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Sammanfattning 

Denna redovisning avser Trafikverkets arbete för att bidra till de transportpolitiska 

miljömålen samt miljökvalitetsmålen. I regleringsbrevet för verksamhetsår 2011 ställs 

krav på att Trafikverket i samband med årsredovisningen 2011 redovisar denna 

verksamhet i en särskild rapport. Redovisningskravet avser att redovisa de åtgärder som 

vidtagits under 2011 i detta syfte.  

Enligt regleringsbrevet ska redovisningen innefatta  

– de åtgärder verket vidtagit i syfte att bidra till miljökvalitetsmålen nås och till minskad 

ohälsa.  

– hur tranportsektorn bidrar till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan genom en 

stegvis ökad energieffektivitet och ett brutet fossilberoende. 

Redovisningen är strukturerad i enlighet med Trafikverkets betydande miljöaspekter.  

För att läsa mer om Trafikverkets miljöarbete och för att hämta rapporten besök 

Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se.  

 

 

  

http://www.trafikverket.se/
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Trafikverkets vision 

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Trafikverkets verksamhetsidé 

Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi 

gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. 

Trafikverkets miljöpolicy 

Trafikverket ska leda en utveckling där transportsystemets negativa påverkan på miljö 

och hälsa minskar, samtidigt som förutsättningarna för resor och transporter förbättras. 

Alla på Trafikverket har ansvar för att i samverkan med samarbetspartner och kunder 

leda utvecklingen av ett miljömässigt hållbart transportsystem genom att  

 planera, bygga och förvalta transportsystemet på ett miljöanpassat sätt  

 integrera miljöhänsyn i vårt dagliga arbete 

 utveckla transportsystemet i enlighet med alla steg i fyrstegsprincipen
1
 

 kommunicera hur våra beslut påverkar miljön och de överväganden som gjorts 

 uppmärksamma och följa författningar och andra krav  

 lära av våra erfarenheter för ständig förbättring. 

Vi verkar för att samhällets miljömål inom områdena klimat, hälsa och landskap nås 

genom att vidta åtgärder för 

 ett energieffektivt transportsystem med begränsad klimatpåverkan 

 minskade luftföroreningar, buller och minskad användning av farliga ämnen 

 att bibehålla och stärka natur- och kulturvärden. 

  

                                                           
1 Fyrstegsprincipen är ett angreppsätt som innebär att när ett behov har identifierats väljs i ett första steg 

åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. I ett andra steg väljs åtgärder som ger 

effektivare utnyttjande av befintligt transportsystem och fordon. Först om behovet inte går att tillgodose 

med åtgärder enligt steg ett och steg två görs i tredje hand begränsade ombyggnadsåtgärder eller i sista hand 

nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 
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Transportpolitiska mål 

”Tranportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet.” 

Det övergripandemålet stöds av två huvudmål. Funktionsmålet berör resans eller 

tranportens tillgänglighet medan hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. 

Hänsynsmålet, som är relevant i sammanhanget, lyder: 

”Transportsystemets utformning och användning ska anpassas till att ingen ska dödas 

eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att 

ökad hälsa uppnås.” 

Regeringen har gjort följande preciseringar
2
 av det transportpolitiska hänsynsmålet: 

”Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås 

genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av 

fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila 

bränslen.” 

”Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. 

Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor 

betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.” 

Regeringen menar
3
 med detta att följande områden bör prioriteras i transportsektorns 

miljöarbete: 

 utsläppen av koldioxid (inom miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan)  

 utsläppen av luftföroreningar som partiklar och den internationella sjöfartens 

utsläpp av kväveoxider (inom miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig 

försurning och Ingen övergödning),  

 antalet personer som utsätts för trafikbuller (inom målet God bebyggd miljö)  

 påverkan på biologisk mångfald (inom Ett rikt växt och djurliv).  

I miljörapporten visar vi hur Trafikverket bidrar till att uppnå de för verksamheten 

relevanta miljökvalitetsmålen och därmed de transportpolitiska målen.  

Trafikverket har under 2011 besvarat Miljödepartementets remiss om 

miljökvalitetsmålens preciseringar, så som de är föreslagna av Naturvårdsverket och 

övriga miljömålsansvariga myndigheter, samt om Miljömålsberedningens betänkande 

avseende etappmål. Eftersom preciseringarna ännu inte har fastställts redovisar vi i 

denna rapport uppfyllelse mot övergripande miljökvalitetsmål och fastställda etappmål. 

Trafikverket och Boverket har initierat en dialog om kopplingen mellan transportsektorn 

och miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, som berör samtliga delar i det 

transportpolitiska målet och dessutom flertalet övriga miljökvalitetsmål. 

Vi noterar att åtgärder behöver vidtas även av andra aktörer i samhället för att 

miljökvalitetsmålen ska nås.   

                                                           
2 Prop 2008/09:93 

3 Prop 2008/09:93 
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Konkretisering av de transportpolitiska målen 

För flera miljöområden saknas en tydlig koppling mellan de nationella miljömålen och 

vad Trafikverket förväntas göra. I många fall är samhället långt ifrån att nå de 

övergripande målen.  

Trafikverket arbetar med att systematisera planeringsunderlag inom olika områden. Det 

första togs fram 2010, ”Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för minskad 

klimatpåverkan”. Vi följer nu upp detta arbete med ett samlat underlag för 

miljöområdena Vatten, Luftkvalitet, Buller och vibrationer, Landskap samt Material och 

kemiska produkter. Syftet med planeringsunderlaget är att det ska vara ett stöd i 

Trafikverkets verksamhet, framför allt i långsiktig planering, verksamhetsplanering och 

operativ planering av projekt. Det är ett strategiskt dokument som i en gapanalys 

beskriver och jämför tillstånd med målbilder. Utifrån identifierade brister i gapanalysen 

beskrivs vad som behöver göras och hur det kan göras, i form av konkreta åtgärder. 

Underlaget ska ge användarna bättre möjlighet att ta beslut som är väl avvägda mellan 

olika mål, krav och identifierade kundbehov. På det viset räknar vi med att förbättra 

effektiviteten i verksamheten. 

Under 2011 har vi genomfört ett arbete för att tydliggöra begreppet hälsa, se rubrik hälsa 

nedan.  
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Hälsa 

Mål som Trafikverket berörs av inom området hälsa 

Det övergripande målet för folkhälsa är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är de elva övergripande målområdena för 

folkhälsa:
4
 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

De transportpolitiska målen lyfter sedan ett par år hälsoperspektivet tydligare. Målen 

hänvisar både till ökad folkhälsa, till exempel ökad fysisk aktivitet genom cykling, och 

minskad ohälsa, till exempel minskat buller, minskade luftföroreningar och ökad 

trafiksäkerhet. Hälsa berör således både det transportpolitiska funktionsmålet, när det 

gäller tillgänglighet, och hänsynsmålet, när det gäller miljö och trafiksäkerhet. 

WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp, det vill säga hälsa 

omfattar potentiellt sett mycket mer än enbart ovan nämnda aspekter (buller etcetera). 

För att få en helhetsbild har Trafikverket på eget initiativ och i dialog med andra berörda 

myndigheter kartlagt och kopplat Sveriges folkhälsomålområden till aspekter i 

trafiksystemet.  

Utifrån kartläggningen gjordes bedömningen att trafiksystemet främst har kopplingar till 

målområdena 1, 2, 5 och 9. Målområdena 3 och 4 har också tydliga kopplingar till 

trafiksystemet, medan kopplingen till målområdena 6, 7, 8, 10 och 11 är mindre. 

Vidare är hälsa kopplat till flertalet miljökvalitetsmål. 

Tillståndet i transportsektorn jämfört med målen 

Tillståndet i transportsektorn jämfört med målen varierar, se Trafikverkets 

årsredovisning 2011 samt övriga delar i särskild rapport miljö.  

Trafikverkets och transportsektorns åtgärder för att uppnå målen 

Trafikverket började året med en dialog med Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen för 

att se hur vi skulle angripa hälsa som en helhet. Därefter genomfördes en workshop med 

syftet att identifiera hur hälsofrågor är kopplade till transportsystemet, med deltagare 

från Näringsdepartementet, Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Landstinget 

Dalarna, Trafikanalys och Socialstyrelsen.  

                                                           
4 http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/ 

http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/2-Ekonomiska-och-sociala-forutsattningar/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/3-Barns-och-ungas-uppvaxtvillkor/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/4-Halsa-i-arbetslivet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/5-Miljoer-och-produkter/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/6-Halsoframjande-halso--och-sjukvard/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/7-Skydd-mot-smittspridning/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/8-Sexualitet-och-reproduktiv-halsa/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/9-Fysisk-aktivitet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/10-Matvanor-och-livsmedel/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/11-Tobak-alkohol-narkotika-dopning-och-spel/
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De aspekter som hade identifierats i kartläggningen sågs över utifrån följande kriterier:  

 aspekter där transportsystemet och Trafikverket har direkt påverkan 

 aspekter som bättre kan synliggöras 

 aspekter som kan bidra till ökad hälsa och inte enbart till att minska ohälsan.  

Resultatet av översynen blev att Trafikverket identifierade några aspekter som det finns 

potential att lyfta på ett tydligare sätt. Bland annat Suicid i järnvägssystemet, 

Delaktighet i samhälls- och infrastrukturplaneringen samt Ökad fysisk aktivitet. 

Trafikverket utvecklar angreppssätt för att hantera dessa. Som exempel kan nämnas att 

vi under 2011 har tagit fram bland annat en strategi för ökad och säker cykling och en 

rapport som beskriver självmordsproblematiken inom transportsystemet (framför allt 

inom väg– och järnvägstrafiken) och ger förslag till hur Trafikverket kan bidra till att 

uppfylla regeringens nollvision. Vidare pågår försök i sex kommuner (Borlänge, 

Göteborg, Hällefors, Trelleborg, Örebro och Östersund) med barns och ungas 

deltagande i frågor som rör samhälls– och trafikplanering. Trafikverket följer, 

samordnar och dokumenterar kommunernas arbete.  

Utöver åtgärder för de ovan nämnda aspekterna genomför Trafikverket en mängd 

åtgärder inom områden som berör hälsa, både tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö. 

För information om dessa se Trafikverkets årsredovisning 2011 samt övriga delar i 

denna rapport. 

Analys och slutsats 

Hälsa har kopplingar till samtliga delar i det transportpolitiska målet, och i princip alla 

åtgärder som Trafikverket utför har en potentiell påverkan på något eller flera 

folkhälsomålområden. Mer utvecklingsarbete återstår för att få ett helhetsgrepp på 

området hälsa. Under 2012 ska indikatorer för hälsa tas fram, vilket ger möjligheter till 

att redovisningen blir mer fullödig kommande år.  

För analys av relevanta hälsoaspekter, se Trafikverkets årsredovisning 2011 samt övriga 

miljöområden i denna rapport.  

  

http://www.trafikverket.se/PageFiles/47062/okad_och_saker_cykling_pm_slutversion.pdf
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Klimat 

Mål som Trafikverket berörs av inom området klimat 

Hänsynsmålets precisering med avseende på klimat 

Det transportpolitiska hänsynsmålets precisering med avseende på klimat pekar på att 

transportsektorn ska bidra till det nationella klimatmålet och att fordonsflottan ska vara 

fossiloberonde till 2030. 

Miljökvalitetsmål  

 Begränsad klimatpåverkan 

Nyligen tog regeringen fram en vision om ett Sverige utan nettoutsläpp av koldioxid år 

2050. I samband med detta har Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram underlag till 

en färdplan för hur denna vision ska nås. Trafikverket ingår i arbetet och är 

projektledare för delprojekt Transporter. 

Tvågradersmålet 

För att undvika en farlig påverkan på klimatet har det bestämts nationellt, inom EU samt 

under klimatmötet i Cancun 2010 att den globala klimatpåverkan bör begränsas till en 

maximal global temperaturökning på två grader Celcius jämfört med förindustriell nivå. 

Det beslutades även i Cancun att man ska utreda ett mer ambitiöst mål om att begränsa 

den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Dessa mål sätter stor press på samhället 

att minska energianvändningen och användningen av fossila bränslen.  

Trafikverkets interna mål 2011  

Minskad energianvändning med 400 GWh och minskade koldioxidutsläpp med 100 00 

ton. 

Tillståndet i transportsektorn jämfört med målen 

Transportsektorns energianvändning består till 95 procent av fossila bränslen, 

företrädesvis olja. Detta gäller globalt, inom EU och i Sverige. Sedan 1990 har den 

globala användningen av olja ökat med mer än 50 procent. 

Transportsektorn står för cirka 26 procent av de globala energirelaterade 

koldioxidutsläppen och är också den sektor där utsläppen växer snabbast 
5
. Fram till 

2030 bedömer International Energy Agency (IEA) att utsläppen från transporter kommer 

att öka med 50 procent om nuvarande trend fortsätter. För att transportsektorn ska bidra 

till tvågradersmålet behöver industriländerna och EU minska sina utsläpp med 40 

procent till 2020, 80 procent till 2030 och 95 procent till 2050 jämfört med 2004. 

Transportsektorns utsläpp inom EU 

Sedan 1990 har transporternas utsläpp inom EU ökat med 33 procent. År 2009 stod 

transporsektorn, inklusive bunkring till internationell sjö- och luftfart, för 26 procent av 

EU:s utsläpp av växthusgaser
6
. Utsläppen bedöms öka till 2030 trots beslutade åtgärder 

och styrmedel för effektivisering och ökad andel förnybar energi. Utvecklingen ser 

likadan ut för andra industriländer och huvuddelen av utsläppen kommer från vägtrafik. 

                                                           
5 Mellan 1990 och 2007 ökade koldioxidutsläppen från den globala transportsektorn med 45 procent. 

6 73 procent av dessa utgörs av vägtrafik. 

http://www.miljomal.nu/1-Begransad-klimatpaverkan/
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Transportsektorns utsläpp i Sverige 

Under 2010
7
 stod inrikes transporter för 31 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. 

Om utrikes sjöfart och flyg inkluderas utgör transportsektorn 39 procent. Mellan 1990 

och 2010 har utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ökat med 7 procent och 

från transporterna totalt med 30 procent inklusive bunkring till internationella 

transporter. Utsläppen domineras av vägtrafiken, 65 procent, därefter kommer sjöfart, 23 

procent (majoriteten bunkring till utrikes sjöfart), luftfart 7 procent (majoriteten 

bunkring till utrikes luftfart) och sist järnvägstrafiken med 0,2 procent. Till detta 

kommer även utsläpp från produktion av drivmedel samt från byggande, drift och 

underhåll av infrastruktur. Utsläppsandelarna per trafikslag framgår av 

cirkeldiagrammet nedan I diagrammet har infrastrukturen har tagits med men inte 

produktion av drivmedel. 

 

Tabell 1: Svenska transportsektorns koldioxidutsläpp under 2010, fördelat på trafikslag. 

Utsläppen från sjö- och luftfart kommer största delen från bunkring till internationella 

transporter. Infrastruktur ingår men inte produktion av drivmedel. 

Vägtrafikens koldioxidutsläpp var som störst åren 2005–2007, då de var 13–14 procent 

större än 1990. Sedan dess har utsläppen minskat, framförallt från personbilar, men 

utsläppen under 2011 var ändå 9 procent högre än 1990. Inkluderas produktion och 

distribution av drivmedlen är ökningen 14 procent mellan 1990 och 2011. Under 2011 

minskade utsläppen med knappt 1 procent jämfört med 2010, trots att trafikarbetet 

ökade med knappt 2 procent. Förklaringen ligger i att fordonen blivit mer 

energieffektiva och att andelen förnybar energi har ökat under året. Ökningen sedan 

1990 ligger uteslutande på lätta och tunga lastbilar och är ett resultat av ökad trafik. 

Personbilarnas utsläpp har minskat med 7 procent sedan 1990 trots att trafiken har ökat 

med 17 procent. Förklaringen är att effekten av energieffektivisering och ökad andel 

förnybar energi har varit större än effekten av den ökande trafiken.  

Vägtrafikens utsläpp beräknas enligt den så kallade HBEFA–modellen. Ingångsdata är 

bland annat trafikarbetet enligt Trafikanalys och VTI:s trafikarbetsmodell, 

                                                           
7 2011 års statistik finns inte tillgänglig ännu.  
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emissionsfaktorer för olika fordonstyper och leveranser av olika typer av drivmedel. 

Prognosen för fordons– och bränsleutveckling utgår från hitintills fattade beslut. Vad 

gäller koldioxid utgår prognosen bland annat från att låginblandningen av etanol i bensin 

ökar från dagens 5 procent till 6,5 procent år 2015, medan andelen FAME i diesel antas 

ligga på dagens nivå. Prognosen inkluderar de koldioxidkrav på personbilar och lätta 

lastbilar som ska vara helt införda till 2016 och 5 utgår från att bilarna i Sverige 

effektiviseras i samma takt som snittet inom EU. Trafikprognosen bygger på 

jämförelsealternativet i kapacitetsuppdraget. 

Tabell 2: Beräknade utsläpp av koldioxid från vägtrafiken. 

Vad gäller järnväg så domineras energianvändningen helt av den eldrivna trafiken, som 

använder 90 procent av den trafikrelaterade energin. I den officiella statistiken över 

järnvägens utsläpp ingår endast dieseltrafiken. Utsläpp i samband med produktion av el 

som används av eldrivna tåg och går åt som förluster i överföringen är inte inräknade 

utan räknas i detta sammanhang in i energisektorn. Energianvändningen från 

dieseltrafiken minskade mellan 2000 och 2011 med 20 procent, samtidigt som 

elanvändningen från eldrivna tåg ökade med 12 procent. För koldioxidutsläpp per 

trafik– och transportslag se tabell 3 nedan. För energianvändning för väg och järnväg, 

fördelat på person– och godstrafik, se tabell 4. 
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 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Föränd

ring  

2010-

2011 

(%) 

Personbil 12,6 12,9 12,5 12,7 12,2 12,2 12,0 11,8 – 2 % 

Lätt lastbil 0,8 0,9 0,9 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 4 % 

Buss 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 – 4 % 

Tung lastbil 3,0 3,2 3,7 4,7 4,6 4,3 4,5 4,6 1 % 

Motorcykel/ 

moped 

0,0 0,0 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

– 1 % 

Totalt 

vägtrafik 

17,3 17,9 18,0 19,7 19,2 18,8 19,0 18,8 – 1 % 

Järnväg 

persontrafik 

  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  

Järnväg 

godstrafik 

  0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04  

Totalt 

järnväg 

0,10 0,08 0,08 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06
8
  

Inrikes 

sjöfart 

0,5 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,7   

Inrikes flyg 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5   

Totalt 

transporter 

inrikes 

18,6 18,9 19,3 21,0 20,4 19,8 20,2   

Utrikes 

sjöfart 

2,2 3,5 4,8 6,6 7,0 7,3 6,7   

Utrikes flyg 1,3 1,4 1,9 1,9 2,4 2,0 2,1   

Totalt 

utrikes 

transporter 

inklusive 

bunkring 

till 

internatione

llt flyg och 

sjöfart 

3,6 4,9 6,7 8,6 9,3 9,3 8,8   

Tabell 3: Koldioxidutsläpp per trafik- och transportslag(miljoner ton). 

  

                                                           
8 Uppgifter för järnväg 2011 är en uppskattning baserat på 2010 års data. 
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 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 

Persontrafik        

Energianvändning (TWh) 

Persontransporter väg 49,8 49,6 53,2 51,9 51,7 51,6 51,2 

Persontransporter 

järnväg 
 1,07 1,22 1,15 1,27 1,22 1,27 

Transportarbete (miljarder personkilometer, pkm) 

Persontransportarbete 

väg 
95,9 101,8 109,0 107,8 108,9 108,7  

Persontransportarbete 

järnväg 
6,6 8,2 10,3 11,1 11,3 11,2  

Energieffektivitet (kWh/pkm) 

Energieffektivitet väg 0,52 0,49 0,49 0,48 0,47 0,47  

Energieffektivitet 

järnväg 
 0,13 0,12 0,10 0,11 0,11  

Godstrafik        

Energianvändning (TWh) 

Godstransporter väg 11,0 14,2 18,5 18,5 17,1 18,1 18,6 

Godstransporter 

järnväg 
 1,13 1,25 1,26 1,10 1,09 1,10 

Transportarbete (miljarder tonkilometer, tonkm) 

Godstransportarbete 

väg 
29,2 35,6 40,5 42,4 35,0 36,3  

Godstransportarbete 

järnväg 
19,1 20,1 23,3 22,9 20,5 23,5  

Energieffektivitet (kWh/tonkm) 

Energieffektivitet väg 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5  

Energieffektivitet 

järnväg 
 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05  

Tabell 4: Energianvändning för väg och järnväg, fördelat på person- och godstrafik 

Ser man framåt bedöms det inte bli någon minskning av transportsektorns utsläpp inom 

EU eller i Sverige, varken till 2030 eller 2050, trots beslutade åtgärder och styrmedel för 

effektivisering och ökad andel förnybar energi
9
. Utvecklingen bedöms vara densamma i 

andra industriländer. Slutsatsen är att det finns ett stort gap mellan den prognostiserade 

utvecklingen och behovet av att minska användningen av fossila bränslen för att bidra 

till klimatmålen och för att skapa en uthållig energiförsörjning till transportsektorn. Se 

tabell 5.  

                                                           
9 IEA (2010) Energy Technology Perspectives, scenarios and strategies to 2050 
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Tabell 5: Vägtrafikens klimatpåverkan i Sverige. Index 2004 =100. Det finns ett stort glapp som 

måste fyllas med åtgärder om transportsektorn ska bidra till målet om begränsad 

klimatpåverkan(fossiloberoende 2030 och inga nettoutsläpp 2050) . 

Trafikverkets och transportsektorns åtgärder för att bidra till att målen 
uppnås 

Under 2011 har Trafikverket, i samverkan med andra aktörer, minskat transportsektorns 

energianvändning med 239 GWh och koldioxidutsläppen med drygt 115 000 ton. Även 

om detta minskar transportsektorns klimatpåverkan är det inte tillräckligt för att 

utsläppen från transporter totalt sett ska minska. För att koldioxidutsläppen ska minska 

med 80 procent fram till 2030 behövs en genomsnittlig minskning med 0,8 miljoner ton 

per år bara inom vägtrafiken. Tabell 6 nedan visar det årliga resultatet av Trafikverkets 

och dåvarande Vägverkets arbete för att minska transportsektorns energianvändning och 

koldioxidutsläpp. Anledningen till att redovisning av energi saknas till och med 2010 är 

att Vägverket endast hade mål för koldioxidreducering. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Totalt sedan 

2001 

Koldioxid 

(tusen ton) 
45 40 72 123 101 115 598 

Energi (GWh) 
     

239 239 

Tabell 6: Resultat av Trafikverkets och dåvarande Vägverkets arbete med att minska 

transportsektorns energianvändning och koldioxidutsläpp.  

Trafikverkets åtgärder i samverkan med andra aktörer 

Det som mest har bidragit till att öka möjligheterna att nå målen om 

energieffektivisering och minskade utsläpp av koldioxid är samverkan med näringslivet 

och offentliga organisationer för bättre val av fordon, drivmedel och färdsätt, förändrade 

logistikupplägg, ökad hastighetsefterlevnad och sparsam körning. Åtgärderna beräknas 
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ha medfört en minskning med 52 000 ton koldioxid och 93 GWh energi (samverkan 

med näringslivet) respektive 41 500 ton koldioxid och 71 GWh energi (samverkan med 

offentliga organisationer). Andra effektiva åtgärder är införandet av sparsam körning i 

förarprovet, vilket har minskat koldioxidutsläppen med 18 000 ton och 

energianvändningen med 60 GWh, samt minskad dubbdäcksanvändning, som har 

bidragit med 6 000 ton respektive 19 GWh. 

Trafikverkets egen verksamhet medverkar också till energieffektivisering och begränsad 

klimatpåverkan. Totalt beräknas åtgärder inom drift och underhåll ha bidragit till 

minskad energianvändning med drygt 17 GWh och minskade koldioxidutsläpp med 

4 000 ton. Exempel på åtgärder är effektivare energihantering i samband med 

tillverkning och distribution av beläggningsmassor samt effektivisering av 

vägbelysning. Ytterligare bidragande åtgärder inom drift och underhåll är fortsatt arbetet 

med att införa ny styrning av värmning av spårväxlar, vilket kommer ge stora 

energibesparingar på sikt. Inom projektet Energieffektiva stationsområden i Östersund 

har olika typer av belysningar testats på bangården. Under 2011 beräknas 

energieffektiviseringsåtgärder inom järnvägen ha bidragit med 0,5 GWh och 9 ton 

koldioxid.  

Åtgärder som inte är kvantifierade men som ändå bidrar till energieffektivisering och 

begränsad klimatpåverkan inom drift och underhåll är projektet STEG–CATO. STEG 

(Styrning av tåg via elektronisk graf) syftar till att utveckla ett prototypsystem för 

styrning av tåg och CATO är ett system för energistyrning av loken. STEG–CATO har 

förberetts under året och kommer att införas på Malmbanan. Det beräknas då kunna 

spara energi genom att tågen kan köras mer energieffektivt. Vidare håller elenergimätare 

på lok på att installeras. Erfarenheterna av detta från den tyska och norska järnvägen 

visar en möjlig energibesparing på 5–10 procent.  

En viktig del för att minska transportsektorns klimatpåverkan är energieffektivisering 

inom infrastrukturhållningen exempelvis materialval, masshantering och 

bränslebesparing. Under 2011 har vi genomfört ett flertal åtgärder för att minska 

klimatpåverkan och öka energieffektiviseringen. Exempel på åtgärder som prövats och 

följts upp är genomförande av livscykelanalyser, effektivare masshantering, sparsam 

körning, miljömärkningssystem, energibesparande tekniska åtgärder på järnväg, test av 

olika beräkningsmodeller, mobility management i byggskeden samt åtgärder för att 

minska materialets klimatpåverkan. Vi har också jobbat med mer strategiska åtgärder 

såsom utveckling av metoder för att inkludera infrastrukturhållningens klimatpåverkan i 

modeller, samhällsekonomiska kalkyler och andra beslutsunderlag, vilka idag endast 

omfattar klimatpåverkan från trafiken. 2012 kommer Trafikverket även att ställa krav på 

redovisning av energianvändning i upphandlade entreprenader. En annan åtgärd är att ta 

fram gemensamma produktspecifika regler (PCR) för transportinfrastruktur för att 

kunna genomföra miljövarudeklarationer även för väginfrastruktur. Sådana finns i 

dagsläget bara för järnväg. Vi har även genomfört ett lyckat försök att i upphandling 

styra mot minskad klimatpåverkan genom att i upphandling av stål till växlar ge 

mervärde till stål som producerats med mindre klimatpåverkan. Slutligen har vi tagit 

fram en energihandlingsplan för energieffektivisering inom drift och underhåll.  

Ökat trafikarbete och höjda hastigheter till följd av väginvesteringar har medfört att 

energianvändningen har ökat med drygt 15 GWh och att koldioxidutsläppen har ökat 

med 4 600 ton. Metoderna för att beskriva den trafikökning som blir följden av 

väginvesteringar tar dock inte hänsyn till långsiktiga effekter, såsom förändrad 

lokalisering av verksamheter och boende. Den beräknade trafikökningen och därmed 

utsläppsökningen kan därför vara underskattad. För att dämpa en del av dessa effekter 

har åtgärder inom mobility management genomförts i samband med vägbyggande. 
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Dessa åtgärder kan leda till minskat bilresande inte bara under byggskedet, utan de kan 

även ge mer bestående effekter.  

Trafikverket har under året deltagit i flera olika EU–sammanhang för minskad 

klimatpåverkan. Bland annat deltar vi i ett nätverk för erfarenhetsutbyte om klimatfrågor 

med en del andra europeiska vägmyndigheter, CEDR. Trafikverket har även deltagit i 

flera EU-möten angående koldioxid- och avgaskrav för lätta och tunga fordon samt 

arbetsmaskiner. För lätta fordon pågår exempelvis arbete med en global 

typgodkännandemetod, WLTP (Worldwide harmonized Light duty Test Procedure). 

Syftet är att harmonisera testerna med omvärlden och att testresultaten i 

typgodkännandeproven så bra som möjligt ska stämma överens med utsläpp av 

koldioxid och andra emissioner i verklig användning. Arbetet bedrivs inom UNECE och 

Sverige har deltagit i expertgrupper för utformning av den nya körcykeln, testmetoder 

och elfordon.  

För tunga fordon är Trafikverket med och driver på för effektivisering bland annat 

genom att delta i utformningen av emissionslagstiftning, EURO VI, samverka kring 

arbetet kring tunga hybridfordon samt var med i diskussioner kring mätning av 

koldioxid på komplett fordonsnivå. 

Trafikverket har också deltagit i framtagning av en global harmoniserad testmetod för 

arbetsmaskiner. Sverige har tagit fram ett föreslag till nytt EU–direktiv som ska 

inkludera redovisning av koldioxidutsläpp från arbetsmaskiner. Sverige har också 

deltagit i ett EU–projekt som har sammanställt bränsleanvändningen och utsläppen av 

koldioxid från arbetsmaskiner i Europa. Detta möjliggör i sin tur metoder för att minska 

förbrukningen och utsläppen. 

Under 2011 har Trafikverket uppdaterat Trafikslagsövergripande planeringsunderlag 

för begränsad klimatpåverkan
10

 som togs fram under 2010. Planeringsunderlaget är ett 

kunskapsdokument om innebörden av klimatmålen för transportsektorn och potentialen i 

olika åtgärder samt om hur Trafikverket arbetar med energieffektivisering och 

begränsad klimatpåverkan.  

Trafikverket har uppmärksammat energi– och klimatfrågan internt genom ett 

seminarium som filmades och publicerades på intranätet. På seminariet beskriver interna 

experter planeringsunderlaget för begränsad klimatpåverkan mer detaljerat och visar 

också varför tekniska lösningar inte kommer att räcka för att trygga framtida 

energiförsörjning och begränsa transportsektorns klimatpåverkan. Slutligen har 

Trafikverket medverkat, både som deltagare och föreläsare, vid ett flertal seminarier och 

konferenser för att sprida, och inhämta kunskap, om hur transportsektorn kan bidra till 

målet om begränsad klimatpåverkan.  

Fordons- och drivmedelsutvecklingen 

Utsläppen av koldioxid per kilometer för nya bilar sjönk från 153 g/km 2010 till 144 

g/km 2011. Detta är en effektiviseringstakt som bara överträffas av den mellan 2009 och 

2010 sedan 1970 talets början. Minskningen är störst för etanolbilar som minskade 

utsläppen med 7 procent medan bensinbilar, dieselbilar och elhybrider minskade 

utsläppen med 4 procent. Koldioxidutsläppen från gasbilarna ökade med 1 procent. 

Andelen dieseldrivna personbilar i nybilsförsäljningen ökade från 51 till 62 procent och 

ligger därmed på samma nivå som genomsnittet inom EU. Det är framförallt de 

dieseldrivna miljöbilarna som har ökat. Övriga dieselbilar har haft ungefär samma 

                                                           
10 http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5079.aspx  

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5079.aspx
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marknadsandel de senaste åren. Andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen låg 2011 kvar 

på samma nivå som år 2010, 40 procent. Miljöbilarna domineras av energieffektiva 

dieselbilar. Denna dominans har förstärks under 2011 på bekostnad av etanolbilar. 

Under 2011 fördelade sig miljöbilarna på 63 procent diesel, 17 procent bensin, 13 

procent etanol, 5 procent gas, 2 procent hybrid och 0,1 procent el. 

Ökningen av andelen dieseldrivna miljöbilar beror till stor del på ett allt större utbud av 

bilar som klarar miljöbilsgränsen. Kombinationen av låg förbrukning och 

konkurrenskraftiga priser har dessutom gjort dieselbilarna till ett bra val rent ekonomiskt 

jämfört med bensin, etanol och andra alternativ. Etanolbilarna har minskat av motsatta 

skäl, de har tidigare varit bränsletörstiga och därmed inte setts som attraktiva jämfört 

med dieselbilar. Debatt om etanolens miljöpåverkan, osäkerhet i långsiktigheten vad 

gäller styrmedel samt tveksamhet om hur etanolbilarna ska klara kommande avgaskrav 

har också bidragit. Man bör också komma ihåg att 2008 kom två av de fyra vanligaste 

etanolbilsmodellerna från Saab. Hållbarhetscertifiering av etanolen och det faktum att 

bränsleförbrukningen nu minskar i snabb takt för etanolbilarna kan kanske dämpa den 

nedåtgående trenden för etanolbilarna. 

För lätta fordon har Transportstyrelsen under 2011 haft i uppdrag att utreda en 

supermiljöbilspremie. Trafikverket har deltagit i arbetet och vi har då utöver kravet på 

högst 50 gram koldioxid/km, föreslagit krav som gäller energianvändning, buller och 

trafiksäkerhet. 

För lätta lastbilar har inriktningen på energieffektivisering inte varit lika stark som för 

personbilar. Arbete pågår inom EU med utveckling av motsvarande regelverk för 

koldioxidutsläppen hos lätta lastbilar som för personbilarna och, från och med 2011 är 

fordonsskatten i Sverige koldioxiddifferentierad även för lätta lastbilar. Detta kommer 

att öka inriktningen på energieffektivisering även av lätta lastbilar. Koldioxidutsläppen 

för nya lätta lastbilar i Sverige sjönk under 2010 med 3 procent, från 194 g/km till 189 

g/km. 

För tunga lastbilar finns inte samma detaljerade statistik, men de största 

effektiviseringarna gjordes för mer än 20 år sedan. Det finns fortfarande en betydelsefull 

potential till att göra tunga fordon effektivare, och att köra dem effektivare . Utöver 

utveckling av drivlinan finns stor potential i förbättringar av såväl lastbil som släp vad 

gäller aerodynamik, däck och lastförmåga i förhållande till egenvikt. För att driva på 

denna utveckling behövs en gemensam metod för att mäta och redovisa 

bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för tunga fordon. Utveckling av en sådan 

metod pågår inom EU. När denna finns kan den användas som underlag vid köp av 

lastbilar och transporter. På längre sikt bör den även kunna vara underlag för styrmedel 

på liknande sätt som för personbilar och lätta lastbilar i dag. 

Mängden bensin i vägtransportsektorn har minskat under ett antal år som ett resultat av 

att gamla personbilar som går på bensin byts ut mot nya dieseldrivna. Samtidigt ökar 

dieselanvändningen även som resultat av ökad lastbilstrafik. År 2011 blev historiskt 

genom att diesel ersatte bensin som det vanligaste drivmedlet för vägtransporter. 

Andelen biobränslen inom vägtransportsektorn ökade från 5,6 procent år 2010 till 6,6 

procent 2011. Ökningen beror till största delen på ökad inblandning av biodiesel i diesel, 

något som har blivit möjligt genom förändring av bränslekvalitetsdirektivet och 

motsvarande lagstiftning i Sverige under 2011. Enligt lagstiftningen är det nu möjligt att 

blanda in upp till 10 procent etanol i bensin och 7 procent FAME i diesel. För biodiesel i 

form av HVO finns det dock inte sådana begränsningar så länge som bränslet uppfyller 

specifikationen för diesel. Skattebefrielse gäller dock bara upp till 6,5 procent 

inblandning av etanol i bensin och 5 procent inblandning av FAME i diesel. Utöver den 

ökade inblandningen av biodiesel bidrog även ökad mängd biogas, E85 och etanol till 



20 
 

bussar till den ökade andelen biobränslen.  Mängden E85 (etanol till personbilar) ökade 

under 2011 och var större än den tidigare toppnoteringen från 2008. Andelen tankning 

med E85 i etanolbilarna var dock mycket lägre än vad den var 2008. Trafikverkets 

bedömning är att andelen E85 som tankas i dessa bilar har minskat från cirka 90 procent 

2008 till drygt 60 procent under 2012. Det verkar därför som om andelen körning på 

E85 ökade något jämfört med 2010. Tabell 7 visar 2011 års fördelning av drivmedel 

inom den svenska vägtrafiken.  

 

Tabell 7: Fördelning av förbrukade drivmedel inom vägtransportsektorn år 2011. 

Analys och slutsats 

Transportsektorns utsläpp av fossil koldioxid påverkas av tre faktorer: trafikvolymen, 

energieffektiviteten i systemet samt andelen fossil energi. Den svenska vägtrafiken 

minskade sina koldioxidutsläpp med knappt 1 procent under 2011 jämfört med 2010 

trots att trafiken ökade med knappt 2 procent. Det förklaras av att effekten av 

energieffektivisering och minskad andel fossil energi var större än effekten av den ökade 

trafiken. Om trafikarbetet hade legat kvar på samma nivå som 1990 hade utsläppen 

minskat med 14 procent, i stället för att som nu ha ökat med 9 procent. Under 2011 

ökade trafiken med knappt 2 procent. Lastbilstrafiken ökar mer än personbilstrafiken; 

ökningen för personbilstrafiken var cirka 1,5 procent medan den tunga lastbilstrafiken 

ökade med drygt 2 procent.  

Lastbilstrafiken undersöks även genom den lastbilsundersökning som Trafikanalys låter 

göra. Under de första tre kvartalen 2011 ökade transportarbetet med svenska lastbilar 

med cirka 4 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare.  

I juni rapporterade Trafikanalys statistiken för kollektivtrafikresandet i Sverige. Den 

visar att resandet med kollektivtrafik med buss och spårtrafik ökade under 2010. Antalet 

personkilometer ökade med drygt 2 procent vilket kan jämföras med att 

personbilstrafiken ökade med mindre än 1 procent. Antalet kilometer i utbudet av 

kollektivtrafik har sedan 2005 ökat med 9 procent, medan antalet personkilometer har 

ökat med 22 procent. 

Utan ytterligare åtgärder men med ett högre oljepris bedöms den totala vägtrafiken öka 

med cirka 34 procent till 2030. Ökningen fördelar sig relativt jämnt mellan personbil 

och tung lastbil. EU–regler för nya personbilars och lätta lastbilars koldioxidutsläpp 

samt ökad andel förnybar energi har stor inverkan på utsläppen och genom dessa 

åtgärder bedöms personbilar och lätta lastbilar minska sina utsläpp per kilometer med 31 
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procent fram till 2030. Samtidigt bedöms nya tunga lastbilars utsläpp per kilometer 

minska med 10 procent. Detta räcker dock inte till mer än att hålla vägtransporternas 

utsläpp på dagens nivå. Motsvarande slutsats gäller för vägtransporter i EU som helhet 

och i stora drag även övriga industriländer. 

Tabell 5 och Trafikverkets planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan visar att 

tekniska åtgärder inte är tillräckliga för att transportsektorn ska kunna bidra till att 

klimatmålet uppnås. Det kommer även att krävas förändrad inriktning för utvecklingen 

av samhälle och infrastruktur. Den egna bilen behöver få en minskad roll som 

transportmedel, och tillgängligheten behöver i större grad tillgodoses genom effektiv 

kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla. Tillkommande bebyggelse 

behöver i hög utformas så att den minskar behovet av bil genom förtätning och 

strukturer som stödjer ökad funktionsblandning. I kombination med styrmedel kan detta 

leda till minskad biltrafik. Dessutom behöver logistiken förbättras och transporter flyttas 

över till järnväg och sjöfart så att lastbilstransporterna totalt sett kan hållas på dagens 

nivå. Resonemanget om överflyttning återfinns också i EU–kommissionens vitbok om 

transporter som släpptes under 2011
11

. Ett samhälle där biltrafiken minskar och 

lastbilstransporterna inte ökar samtidigt som behoven av tillgänglighet tillgodoses bidrar 

i stor utsträckning även till många andra miljö- och samhällsmål samtidigt som stadens 

attraktivitet ökar. 

Om dessa åtgärder genomförs fullt ut kan användningen av fossil energi inom 

vägtransporterna minska med 80 procent till 2030, vilket är i linje med vad som behövs 

för att närma sig målet om fossiloberoende fordonsflotta samt tvågradersmålet. Även för 

övriga trafikslag finns stora möjligheter att minska utsläppen. Om vi klarar detta till 

2030 finns också goda möjligheter att minska transportsektorns utsläpp till nära noll till 

2050. Slutsatsen är alltså att det finns möjligheter för transportsektorn att begränsa 

klimatpåverkan i linje med tvågradersmålet, om kraftfulla åtgärder vidtas för 

energieffektivisering, och ökad andel förnybar energi och för att åstadkomma ett 

transportsnålt samhälle. Genom en kombination av dessa åtgärder kan användningen av 

fossil energi i vägtrafiken, enligt nedanstående figur, minska med i storleksordningen 80 

procent till 2030. För att åstadkomma så kraftfulla utsläppsminskningar krävs att beslut 

och åtgärder genomförs omgående, särskilt eftersom utsläppen fortsätter att öka. Det är 

med andra ord i dagsläget långt kvar till måluppfyllelse för transportsektorns bidrag till 

miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. 

                                                           
11 http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm  

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm
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Tabell 8: Vägtrafikens användning av fossil energi med och utan åtgärder och styrmedel index 

2004 =100. Hela staplar motsvarar utvecklingen utan åtgärder och styrmedel. De gråa i 

staplarna motsvarar den nödvändiga utvecklingen efter åtgärder och styrmedel. Av staplarna an 

man även se hur stor del av minskningen som åstadkoms av var och en av de tre 

åtgärdskategorierna. 
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Luftkvalitet 

Mål som Trafikverket berörs av inom området frisk luft 

Miljökvalitetsmål  

 Frisk Luft 

Miljökvalitetsnormer för partiklar 

För att skydda människors hälsa får partiklar (PM10) inte förekomma i utomhusluft med 

mer än  

1. i genomsnitt 50 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (dygnsmedelvärde), 

och 

2. i genomsnitt 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde). 

 

Det värde som anges i första stycket punkt 1 får överskridas 35 gånger per kalenderår. 

För att skydda människors hälsa  

1. ska det eftersträvas att partiklar (PM2,5) till och med den 31 december 2014 inte 

förekommer i utomhusluft med mer än i genomsnitt 25 mikrogram per kubikmeter luft 

under ett kalenderår (årsmedelvärde), 

2. får partiklar (PM2,5) från och med den 1 januari 2015 inte förekomma i utomhusluft 

med mer än i genomsnitt 25 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår 

(årsmedelvärde). 

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid 

För att skydda människors hälsa får kvävedioxid inte förekomma i utomhusluft med mer 

än 

1. i genomsnitt 90 mikrogram per kubikmeter luft under en timme (timmedelvärde), 

2. i genomsnitt 60 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (dygnsmedelvärde), 

och 

3. i genomsnitt 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår(årsmedelvärde). 

Det värde som anges i första stycket punkt 1 får överskridas 175 gånger per kalenderår 

förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 mikrogram per kubikmeter luft under 

en timme mer än 18 gånger per kalenderår. 

Det värde som anges i första stycket punkt 2 får överskridas 7 gånger per kalenderår. 

Tillståndet i transportsektorn jämfört med målen 

Sverige har internationellt sett låga bakgrundshalter, men partikelhalterna i gaturum 

under vårvintern är bland de högsta i Europa. Sverige har dömts av EU domstolen för att 

luftkvalitetsdirektivets gränsvärde för partiklar (PM10) överskrids i tre kontrollzoner i 

landet. 

Miljökvalitetsmålen för kvävedioxid och partiklar överskrids i många tätorter i 

trafiknära miljöer. Målet för halter av marknära ozon överskrids också i vissa tätorters 

bakgrundsluft, men är ofta något lägre i trafiknära miljöer på grund av kemisk 

omvandling. Enligt beräkningar förloras 35 000 friska levnadsår varje år på grund av 

trafikrelaterade luftföroreningar i Sverige. Över tvåtusen personer dör i förtid och andra 

drabbas av lungsjukdomar, cancer eller problem med hjärta och kärl
12

.  

                                                           
12 Den svenska vägtransportsektorns folkhälsoeffekter, Kjellström, 2008. 

http://www.miljomal.nu/2-Frisk-luft/
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20100477.htm
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20100477.htm
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Luftkvaliteten i svenska tätorter har i allmänhet blivit bättre de senaste decennierna, men 

den positiva utvecklingen är inte lika påtaglig som tidigare. Halterna varierar dock 

mellan olika år, främst på grund av meteorologiska faktorer. Enligt ett befolkningsviktat 

sammanvägt index har halterna i tätorter av de ingående luftföroreningarna minskat med 

60 procent från början av 1990 talet och fram till vintern 2009/2010. Halterna av 

kvävedioxid har minskat med 20 procent, svaveldioxid med 72 procent, sot med 71 

procent och bensen med 76 procent. Halterna av kvävedioxider har dock inte minskat 

sedan 2000–talets början och de lagstadgade miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 

överskrids också fortfarande i flera tätorter i trafiknära miljöer. 

 

Tabell 9:Trend för befolkningsviktat index för luftkvalitet i svenska tätorter1990/1991-2009/ 

baserat på mätningar i urban bakgrund under vinterhalvåret för kvävedioxid, svaveldioxid, sot, 

bensen samt totalt.
12

 

Emissionerna av avgaspartiklar från nya dieselfordon har minskat med över 60 procent 

sedan 1990 tack vare byte till nyare fordon som klarar hårdare avgaskrav. Detta 

påverkar dock inte halterna av PM10 i gatumiljöer nämnvärt, eftersom 50–85 procent av 

de inandningsbara partiklarna uppstår på grund av slitage från vägbana och däck
13

. 

Utsläppen av kväveoxider från vägtrafiken sjunker stadigt, om än långsammare än 

tidigare, och har minskat med 2 procent sedan 2010 och med 53 procent sedan 1990. 

Vägtrafikens utsläpp av kolväten har minskat med 8 procent sedan 2010 och med 80 

procent sedan 1990. Att utsläppen av kväveoxider minskar i långsammare takt än 

tidigare beror bland annat på att en större andel av trafikarbetet sker med dieselfordon 

som ännu inte har lika effektiv rening av kväveoxidutsläppen som bensinbilar. 

Lastbilstrafikens andel av utsläppen fortsätter troligen att öka ytterligare de närmaste 

åren. Även andelen kvävedioxid har ökat från 5 procent av totala mängden kväveoxider 

på 1980-talet till över 13 procent i dag. Orsaken till de ökade utsläppen av NO2 är 

framförallt utsläpp från dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar. Direkta utsläpp av 

kvävedioxid har betydelse för halterna inom ett avstånd på 500–700 meter från vägen
14

.   

                                                           
13 PM10 och sot i Sverige, Johansson och Hansson, ITM, 2007 

14 Mätning av PM2,5 och PM10 i Göteborg och Umeå under 2009, Ferm Sjöberg, IVL 2011 
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 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 
Förändring 

2010-2011 (%) 

Kväveoxider 

(kton) 
143,7 132,1 108,5 90,7 79,5 70,6 68,5 66,9 – 2 % 

Personbil 76,6 68,9 49,8 31,9 25,1 23,1 22,3 21,6 – 3 % 

Lätt lastbil 6,7 6,9 6,3 6,7 6,9 6,6 6,5 6,5 1 % 

Buss 13,2 12,4 10,4 8,6 7,5 7,1 7,0 6,4 – 8 % 

Tung lastbil 47,2 43,8 41,9 43,4 39,8 33,6 32,6 32,2 – 1 % 

Motorcykel/ 

moped 
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 – 3 % 

Kolväten 

(kton) 
170,6 131,8 88,6 57,8 45,3 41,2 37,9 34,7 – 8 % 

Personbil 153,9 117,0 78,2 50,4 39,1 35,8 33,0 30,2 – 8 % 

Lätt lastbil 10,9 9,8 6,0 3,1 2,2 1,9 1,7 1,5 – 11 % 

Buss 1,4 1,1 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 – 18 % 

Tung lastbil 2,9 2,5 2,0 1,9 1,5 1,2 1,1 1,1 –5 % 

Motorcykel/ 

moped 
1,5 1,4 1,7 2,0 2,2 2,0 1,8 1,7 – 6 % 

Svavel (ton) 2832,9 922,5 111,7 18,6 19,1 18,7 18,5 18,0 – 2 % 

Personbil 593,9 301,5 80,4 13,9 13,8 13,7 13,2 12,7 – 4 % 

Lätt lastbil 103,9 40,1 6,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 3 % 

Buss 469,5 128,8 4,8 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 – 5 % 

Tung lastbil 1664,5 451,3 20,0 3,0 3,4 3,1 3,3 3,4 1 % 

Motorcykel/ 

moped 
1,1 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 – 1 % 

Tabell 10: Utsläpp av luftföroreningar från vägtrafik. 

Att även halterna av kvävedioxid har stagnerat beror förutom på den ökade andelen 

dieselfordon även på ökade halter av marknära ozon. Även om sjöfarten står för en stor 

del av utsläppen i vissa hamnstäder, exempelvis 40 procent i Göteborg
15,

 påverkar den 

halterna av kvävedioxid i liten utsträckning (i Göteborgsfall som mest 5–10 procent). 

Sjöfartens andel kan dock komma att stiga på grund av internationell sjöfart. 

Trafikverkets och transportsektorns åtgärder för att uppnå målen 

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer för utomhusluft har fastställts för 

Jönköping (partiklar, PM10) och Skellefteå (kvävedioxid, NO2). Sedan tidigare finns 

åtgärdsprogram för Stockholms län (PM10 och NO2), Göteborgsregionen (NO2), 

Göteborgs stad (PM10), Malmö (NO2), Helsingborg (NO2), Norrköping (PM10), Uppsala 

(NO2 och PM10) och Umeå (NO2). Naturvårdsverket har beslutat att åtgärdsprogram ska 

fastställas även för Örnsköldsvik (PM10). Det är framför allt vägtrafiken som orsakar de 

höga halterna inne i tätorterna, även om det lokalt kan finnas andra betydande källor 

såsom utsläpp från industrier och energiproduktion och småskalig vedeldning. 

Verksamheten för att förbättra luftkvaliteten sker främst lokalt och regionalt i samband 

                                                           
15 Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2006 
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med åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. Luftkvalitet är en 

komplex fråga som hänger ihop med samhällsutvecklingen i stort, och därför är det 

nödvändigt att berörda aktörer samarbetar.  

Trafikverket tar fram kunskapsunderlag för att påverka internationella kriterier för 

typgodkännande av fordon och arbetsmaskiner. Emissionerna av avgaspartiklar och 

kväveoxider fortsätter att minska tack vare allt strängare fordonskrav. Exempelvis måste 

de personbilar som registreras eller säljs från och med 2011 uppfylla kraven enligt 

Euro5. För dieselbilar innebär det en sänkning av partiklar med 80 procent och av 

kväveoxider (NOx) med drygt 20 procent jämfört med Euro4–normen. Arbetet med 

fordonskrav bedrivs till stor del i arbetsgrupper i EU. Under 2011 har delar av Euro6 

diskuterats, främst gällande partiklar och partikelantal men även kommande 

uppdateringar av Euro6. Kommissionen har startat arbetsgrupper där Trafikverket deltar. 

I dessa grupper diskuteras avdunstning från bränslesystem (EVAP), emissioner vid 

kallstart samt emissioner vid körning utanför typgodkännandeprocedur.  

För tunga fordon har arbetet avslutats med en genomförandeförordning för Euro VI. För 

arbetsmaskiner har EU har beslutat att öka möjligheterna till undantag för motorer, 

vilket gör att ett större antal motorer som inte uppfyller senaste kravnivån får säljas. 

Detta har även lett till att EU har ställt krav på motprestation, genom införandet av ett 

nytt Steg V som inkluderar krav på partikelantal. 

Trafikverket Färjerederiet studerar om något koncept för elhybridfärjor kan vara 

intressant att genomföra. Överdimensionerade motorer leder idag till hög 

bränsleförbrukning och låg avgastemperatur som gör att partikelfilter och SCR-system
16 

inte fungerar som de ska.  

Den effektivaste åtgärden för att minska slitagepartiklar från vägbana och däck är att 

minska andelen dubbdäck i tätorter. Några kommuner med höga partikelhalter har infört 

förbud mot dubbdäck för personbilar på vissa gator, exempelvis Stockholm, Göteborg 

och Uppsala. Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan i Stockholm har lett till att andelen 

fordon med dubbdäck där har minskat till cirka 30 procent. Även i innerstaden som 

helhet har dubbdäcksandelen minskat till cirka 50 procent jämfört med över 70 procent 

för några år sedan. Förbudet beräknas ha minskat utsläppen av partiklar i hela 

innerstaden med cirka 45 ton per år eller cirka 20 procent i jämförelse med en situation 

utan förbud
17

. Det har dock inte varit tillräckligt för att klara partikelnormen. Tiden då 

dubbdäck är tillåtna har också minskats med två veckor på våren vilket har lett till lägre 

emissioner. Regeringen beslöt i juni 2011 att ge kommuner möjlighet att införa zoner 

med dubbdäcksförbud genom en ändring i trafikförordningen. Hittills har ingen 

kommun utnyttjat den möjligheten.  

En vinterdäcksundersökning genomfördes av Däckbranschens Informationsråd på 

uppdrag av Trafikverket under vintern. Undersökningen visar att andelen fordon med 

dubbfria vinterdäck i landet är cirka 34 procent, vilket är mer än vid 2010 års räkning 

(31 procent). Sedan 2005 har andelen dubbfria däck ökat med ungefär en procentenhet 

per år
18

. Av alla sålda vinterdäck i landet bedöms att 45 procent var dubbfria vintern 

2010/2011
19

. 

För att kortsiktigt minska höga halter partiklar är dammbindning den enda kända metod 

som ger tillräckligt snabb effekt. På det statliga vägnätet har dammbindningsåtgärder 

                                                           
16 Selective catalytic reduction, kväverening med urea 

17 Slb Analys 2:2011 

18 Undersökning av däcktyp i Sverige. kvartal 1 2011, Trafikverket 2011:143. 

19 Däck-, Fälg- och tillbehörsleverantörernas Förening (DFTF) 
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genomförs i enlighet med Trafikverkets rekommendationer i Stockholm och Göteborg. 

Användning av dammbindningsmedel för att klara miljökvalitetsnormer gör att antalet 

dagar med överskridande minskas. Även vissa kommuner genomför dammbindning, 

exempelvis Norrköping. Längs med det kommunala vägnätet förekommer sannolikt mer 

omfattande överskridanden på grund av att det består av mer gaturum och därmed har 

sämre utvädring. 

Trafikverket har finansierat ett projekt om städmaskiners effektivitet när det gäller PM10 

Studien genomfördes både i verklig trafikmiljö och i ett mer kontrollerat försök. Endast 

mycket små sänkningar av halterna av PM10 kunde konstateras trots att städmaskinerna 

som ingick i studien tillhör de allra modernaste, med olika tekniska lösningar och 

partikelfilter på utblåsluften.  

VTI, ITM och Slb Analys har genomfört forskningsprojekt om olika beläggningstyper 

och emissioner av partiklar. Dessa projekt har utvärderats. Både laboratoriestudier och 

mätningar i fält med mobil utrustning ingick i utvärderingen. Studierna visar att 

beläggningsegenskaperna påverkar partikelemissionerna. För vanliga 

asfaltsbeläggningar är slitstyrka och största stenstorlek de mest betydelsefulla 

egenskaperna. 

I ett projekt har ett samband mellan fordonshastighet och partikelhalter (PM10) kunna 

fastställas för en trafikled med mycket trafik. Sambandet kan användas för att motverka 

höga halter av PM10, genom att reglera högsta tillåtna fordonshastighet när halterna är 

höga
20

. Utifrån sambandet beräknades vilka effekter olika hastigheter skulle få för 

halterna av PM10. För att klara miljökvalitetsnormerna skulle medelhastigheterna behöva 

sänkas med mellan 10 och 20 km/timme. Den sänkning av hastigheten som har gjorts på 

många infartsleder under hastighetsöversynen kan alltså även förväntas leda till lägre 

halter av luftföroreningar. 

Trafikverket tar fram och sprider kunskap om trafikens utsläpp, och effekter och om 

möjliga åtgärder. Under våren 2011 genomfördes seminariet Partiklar och hälsa i 

samverkan med Ecotraffic. 

För att kunna beräkna trafikens utsläpp och halter måste beräkningsmodeller tas fram 

och ges uppdaterade indata. Under året har arbete med utveckling av 

beräkningsmodellerna HBEFA för emissioner och SIMAIR för halter skett i samverkan 

med olika forskargrupper och konsulter. 

Analys och slutsats 

Prognoser tyder på att kvävedioxidhalterna kommer att minska i trafiknära miljöer och 

att det finns förutsättningar att nå miljökvalitetsmålen för Frisk luft om ytterligare 

åtgärder införs.  

En viss osäkerhet råder om vad den högre andelen kvävedioxid (NO2) av de totala 

kväveoxidutsläppen kommer att innebära för halterna av NO2. Dessa beror bland annat 

på att en modern diesel har katalysator för att oxidera koloxid (CO) och kolväten (HC). 

Samtidigt oxideras kväveoxider (NO) till kvävedioxider (NO2). NO2 används även som 

oxidant för att förbränna sot i partikelfilter. Detta ger en förskjutning mot en högre andel 

direktemitterad NO2
21

. Emissionerna av NO2 kan bli högre fram till 2015 för att därefter 

minska igen, eftersom de totala utsläppen av kväveoxider minskar och det kommer nya 

                                                           
20 Emissionsfaktorer för E18, Essingeleden och Södra länken-tunneln är likartade vilket styrker att 

sambanden även kan gälla andra liknande vägar 
21 EEA Report no 7 2011 
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reningstekniker för att klara nya emissionskrav. Det finns dock en risk att 

eftermontering av avgasrening kan leda till höjda utsläpp av NO2. Emissionerna för 

Euro6 borde kunna minska även i verkligheten. Utöver att kravnivån sänks införs också 

bland annat en ny körcykel som gör att de verkliga emissionerna kommer bli mycket 

mer lika certifierade emissioner. 

 

Tabell 11: Emissioner av NO2 från vägtrafiken, beräkningar med HBEFA. 

Sjöfart är den största enskilda källan till nedfall av svavel– och kväveoxider över 

Sverige och utsläppen ökar på grund av ökade transporter. Inom EU beräknas utsläppen 

öka med 45 procent mellan år 2000 och 2020. Teknik för att minska utsläppen finns, och 

åtgärderna är relativt billiga
22

.  

För partiklar krävs ytterligare åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålen till år 2020. Av 

största vikt är att dubbdäcksanvändningen minskar i stora tätorter framför allt i 

Mellansverige. Den kortare period som dubbdäck får användas på våren har gett ett 

positivt bidrag men mer krävs. De åtgärder som står till buds är att kommuner i större 

utsträckning använder möjligheten att förbjuda dubbdäck på enskilda gator eller i vissa 

områden. Trafikverkets åtgärder som direkt minskar partikelhalterna är till exempel att 

lägga beläggningar som är bra ur partikelsynpunkt och att genomföra 

dammbindningsåtgärder. Andra åtgärder
23

, som påverkar partikelhalten indirekt genom 

att de uppmuntrar till att välja dubbfritt ger en mer marginell effekt. Inga av dessa 

åtgärder är tillräckliga för att uppnå normer och mål inom utsatt tid.   

                                                           
22 IVL, Svenska miljöinstitutet, förslag till utsläppsmål för transportsektorn för år 2020 

23 Till exempelgod vinterväghållning, säkra vägar (mitträcken med mera) och information 
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Buller och vibrationer 

Mål som Trafikverket berörs av inom området buller och vibrationer 

Miljökvalitetsmål  

 God bebyggd miljö 

Läget i transportsektorn jämfört med målen 

Trafik på vägar och järnvägar är de bullerkällor som berör flest människor i Sverige. 

Omkring två miljoner människor bedöms vara exponerade för trafikbuller som 

överskrider riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostäder. Ökat 

trafikarbete, ökad inflyttning till städer och byggande av bostäder i bullerutsatta lägen 

gör att fler människor blir bullerutsatta. 

Längs de statliga vägarna beräknas 200 000 personer vara utsatta för buller högre än de 

riktvärden som riksdagen beslutat för buller inomhus. 390 000 personer beräknas vara 

utsatta för maximala ljudnivåer från järnväg högre än riktvärdet inomhus. Osäkerheten i 

underlaget är dock stor för såväl väg som järnväg.  

De totala bulleremissionerna i samhället har ökat som en följd av förändrat trafikarbete. 

Ökat trafikarbete med tunga fordon har lett till att antalet personer som utsätts för 

bullernivåer högre än det ekvivalenta riktvärdet inomhus längs vägar i hela landet 

beräknas ha ökat med cirka 3 100 personer. Även antalet personer som utsätts för 

bullernivåer högre än det ekvivalenta riktvärdet inomhus längs järnvägar beräknas ha 

ökat med ca 100–500 personer under året till följd av ökat trafikarbete på järnväg. Det 

finns dock osäkerheter i beräkningsmodellen. Bullerskyddsåtgärder i de mest 

bullerexponerade miljöerna har medfört att det totala antalet personer som utsätts för 

trafikbuller över riksdagens riktvärden under 2011 beräknas ha minskat med omkring 

2 400 personer.  

Miljömålsrådet har i utvärderingen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö bedömt 

att antalet exponerade för olika typer av trafikbuller, överstigande riksdagens riktvärden 

sammantaget, inte har minskat under perioden 1998 till 2009. Regeringen har i 

proposition 2009/10:155 konstaterat att delmålet om buller inte är möjligt att nå.  

Trafikverkets och transportsektorns åtgärder för att uppnå målen 

Trafikverkets inriktning för att nå bullermålet har varit att använda effektivaste 

reduktion av störningar och att prioritera de mest bullerutsatta människorna. Under 2011 

har sammanlagt cirka 5 300 personer längs statliga vägar och järnvägar som utsattes för 

trafikbullernivåer högre än riktvärdena fått sina bostäder åtgärdade. Av dessa var cirka 

2 300 utsatta för vägtrafikbuller och 3 000 utsatta för buller från järnvägstrafik. 

Längs de statliga vägarna har åtgärderna under 2011 omfattat de som har höga 

maxbullernivåer nattetid eller höga ekvivalenta bullernivåer. Det har medfört att cirka 

1 600 personer längs statliga vägar har fått bullernivån sänkt inomhus till under 

riktvärdena genom framför allt fasadåtgärder.  

Dessutom har Trafikverket skyddat inomhusmiljöer och byggt bullerskyddande skärmar 

för cirka 700 personer i samband med ny- eller ombyggnad av väg. Vi driver på och 

stödjer kommunerna att minska bullret för de mest utsatta genom bland annat 

information och stöd till inventering. Längs de kommunala vägarna har cirka 1 250 

http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/
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personer fått minskad bullernivå inomhus under 2011 till följd av åtgärder som utförts 

med hjälp av statlig medfinansiering (50 procent av kostnaderna). 

Under 2011 har fasader åtgärdats för cirka 100 personer för att vidmakthålla det första 

etappmålet för järnväg om högst 55 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid i sovrum. 

Åtgärder för att minska bullernivåerna utomhus längs järnväg har genomförts för 600 

personer. Även 3 skolor har åtgärdats enligt etappmål 2 för järnväg. I etappmål 2 ingår 

dels skyddsåtgärder i bostadsmiljöer med höga ekvivalenta ljudnivåer, över 70 dBA, 

dels skyddsåtgärder i vårdinrättningar, barnomsorgslokaler och skolor med höga 

maximala ljudnivåer inomhus, över 55 dBA.  

Omfattande bullerskyddsåtgärder för 2 300 personer har genomförts i samband med 

nybyggnad och väsentlig ombyggnad av järnväg. Huvuddelen av dessa åtgärder har 

genomförts längs Ådalsbanan, Haparandabanan och Norge/Vänerbanan och på Malmö 

central.  

 

Åtgärder för de 

mest bullerutsatta 

människorna 

1998-

2000 

2001-

2003 

2004-

2006 

2007-

2009 
2010 2011 

1998-

2010 

Statlig väg 
Antal personer Lekv 

> 65 dBA 
8 403 6 409 15 889 2 899 

 
1170 34 770 

 

Antal personer 

inomhus Lmax >55 

dBA 
   

2 460 2 724 436 5 620 

Järnväg 

Antal personer 

inomhus Lmax >55 

dBA 

8 027 24 503 13 896 801 111 113 47 450 

 

Antal personer 

utomhus Lekv > 70 

dBA 
   

492 458 603 1550 

Kommunal 

väg* 
Antal personer 1 000 5 500 6 300 11 900 2 350 1 250 28 300 

*Uppföljning från år 2000. Perioden 2000–2007 gäller enbart åtgärder genom statlig 

medfinansiering. För 2008–2011 ingår även åtgärder som enbart finansierats genom kommunen. 

2009: 2750 personer genom statlig medfinansiering, 2010: 1450 personer genom statlig 

medfinansiering.  

Tabell 12: Antal åtgärdade bullerutsatta personer 1998–2011 med ljudnivåer mer än 10 dBA 

över riktvärdena. 

Under 2011 har Trafikverket arbetat med att skapa enhetliga riktlinjer för 

bullerskyddsåtgärder längs väg och järnväg. Som ett första steg fattade Trafikverket i 

juni 2011 ett beslut om enhetlig ambitionsnivå för åtgärder i befintlig miljö när det 

gäller åtgärder i andra bostadsrum än sovrum och åtgärder på fritidshus. Beslutet 

innebär en viss höjning av ambitionsnivån när det gäller bulleråtgärder längs järnväg. 

Under året har Trafikverket lämnat mer än 2 500 svar på klagomål från allmänheten om 

buller och vibrationer. Handläggarna i bullerfrågor har etablerat och utvecklat sitt 

samarbete med Trafikverkets kundtjänst för att förbättra hanteringen av ärenden. En ny 

nationell ärendeblankett har tagits i bruk för att förenkla inhämtandet av uppgifter. 

Ärendebelastningen är fortsatt mycket hög på handläggarna av buller- och 

vibrationsärenden och handläggningen håller på att effektiviseras. Handläggningstiderna 

är dock långa. En anledning till detta är att vi under 2011 har haft cirka 25 procent färre 

bullerhandläggare än normalt, medan ärendeflödet varit fortsatt högt. Rekrytering har 

genomförts och vi inriktar oss på att minska handläggningstiderna under 2012.  
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På samma sätt som tidigare år har Trafikverkets bullerdämpande insatser till stor del 

inriktats på åtgärder för att avskärma buller mellan bullerkällan och mottagaren. För att 

nå de långsiktiga målen krävs även att bulleremissionerna minskas vid källan. Det 

innebär att metoderna för drift och underhåll av väg och järnväg behöver utvecklas. Det 

pågår utveckling av beläggningar som ger upphov till lägre ljudnivåer. Diskussionerna 

om tekniska möjligheter, hälsoeffekter och ekonomiska effekter av bullerdämpande 

beläggningar har fortsatt under 2011.  

Riktade insatser mot buller vid underhåll av järnväg, akustisk spårslipning, har utretts 

och ett förslag till plan för detta togs fram 2010. På grund av hårda prioriteringar i 

budgeten för drift och underhåll av järnvägen är det dock inte sannolikt att planen 

kommer att genomföras inom de närmaste åren.  

Trafikverket har tagit fram data och statistik om bulleregenskaper för nyregistrerade 

fordon för att bättre kunna mäta, följa upp och påverka utvecklingen av buller från 

fordon. Nyregistrerade personbilars genomsnittliga bullernivå år 2011 var 71,7 dBA, 

vilket är en minskning med 0,4 dBA jämfört med 2004. Dåvarande Vägverkets mål var 

att bullernivån skulle minska med 2 dBA mellan år 2004 och 2012. Nyregistrerade 

dieselbilarna var under 2011 i snitt tystare än bensindrivna bilar, 71,5 dBA mot 71,8 

dBA. 

En ny analys av bullernivån från nyregistrerade bilar redovisas i figuren nedan. En 

intressant detalj är två pucklar i diagrammet, en vid 72–73 dB och en vid 70 dBA. 

Puckeln vid 70 dBA innehåller storsäljare som Volvo V50 och V60 samt VW Golf och 

Passat. 

 

Tabell 13:Bullernivåer från nyregistrerade fordon 2011.  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

A
n
d
el

 a
v
 b

il
ar

n
a,

 %
 

Ljudnivå, dBA 



32 
 

Under 2011 beslutade Trafikverket om skärpta krav på bilar som används i tjänsten, som 

en del av rese- och mötespolicyn. Bullerkrav ställs nu för första gången, och dessa krav 

kommer att skärpas den 1 januari 2012. 

För att uppnå de långsiktiga målen behövs flera typer av insatser som att förhindra 

uppkomst av buller och vibrationer och minska nivåerna vid källan, en 

samhällsplanering där hänsyn tas till nuvarande och framtida förväntade buller– och 

vibrationsnivåer från trafiken, riktade skyddsåtgärder för de mest utsatta samt kunskaper 

om dels samband mellan buller och vibrationsnivåer och risker för hälsoeffekter och 

andra störningar dels effektiva åtgärder för att minska störningarna.  

De åtgärder som specificeras i Nationell plan för transportsystemet 2010–2021 omfattar 

ett fortsatt program med riktade bulleravskärmande åtgärder för de mest 

bullerexponerade längs järnvägar och statliga vägar. De omfattar också åtgärder som 

minskar bullret vid källan i befolkningstäta områden med höga ljudnivåer från väg- och 

järnvägstrafiken, som till exempel ökad användning av beläggning som medför mindre 

buller och akustisk spårslipning. Till följd av ökad trafik kommer även behovet av dessa 

åtgärder att öka vilket bland annat konstateras i det kapacitetsuppdrag som Trafikverket 

arbetar med. 

Trafikverket har under 2011 upphandlat kartläggning av trafikbuller längs 

högtrafikerade statliga vägar och järnvägar. Arbetet kräver ett omfattande samarbete och 

samordning mellan Trafikverket och berörda kommuner. Arbetet sker enligt kraven i 

EG-direktiv om omgivningsbuller och i förordning (2004:675) om omgivningsbuller. 

Samtidigt som Trafikverket ska kartlägga högtrafikerade vägar och järnvägar i hela 

landet ska samtliga kommuner med över 100 000 invånare, totalt 13 kommuner, 

kartlägga buller från vägtrafik, spårtrafik och flygplatser samt buller från stora industrier 

och hamnar inom kommunerna. Kommunerna ansvarar alltså även för kartläggning av 

statliga vägar och järnvägar inom dessa kommuner och Trafikverket ansvarar för 

kartläggning av högtrafikerade vägar och järnvägar både i och utanför dessa större 

kommuner.  

Inom ramen för kartläggningsarbetet har Trafikverket samverkat med Sveriges 

kommuner och landsting, Naturvårdsverket och kommuner. Kartläggningen resulterar i 

en redovisning av bullerutsatta arealer och antal personer som utsätts för olika 

bullernivåer under hela dygnet och under natten. Dessa data är underlag för att 

konstatera bullrets effekter i form av störningar och negativ hälsopåverkan. 

Kartläggningen och kunskapen om bullrets negativa effekter kommer även att användas 

till åtgärder internationellt för att minska bullret från fordon och andra emissionskällor.  

Både Trafikverket och berörda kommuner kommer att använda kartläggningen som 

underlag för åtgärdsplaner och genomförande av åtgärder. De yttersta effekterna blir 

mindre bullerstörningar och bättre hälsa i samhället. Åtgärdsplanerna ingår i 

programmet om omgivningsbuller och kommer att bidra till möjligheterna att nå de 

politiska målen. 

Inom EG-direktivet för omgivningsbuller pågår arbete med att ta fram en gemensam 

beräkningsmodell för omgivningsbuller (Cnossos–EU). Modellen innehåller en 

avancerad grundmetod samt en förenklad metod som är avsedd för strategisk 

kartläggning enligt direktivet. Trafikverket deltar aktivt i detta arbete. 

Trafikverket har även under år 2011 deltagit i ett samverkansprojekt med Sveriges 

kommuner och landsting, Naturvårdsverket, Boverket och Socialstyrelsen. Projektets 

mål är att formulera gemensamma budskap om buller. Projektarbetet ger en grund för 

vägledning och samlat stöd för att minska buller. I projektets handlingsplan presenteras 
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följande budskap: ”Buller är ett samhällsproblem–nu stärker vi arbetet genom ökad 

samverkan”.  

Vi arbetar för minskade bulleremissioner bland annat i ett samarbete med 

Transportstyrelsen och Bilprovningen för att undersöka möjligheterna att skärpa kraven 

vid fordonsbesiktning. 

Trafikverket verkar för minskade bulleremissioner från såväl befintliga som nya 

järnvägsfordon. Banavgifter som är differentierade utifrån buller kommer sannolikt att 

bli ett viktigt styrmedel för detta. Vi behöver samarbeta med bland annat 

Transportstyrelsen för att utveckla och skärpa bullerkrav på nya järnvägsfordon. 

Trafikverket har medverkat i det nätverk som Transportstyrelsen upprättade under 2011 

för att ta fram och förankra svenska ståndpunkter i frågan om bullerkrav på 

järnvägsfordon. 

Trafikverket deltar i och stödjer nationell och internationell utveckling för att minska 

bulleremissioner från järnvägsspåret och från järnvägsfordon. En viktig åtgärd är att 

minimera ojämnheterna i kontakten mellan hjul och räl. Hjulen rullar inte helt jämnt mot 

rälen och ojämnheter ger upphov till vibrationer i hjulet och rälsen. Ljud och 

vibrationer, som uppstår från kontaktytan där hjulet rullar fram mot rälsen, sprids som 

luftljud, och överförs i vissa fall även som stomljud. Bullret ökar dessutom med 

hastigheten.  

Det finns en stor potential till att minska bulleremissionerna från godståg genom att byta 

ut nuvarande bromsblock av gjutjärn på godsvagnar. Hjul som bromsas med 

gjutjärnsblockbromsar har mer ojämnheter på hjulringen än hjul som bromsas med 

bromsblock av andra material (komposit eller sintermaterial) eller av skivbromsar. Som 

konsekvens av detta ger tåg med gjutjärnsblockbromsar upphov till mer buller än andra 

tåg. De flesta godsvagnarna i Sverige har gjutjärnsblockbromsar.  

Trafikverket stödjer en utveckling mot tystare godståg bland annat genom att delta i det 

europeiska projektet Europe Train. Projektet syftar till att utvärdera de nya 

bromsblockens påverkan på bland annat hjulslitage. I december 2010 genomfördes den 

första av 16 planerade testkörningar med ett specificerat tågsätt bestående av olika typer 

av vagnar med olika typer av bromsblock (testet fungerade enligt planerna). 

Trafikverket genomförde samtidigt en bullermätning av tågsättet för att jämföra 

bullernivån från de olika vagnarna. Bullermätningen indikerade en skillnad på mer än 10 

dBA mellan de mest bullrande och minst bullrande vagnarna.  

För att effektivisera arbetet med skydd mot störningar från vibrationer från 

järnvägstrafik behövs mer kunskap om såväl störningssamband, spridning och 

prediktering som om tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga åtgärder. För att öka 

dessa kunskaper har Trafikverket under 2011 deltagit i det europeiska 

forskningsprojektet RIVAS. 

Analys och slutsats 

Trafikverket delar Boverkets och regeringens uppfattning att delmålet om buller i 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö sannolikt inte har nåtts till 2010. För att målet 

ska kunna nås behövs kombinerande åtgärder, både åtgärder som minskar 

bulleremissionerna och åtgärder som skyddar dem som är mest utsatta för buller 

och/eller vibrationer. Effekter av ändrade hastighetsgränser på vägar i hela landet ska 

följas upp enligt ett regeringsuppdrag. En studie av hur de ändrade hastigheterna har 

påverkat bullereffekter har upphandlats under 2011, men den har ännu inte redovisats. 
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Effekten av de ändrade hastigheterna kan påverka bedömningen av möjligheterna till 

måluppfyllelse för buller. 

Bullret utomhus kan minska genom tystare fordon och däck, lägre hastigheter, 

beläggning som alstrar mindre buller och ur bullersynpunkt riktad spårslipning. De 

människor som är värst utsatta kan ofta få en bra ljudmiljö inomhus med hjälp av 

tilläggsrutor eller ljudisolerande fönster. Dessutom är åtgärder som leder till ett 

transporteffektivt samhälle många gånger positiva även med tanke på buller och 

vibrationer. Förtätning av städer kan dock leda till att fler människor exponeras, om det 

utförs på ett olämpligt sätt. För att nå preciseringen av det långsiktiga målet, att 

människor inte utsätts för skadliga ljudnivåer, måste bulleremissionerna vid källan 

minska avsevärt. Det är också viktigt att man uppnår enighet om vad som utgör 

”skadliga ljudnivåer”, att detta definieras och att mått som är kopplade till grad av skada 

eller störning utvecklas. 

Nationella miljöhälsoenkäter visar att den andel av befolkningen som besväras av 

vägtrafikbuller har ökat från 9 procent till 12 procent mellan 1999 och 2007. Totalt störs 

cirka 14 procent av svenskarna minst en gång i veckan av trafikbuller (från väg–, 

järnvägs– eller flygtrafik). 

Med en åtgärdstakt enligt förslaget till nationell plan för transportsystemet 2010–2021 

beräknas målet om att minska antalet utsatta med 5 procent kunna nås i slutet av 

planperioden längs statliga vägar. Förutsättningen är att planerade åtgärder genomförs 

och att trafikarbetet följer den trafikprognos som har använts för den nationella 

transportplanen. Hänsyn har tagits till att bulleremissionerna per fordon förväntas 

minska något. Däremot har hänsyn inte tagits till urbanisering och förtätning som 

innebär att fler människor flyttar till städer med högre bullernivåer samt att nya bostäder 

byggs i områden som är exponerade för höga ljudnivåer. 

De totala bulleremissionerna från trafik på vägarna bedöms öka på grund av ökat 

trafikarbete, men emissionerna per fordon bedöms på sikt minska något som följd av 

skärpta gränsvärden för däck och utbyte till tystare tunga fordon. Skärpta gränsvärden 

för däck kommer att börja gälla från 2012, och från och med 1 november 2012 införs 

även märkning av däck med information och klassificering som gäller 

drivmedelseffektivitet, väggrepp i vått väglag samt buller. Informationen kan vara ett 

stöd till konsumenter och de som köper in nya däck till företag i valet av nya däck. 

Inom järnvägssektorn har nya tystare tågtyper tagits i drift. Bristande underhåll på 

järnväg och fordon kan dock befaras öka bulleremissionerna. Det finns en potential till 

minskade emissioner i framtiden genom ökad andel nya fordon och genom uppgradering 

av bromssystemen på befintliga godsvagnar.  

EU:s direktiv om omgivningsbuller syftar till dels minskade bullerstörningar, dels 

gemensamma metoder för bullerkartläggningar för att uppnå en mer heltäckande bild av 

exponeringssituationen. Den andra omgången av den strategiska bullerkartläggningen 

ska redovisas 2012 och ligga till grund för åtgärdsprogram 2013. Trafikbuller är ett stort 

hälso- och samhällsproblem i många europeiska länder, och det finns därför ett 

gemensamt intresse för utveckling av tystare fordon och bullerreducerande åtgärder.   
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Material och kemiska produkter  

Mål som Trafikverket berörs av inom området material och kemiska 
produkter 

Miljökvalitetsmål  

 Giftfri miljö 

 God bebyggd miljö 

Tillståndet i transportsektorn jämfört med målen 

Material och kemiska produkter som används inom transportsektorn vid trafikering samt 

vid byggande, drift och underhåll av infrastruktur påverkar människors hälsa och miljön. 

Miljöpåverkan sker under hela livscykeln i form av klimatpåverkan, resursanvändning 

och spridning av farliga ämnen. Att minimera denna påverkan är ett led i Trafikverkets 

arbete med att bidra till att skapa giftfria och resurssnåla kretslopp och uppnå 

miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö. I preciseringen av God 

bebyggd miljö anges bland annat att infrastruktur för energisystem, transporter och 

avfallshantering ska integreras i stadsplaneringen och utformas för att minska resurs– 

och energianvändning och klimatpåverkan. 

För Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är det svårt att inom en generation skapa alla 

förutsättningar som behövs för att nå målet. Detta gäller både bygg– och 

anläggningssektorn och transportsektorn liksom övriga samhällssektorer. Användningen 

av kemikalier ökar och idag finns mer än 30 miljoner ämnen registrerade i det globala 

CAS–registret. Ämnen sprids när kemikalier och material produceras, används, 

återvinns, förbränns eller deponeras. 

EU:s nya gemensamma kemikalielagstiftning, Reach, har medfört stora framsteg, och 

den har förbättrat förutsättningarna för att nå målet. Grundläggande förutsättningar för 

att det ska gå att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är att det finns kunskap om 

kemiska ämnens farliga egenskaper samt kännedom om i vilka material och kemiska 

produkter som farliga ämnen förekommer.  

Trafikverket har god kunskap om vilka kemiska produkter som används vidbyggande, 

drift- och underhåll av infrastruktur genom vår interna granskning av märkningspliktiga 

kemiska produkter. Produkter som används dokumenteras i Trafikverkets 

kemikaliehanteringssystem. Kunskapen är en grund för att arbeta vidare med åtgärder 

för att fasa ut ämnen och minska riskerna enligt delmålet om utfasning av farliga ämnen 

och om fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier. För att 

kunna bidra till att nå målen krävs också interna mål och kraftfulla insatser. 

Vi saknar motsvarande kunskap om innehållet av farliga ämnen i de material som 

används vid byggande, drift och underhåll av infrastruktur. Det beror dels på bristande 

information från leverantörer av material och dels på att Trafikverket saknar ett 

systematiskt arbete med miljösäkring av införsel av material.  

SAICM
24

 är en global överenskommelse som syftar till att minska riskerna med kemiska 

ämnen till år 2020. Bygg– och anläggningsprodukter är en av de sex prioriterade 

produktgrupper där åtgärder för att minska riskerna bedöms som särskilt angelägna. 

                                                           
24 Strategic Approach to International Chemicals Management 

http://www.miljomal.nu/4-Giftfri-miljo/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/
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Arbetet för att uppnå giftfri miljö är viktigt även för att kunna uppnå flera andra 

miljökvalitetsmål som Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Ett 

rikt växt och djurliv, God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan samt för att 

bevara biologisk mångfald och fungerande ekosystem.  

Trafikverket har god kännedom om vilka material som är de viktigaste att arbeta med 

för att nå resurs- energi- och klimatmålen i God bebyggd miljö. Mängdmässigt 

dominerar berg- och grusmaterial, medan betong, stål och asfalt står för den största 

materialrelaterade klimatpåverkan. De årliga förbrukade mängderna varierar beroende 

på investeringsvolymen, och någon samlad uppföljning av förbrukade volymer görs inte.  

De livscykelanalyser som gjorts med Botniabanan som fallstudie visar att en kilometer 

järnvägsinfrastruktur ger upphov till 3 800 ton koldioxid under sin livscykel, det vill 

säga byggande samt drift och underhåll i 60 år. Cirka 43 procent av koldioxidutsläppen 

är materialrelaterade. Andra bidragande faktorer är anläggningsarbeten, drift och 

underhåll, transporter samt skogsavverkning. 

I samband med byggande, drift och underhåll genereras även stora volymer avfall. 

Eftersom anläggningsmaterial generellt har lång livslängd kan det vid utbyten och 

underhåll genereras avfall innehållande ämnen som idag är förbjudna eller starkt 

reglerade. Exempel på detta är arsenik, PCB och kvicksilver. Avfall som innehåller 

farliga ämnen genererar kostnader och visar på vikten av att vid nybyggande beakta 

livscykelperspektivet för att undvika framtida miljöpåverkan och framtida kostnader.  

Trafikverkets och transportsektorns åtgärder för att uppnå målen 

Trafikverket granskar och klassar märkningspliktiga kemiska produkter som används 

vid byggande och underhåll av infrastruktur. Syftet med granskningen är att bidra till en 

miljö- och arbetsmiljösäker hantering där risker för hälsa och miljö minimeras. 

Granskningen syftar även till att ge ökat fokus åt produktval samt bidra till att uppfylla 

delmålet om riskminskning och utfasning av särskilt farliga ämnen. Vid granskningen 

klassas produkterna i fyra grupper beroende på vilka kemiska ämnen som ingår i 

produkten och hur farliga dessa är för hälsa och miljö. Under 2011 granskades 606 

produkter. Genom årlig uppföljning av de granskade produkterna kan Trafikverket följa 

utvecklingen mot giftfri miljö. Enligt intentionerna i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är 

Trafikverkets målsättning att fasa ut användningen av produkter med utfasningsämnen 

(produkter klassade i grupp C). Arbetet för att byta ut utfasningsämnen resulterade 2011 

i att Bisfenol A helt fasades ut. Även det totala antalet använda utfasningsämnen visar 

en tydligt nedåtgående trend de senaste tre åren, se tabell 14. 

  



37 
 

 2009 2010 2011 

Grupp A 

 - innehåller varken 

riskminsknings eller 

utfasningsämnen 

335 273 142 

Grupp B 

- innehåller 

riskminskningsämnen 

384 375 223 

Grupp C 

- innehåller 

utfasningsämnen 

76 37 13 

Grupp D 

- innehåller ämnen på 

Trafikverkets förbudslista 

27 11 13 

Ska ej granskas 385 225 172 

Ej fullständig ansökan 162 68 43 

Totalt 1369 989 606 

Tabell 14: Antal granskade kemiska produkter fördelade på grupp. 

Kriterierna som Trafikverket använder vid granskning av kemiska produkter är 

harmoniserade med BASTA:s kriterier. BASTA
25

 syftar till utfasning av särskilt farliga 

ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. BASTA är ett exempel på hur 

branschsamverkan och samordning kan skapa effektivitet i utfasningsarbetet. 

Trafikverket deltar i BASTA:s utvecklingsråd tillsammans med bland andra 

Kemikalieinspektionen, entreprenörer, materialleverantörer och branschorganisationer. 

Under 2011 har användarrådet arbetat med att revidera BASTA:s och Trafikverkets 

kriterier med anledning av förändringar i EU:s kemikalielagstiftning Reach.  

BASTA:s krav och kriterier omfattar både material och kemiska produkter. 

Trafikverkets samarbete med BASTA har initialt främst gällt kemiska produkter men 

ambitionen är att tillämpa BASTA krav även på material. För att möjliggöra detta har en 

förstudie om nytta och konsekvenser genomförts. Studien visar att tillämpning av 

BASTA– krav på material leder både till måluppfyllelse och lägre livscykelkostnader 

genom att man förebygger framtida föroreningar och avfallskostnader.  

För att uppmärksamma att FN utsett 2011 till Kemins år arrangerade Trafikverket 

utbildnings– och inspirationsdagar för både entreprenörer och egen personal. Syftet var 

dels att utbilda i Trafikverkets krav som styr kemikaliehanteringen, dels att lyfta fram 

goda exempel på utbyte av ämnen och riskminskning från olika projekt runt om i landet. 

Sammanlagt deltog över 150 personer från Malmö i söder till Luleå i norr.  

Vi har fortsatt utveckla informationen om kemiska produkter på Trafikverkets 

webbplats. På kemikaliesidorna finns bland annat Trafikverkets 

kemikaliehanteringssystem med över 4 000 granskade och klassade produkter. För att 

möta den stora efterfrågan på information och utbildning från personal i projekten har en 

interaktiv webbaserad utbildning tagits fram. Denna finns tillgänglig på Trafikverkets 

webbplats.  

Nanotekniken har utvecklats mycket snabbt de senaste åren, och kemiska produkter och 

material som innehåller nanopartiklar finns i en lång rad tillämpningar inom bygg– och 

anläggningssektorn. Samtidigt är kunskaperna om riskerna för hälsa och miljö med 

nanomaterial mycket bristfälliga. Därför har Trafikverket genomfört ett projekt för att 

kartlägga användningen av produkter innehållande nanomaterial. Inventeringen visar att 

                                                           
25 Byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen 
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nanomaterial främst används för försegling och impregnering av olika ytor, exempelvis 

behandling av ytor vid rastplatser, reflexfolier på vägmärken, försegling av kantstolpar, 

behandling av bullerskydd, barriärelement och rutor på vägkameror samt injektering i 

tunnlar. Ytterligare potentiella användningsområden för nanomaterial är som 

båtbottenskydd på vägfärjor, ytbehandling i färjornas hygienutrymmen och fönster samt 

som klotterskydd och för beläggning av kontaktledningar. Fortsatt arbete kommer att 

inriktas på styrning och rutiner för tillämpning av försiktighetsprincipen i samband med 

användning av nanomaterial. Resultatet från projektet presenterades på ett seminarium 

för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som Kemikalieinspektionen arrangerade. 

Två särskilda åtgärdsområden som gäller kemiska produkter är saltning i samband med 

vinterväghållning och bekämpning av ogräs på banvallar och bangårdar. För att 

minimera påverkan från saltspridning arbetar Trafikverket med att minimera de 

saltmängder som sprids samt förhindra att salt når känsliga vattenförekomster. För att 

minimera påverkan från bekämpning av ogräs samarbetar Trafikverket med Sveriges 

lantbruksuniversitet och Kemikalieinspektionen vid val av bekämpningsmedel. 

Trafikverket använder cirka 1 000 kg Roundup Bio per år. Det är 0,2 procent av den 

totala användningen i Sverige. Vi arbetar för att ytterligare minska användningen och 

söka alternativa metoder.  

Under våren 2011 initierade Trafikverket, NTM (Nätverket för transporter och miljö) 

och Miljöstyrningsrådet ett nätverk för miljödeklarationer i transportsektorn. 

Nätverksträffarna har engagerat andra transportmyndigheter, såsom norska Vegvesenet 

och Jernbaneverket men också transportköpare, kommuner, entreprenörer och konsulter. 

Syftet med nätverket är att utveckla arbetet med miljö- och klimatdeklarationer för 

infrastruktur och transporttjänster. Arbetet är initialt inriktat på att ta fram 

produktkategoriregler för väginfrastruktur och bygger vidare på metodiken som använts 

av Botniabanan för framtagande av produktkategoriregler för järnväg. Information om 

nätverkets arbete samt miljö– och klimatdeklarationer för Botniabanan finns på 

Miljöstyrningsrådets webbplats www.environdec.com. Fortsatt utveckling och 

framtagande av miljö- och klimatdeklarationer för infrastrukturprojekt ska bidra i arbetet 

för att uppnå resurs– energi– och klimatmålen i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

Analys och slutsats 

Giftfri miljö är ett av fem miljömål där det bedöms vara svårt att skapa förutsättningar 

att nå målet till år 2020. Svårigheten ligger i att exponeringen för farliga kemikalier till 

stor del härrör från gränsöverskridande utsläpp till miljön, att den globala varuhandeln 

ökar samt att kunskaperna och informationen om farliga ämnens miljö– och 

hälsoegenskaper är bristfälliga. Under senare år har viktiga genombrott skett genom 

EU:s kemikalielagstifning Reach, men den sammantagna skyddsnivån i EU:s 

kemikalielagstiftning och de internationella överenskommelserna är fortfarande 

otillräcklig. Regeringen högprioriterar under perioden 2011–2014 att få bort gifterna i 

vardagen. Därför har regeringen givit Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram en 

strategi för fortsatt utveckling av EU– gemensamma åtgärder och internationella 

överenskommelser för att minimera riskerna med farliga kemikalier. Gemensamma 

lagkrav och överenskommelser skapar förutsättningar för Trafikverket och andra aktörer 

som underlättar arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

I regeringens satsning på en giftfri vardag uppmärksammas också behovet av ytterligare 

åtgärder för att minska risker med farliga ämnen i material och varor. Bygg– och 

anläggningsprodukter pekas ut som en prioriterad varugrupp, där branschens samtliga 

aktörer behöver intensifiera sina åtgärder. Trafikverket är en betydande aktör inom 

anläggningsbranschen och har därför stor möjlighet att påverka och driva utvecklingen 

så att framtidens anläggningsprodukter är hållbara och ingår i giftfria och resurssnåla 

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws11/ssbm/Uppdrag/Särskild%20rapport%202010/www.environdec.com
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kretslopp. Vårt utvecklingsarbete för att tillämpa BASTA–krav även på material och 

varor ligger i linje med regeringens ambitioner för en giftfri vardag. 

Giftfria varor och material utgör även en förutsättning för att kunna nå energi–, resurs– 

och klimatmålen. Material och varor som innehåller farliga ämnen begränsar eller 

omöjliggör att materialen återanvänds och återvinns i giftfria och resurssnåla kretslopp.  

Nya utmaningar som såväl EU som Sveriges regering lyfter fram inom 

kemikalieområdet är kombinationseffekter, hormonstörande och allergiframkallande 

ämnen samt möjliga hälso- och miljöeffekter av nanomaterial. Detta är områden där 

även Trafikverket behöver bygga kunskap och utveckla arbetsformer. Under 2011 har 

Trafikverkets nanoprojekt bidragit till ökad kunskap om användningen av nanomaterial i 

anläggningsprodukter. Motsvarande uppbyggnad av kunskap planeras för 

hormonstörande ämnen. 

  



40 
 

Vatten  

Mål som rör Trafikverket inom området vatten 

Miljökvalitetsmål  

 Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Myllrande våtmarker  

Ramdirektivet för vatten 

2000 beslutade EU om en ny europeisk vattenpolitik som innebär ett systematiskt arbete 

i alla medlemsländer för att bevara och förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag,  

kust – och grundvatten
26

. 2009 fastställde landets fem vattenmyndigheter 

åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer (MKN) för 

vattenförekomster i enlighet med ramdirektivet, som är implementerat i svensk 

lagstiftning
27

. Kvalitetskraven för ytvattenförekomster syftar till att tillståndet inte ska 

försämras och att samtliga ytvattenförekomster ska uppnå hög eller god ekologisk status 

och god kemisk status senast 2015 (om de inte omfattas av bestämmelserna om 

konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster eller av bestämmelserna om 

undantag). För grundvattenförekomster gäller att samtliga grundvattenförekomster ska 

uppnå god kvantitativ status och god kemisk status senast 2015 (om de inte omfattas av 

bestämmelserna om undantag). Enligt miljöbalken ska myndigheter och kommuner 

inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt ett fastställt 

åtgärdsprogram.  

Trafikverket omfattas av beslutade åtgärdsprogram och har ansvar för att ta fram 

kunskapsunderlag och genomföra åtgärder för att undanröja eller motverka 

vandringshinder och påverkan från dagvatten på ytvatten och grundvatten. Det gäller 

särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, 

god ekologisk status eller god kemisk status. Trafikverket ska även verka för att andra 

väghållare tar fram motsvarande kunskapsunderlag och genomför åtgärder. 

Tillståndet i transportsektorn jämfört med målen 

Miljökvalitetsmålen består av ett flertal delmål som är relaterade till transportsektorn 

och som inte har uppnåtts, till exempel delmålen om vattenförsörjningsplaner, 

restaurering av vattendrag, skydd av grundvattenförande geologiska formationer och 

rent vatten för dricksvattenförsörjning. Det bör noteras att målens preciseringar, 

indikatorer och uppföljning har reviderats under 2011. Avsikten är att delmålen ska 

ersättas med etappmål, men förslag till etappmål för vattenrelaterade miljökvalitetsmål 

saknas.  

Transportsektorn och infrastrukturen har både direkt och indirekt påverkan på ytvatten 

och grundvatten. Det handlar om såväl fysiska intrång som broar, dammar, trummor, 

kajer och bankar som förorening genom urlakning av material, läckage från förorenade 

områden, spridning av kemiska produkter, spill, olyckor eller luftburna föroreningar.  

Vid drift och underhåll är vägsaltning och ogräsbekämpning aktiviteter som kan 

innebära risk för att dricksvattenkvaliteten i lokala vattentäkter försämras. Vid byggande 

                                                           
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram 

för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (Ramdirektivet för vatten - RDV) 

27 5 kapitlet i Miljöbalken (1998:808) och Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 

http://www.miljomal.nu/8-Levande-sjoar-och-vattendrag/
http://www.miljomal.nu/9-Grundvatten-av-god-kvalitet/
http://www.miljomal.nu/11-Myllrande-vatmarker/
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av infrastruktur uppstår ibland oönskad grumling av vattenområdet i samband med 

schaktning, muddring eller utfyllnad. Vid sprängning tillförs vattnet närsalter som bidrar 

till övergödning. När anläggningar byggs under mark är det ofta nödvändigt att leda bort 

inläckande grundvatten. I driftskedet kan anläggningen också i sig utgöra en dränerande 

struktur som påverkar grundvattnet. Sänkta grundvattennivåer kan innebära risk för 

skador på byggnader och anläggningar som är sättningskänsliga eller 

grundvattenberoende, liksom på naturmiljön. Ur risk– och säkerhetssynpunkt behöver 

hänsyn tas till höga flöden, höjda nivåer och risker för översvämningar vid byggande 

och drift av all infrastruktur, i synnerhet med tanke på klimatförändringarna. 

Landets vägar och järnvägar och tillhörande mark och anläggningar är i många fall 

gamla och byggda då miljökraven var bristfälliga med dagens mått mätt. Inte sällan 

ligger de i anslutning till vattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen 

där det saknas naturligt skydd mot förorening. Kunskapen om dessa anläggningar är 

bristfällig.  

Sverige har internationellt sett en mycket stora mängd vattenområden. I kombination 

med det omfattande järnvägs– och vägnätet innebär det också att det finns många 

kontaktpunkter som kan innebära vandringshinder för vattenlevande organismer.  

Trafikverkets och transportsektorns åtgärder för att uppnå målen 

Anläggningarnas driftskede utgör den längsta tiden för möjlig påverkan från väg– och 

banhållning och trafik. Planerings– och byggskedet är avgörande för de framtida 

effekterna genom intrång i ytvatten– och grundvattensystem. Trafikens miljöpåverkan 

på vattenområdena bestäms därför i stor utsträckning redan i planeringsstadiet. 

Skillnaden i antal konfliktpunkter och deras dignitet kan vara stor mellan olika 

alternativa sträckningar med tanke på Sveriges i geologiskt mosaikartade landskap. Vid 

byggande och förbättringsåtgärder är det därför av mycket stor vikt att rätt prioriteringar 

görs och att hänsyn tas till vattnet och konsekvenserna för detta. Vi strävar därför efter 

att genomföra byggprojekten med stor miljöhänsyn. Dessutom inventerar och bedömer 

vi kontinuerligt anläggningarna och prioriterar för åtgärder inom vattenvård och 

vattenförvaltning utifrån behov, sårbarhet och skyddsvärde. När det gäller sjöfarten bör 

det nämnas att Trafikverket endast har ansvar för den långsiktiga planeringen, vilket 

innebär begränsade möjligheter att påverka miljömålet Hav i balans samt levande kust 

och skärgård. 

Trafikverkets interna regelverk, rutiner, arbetsverktyg och arbetsinsatser håller på att 

utvecklas och samordnas för att anpassas till vattenförvaltningen . Anpassningen 

omfattar bland annat att ta fram nya underlag för urval och prioritering för utredningar 

och åtgärder vid vägar och järnvägar vid bland annat vattenförekomster av betydelse för 

dricksvattenförsörjningen.  

Analys och slutsats 

Miljökvalitetsmålens delmål inte har nåtts och nya etappmål för vatten saknas. Knappt 

fyra år återstår tills miljökvalitetsnormerna för många vattenförekomster ska vara 

uppfyllda. Transportsektorn och Trafikverket står inför en mycket stor utmaning om 

fastställda mål, krav och miljökvalitetsnormer ska nås inom svensk vattenförvaltning. 

Trafikverket har möjlighet att på ett samordnat och effektivt sätt genomföra åtgärder i 

enlighet med vattendirektivet och de nationella miljökvalitetsmålen. Samarbete med 

andra myndigheter som har ansvar inom svensk vattenförvaltning, bland annat 

länsstyrelserna, SGU, kommunerna, havs och vattenmyndigheterna är av avgörande 

betydelse för ett framgångsrikt arbete med prioriteringar och åtgärder.  
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Landskap 

Mål som rör Trafikverket inom området naturmiljö och kulturmiljö 

Miljökvalitetsmål  

 Ett rikt växt- och djurliv 

 God bebyggd miljö 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Ett rikt odlingslandskap 

Nationella viltolycksrådets övergripande mål 

Viltolyckorna ska minska så att människor inte dödas eller skadas allvarligt och djurs 

lidande ska minska 

Tillståndet i transportsektorn jämfört med målen 

Återkommande utvärderingar visar att de delar av målen som berör landskapets natur–

och kulturmiljövärden bara kan uppnås om ytterligare riktade åtgärder vidtas. 

Utvecklingen i Sverige speglar den internationella utvecklingen. Speciellt har den 

allvarliga situationen för biologisk mångfald uppmärksammats och jämställs i 

omfattning och svårighet med klimatproblematiken.  

Negativa effekter på biologisk mångfald från transportsystemet kan sammanfattas i 

utradering av biotoper, barriärverkan, mortalitet och störning som till viss del avspeglas 

i begreppet fragmentering.  Transportsystemet kan också ha positiv påverkan genom att 

hysa biotoper. Sammantaget har transportsystemet hög grand av påverkan och stor 

inverkan på funktionen hos Natura2000– nätverket trots liten fysisk påverkan i de 

skyddade områdena. 

Utradering av biotoper sker relativt sett större utsträckning av biotoper med rik biologisk 

mångfald än av biotoper med låg biologisk mångfald. Det är i mera produktiva miljöer 

människans samhällen och därmed transportinfrastrukturen finns. Värst är situationen 

för naturliga gräsmiljöer, naturbetesmarker och slåttermarker. Totalt ligger cirka 

555 000 hektar skogsmark och drygt 50 000 hektar betesmark beräknas ligga under våra 

vägar. Dessa siffror kan jämföras med de 400 000 hektar som är delmålet för skog som 

ska skyddas och undantas från skogsproduktion i Sverige fram till 2010. Samtidigt är 

möjligheterna stora att inom trafiksystemet skapa miljöer med motsvarande värden, 

förutom för ren skogsmark och åkermark, något som bara har gjorts i mycket liten 

utsträckning. 

Viltolyckorna fortsätter att öka även om antalet kan variera avsevärt mellan enskilda år 

på grund av väderhändelser och andra händelser utanför människans kontroll. Flera 

miljoner djur dödas varje år i trafiken och till stora kostnader för samhället. Sverige är 

förmodligen bäst i världen på att ta hand om dödade och skadade djur i trafiken via en 

stor eftersöksorganisation (cirka 7 000 personer är involverade), men vi ligger efter stora 

delar av övriga europa när det gäller att bygga faunapassager. 

Djurs möjligheter att använda landskapet effektivt begränsas av transportinfrastrukturen. 

Utredningar om vägnätets barriärverkan på fisk, groddjur, utter och hjortdjur visar på 

mycket stora åtgärdsbehov. Åtgärdstakten är mycket låg och enbart någon procent av de 

åtgärder som behövs för att nå målen genomförs årligen. Se tabell 15. 

http://www.miljomal.nu/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/
http://www.miljomal.nu/8-Levande-sjoar-och-vattendrag/
http://www.miljomal.nu/13-Ett-rikt-odlingslandskap/
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Nyligen publicerade studier om bullerpåverkan på djur visar på stora likheter med 

bullerpåverkan på människor. Pilotstudier över påverkade områden visar på stora behov 

av åtgärder för att minska bullerpåverkan på känsliga miljöer, som viktiga 

häckningsbiotoper för fåglar. 

Lagstiftningen kräver att hänsyn tas till naturmiljön när tillstånd beviljas. Efter att 

tillstånd getts ska det göras en särskild prövning av behovet av kompensation för den 

negativa påverkan som sker trots anpassningar och hänsyn i respektive projekt. Denna 

prövning genomförs dock mycket sällan. Resultatet är att varje projekt innebär en 

nettoförlust för biologisk mångfald och ekosystemen. Det innebär en långsam men 

tydligt pågående trend som eroderar ekosystemen. 

Motsvarande resonemang kan föras om kulturmiljö. Även här kan påverkan 

sammanfattas i ett antal effekter, utradering, brutna samband, förändrad karaktär, 

störning, förfall (bristande skötsel och underhåll) och strukturomvandling.  

Generellt är utvecklingen likartad med den som gäller den biologiska mångfalden, men 

kunskapen om detaljer är fortfarande högst bristfällig. För alléer vid statliga vägar, 

kulturvägar, kulturobjekt vid vägar och kulturbroar finns dock relativt god kunskap och 

där bekräftar utvecklingen den generella trenden. 

Trafikverkets och transportsektorns åtgärder för att uppnå målen 

Dimensionerna arkitektur, form och design ingår som en del av landskapsbegreppet och 

har framför allt bäring på målet god bebyggd miljö. När det gäller kvaliteten på 

utformningen av infrastrukturanläggningar i urbana och rurala miljöer har under 2011 en 

del behov kunnat konstateras. Arbete med ett program för dessa frågor, som ska omfatta 

ett antal olika riktade aktiviteter, har därför påbörjats. Inledande analyser av problem 

och brister har genomförts och ger en bild av läget i sektorn och vad som är kritiskt. Ett 

exempel är att kompetensen måste utvecklas, såväl internt som externt. Frågan är central 

om Trafikverket ska säkerställa god väg- och järnvägsarkitektur i alla skeden: planering, 

projektering samt bygg- och driftskedet. Ett annat exempel är att de anläggningar 

Trafikverket ansvarar för måste uppmärksammas utifrån ett användarperspektiv så att de 

motsvarar höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet.  

Två konkreta insatser under året kan nämnas. Ett Trafikverkets arkitekturråd ska inrättas 

efter att frågan utretts och förankrats. Rådet består av externa experter som fritt får 

analysera och uttala sig om verksamheten och dess inriktning. Arkitekturrådet, som 

kommer att ha sitt första möte under 2012, blir ett värdefullt komplement som kan 

inspirera till en kreativ diskussion och bidra med insikter och utblickar.  

Tävlingen Trafikverkets arkitekturpris har genomförts och bedömt ett antal olika projekt 

på nationell nivå. Pristagare blev Bollnäs resecentrum som är ett utmärkt exempel på hur 

ett stadslandskaps upplevelsevärden och funktioner kan tydliggöras och förbättras 

genom insatser i den lokala infrastrukturen. 

Sverige har ratificerat den europeiska landskapskonventionen. En grupp bestående av 

Boverket, Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, 

Trafikverket, Tillväxtverket och Riksantikvarieämbetet har fått ett gemensamt, 

övergripande samordningsansvar för konventionens tillämpning i Sverige. 

Implementeringen ska återrapporteras till regeringen och Europarådet. Utgångspunkten 

för implementeringen är att berörda myndigheter självständigt ansvarar för 

konventionens tillämpning inom sina respektive verksamhetsområden. Det är viktigt att 

varje myndighet tar ställning till hur landskapskonventionen påverkar dess arbete. Detta 

självständiga ansvar kan även ses som en förutsättning för att arbetet med konventionen 
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ska bli vitalt. Ett självständigt ansvar ställer samtidigt höga krav på samsyn i 

uttolkningen av konventionen, för en enhetlig tillämpning. I stort sett samtliga 

myndigheter inklusive Trafikverket som bidragit med underlag har framfört 

ståndpunkten att varje myndighet självständigt bör ansvara för konventionens 

tillämpning inom sitt verksamhetsområde. 

Trafikverket har tagit fram en kravanalys för ett tänkt system, kallat Miljödatabas. I 

denna ska bland annat information inom området natur- och kulturmiljö finnas 

tillgänglig för flera olika grupper av användare inom och utanför Trafikverket. 

Miljödatabasen ska innehålla förvaltningsdata och ska vara ett nav för planering, 

styrning, prioritering, investeringsåtgärder, underhåll, skötsel och uppföljning av natur 

och kulturarvsområdet i Trafikverket. Projektet har gjort en nulägesbeskrivning och tagit 

fram en specifikation med funktionella och icke-funktionella krav. Vidare har projektet 

identifierat vilken typ av information systemet ska hantera. Projektet har också gett en 

rekommendation till fortsatt utredning av teknisk lösning. 

Trafikverket är ordförande i SIS standardiseringsgrupp, TK555, för standardiserad 

naturvärdesinventering. Metoden för naturvärdesinventering ska effektivisera 

upphandlingen av säkra kunskapsunderlag för fysisk infrastrukturplanering och andra 

typer av exploateringsåtgärder. 

Kunskapsunderlag om natur och kulturarv inför revideringar av Vägar och gators 

utformning (VGU) har tagits fram med hjälp av en expertpanel bestående av Sveriges 

främsta forskare inom området. 

Trafikverket har tillsammans med Naturvårdsverket arrangerat två konferenser om 

kompensation, som har diskuterat fram brister och möjligheter i svensk lagstiftning och 

praxis. Trafikverket har medverkat med flera föredrag på internationella och nationella 

konferenser. 

Trafikverket finansierar forskningsprogrammet TRIEKOL med delområdena Barriär, 

Störning och Infrastrukturens biotoper. Programmet har levererat en rad rapporter och 

publikationer (www.triekol.se) vars slutsatser nu ska omsättas i verksamheten.  

Trafikverket har utvecklat en metod för landskapsanalys på regional nivå genom ett 

pilotprojekt i Västra Götaland och även ansvarat för och medverkat i flera 

regeringsuppdrag inom området, bland annat grön infrastruktur, miljöbedömning av 

planer och förslag till avgränsning av miljöbedömning för komplettering av riksintressen 

för naturvård. 

Ett nationellt samverkansprojekt om alléer har initierats av Trafikverket. Syftet är att 

tillsammans med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet utveckla gemensamma 

riktlinjer och samverka om inventeringar, värdering, prioritering, informationslagring 

och hantering med mera samt att bygga upp kunskap om trädsjukdomar och artanpassad 

alléskötsel. 

Funktionell grupp för landskap utgör basen för arbetet med samlat planeringsunderlag 

inom området landskap. En representant för arkitekturnätverket deltar också i arbetet. 

Kulturmiljö har förutom kopplingen mot naturmiljöfrågorna också en koppling till 

arkitekturfrågorna. Arbete med tillståndsbeskrivning och bristanalyser för ”kulturarv 

järnväg” har satts igång under perioden. Trafikverket har inventerat vandringshinder för 

fisk vid järnvägar, barriärer för utter samt artrika vägkanter och stationsmiljöer. En 

tidigare inventering för hjortdjur har uppdaterats. Kulturvägar och kulturobjekt vid 

vägar har inventerats i regioner som saknat data. Remissynpunkter har lämnats på 

Fastighetsutredningen liksom svar på enkätfrågor och underhandssynpunkter till den 

http://www.triekol.se/
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pågående kulturmiljöutredningen. Åtgärder för att minska barriärer för fisk, utter och 

groddjur har genomförts i viss omfattning. Under 2011 har Trafikverket åtgärdat 86 

stycken alléer och kulturobjekt. 

Barriärer 

och alléer 

vägar 

Fisk Groddjur Utter Hjortdjur 

*Friluftsliv/ 

Biologisk 

mångfald 

Storstadsområden 

Alléer Summa 

Åtgärdsbehov 

antal 
3100 255 1700 290 63 1769 7500 

Beräknad 

kostnad 

(miljoner 

SEK) 

171 133 171 3600* >450 1968 6500 

Antal åtgärdat 

tom 2010 
210 14 254 4 0 30 512 

Andel 

åtgärdat 
6 % 5 % 15 % 1,4 % 0 1,5 % 7 % 

Åtgärdat med 

nuvarande 

åtgärdstakt 

År 

2158 

År 

2192 

År 

2077 

År 

2735 
- 

År 

2670 
 

Tilldelade 

medel tom år 

2021 

50 50 50 150 100 100 500 

Möjligt att 

åtgärda tom 

2021 antal 

500 100 500 10 10 100 1220 

Med denna 

åtgärdstakt 

klart 

År 

2060 

År 

2045 

År 

2040 

År 

2300 

År 

2070 

År 

2200 
 

Tabell 15: Åtgärdsbehov längs vägar för att minska vägars barriärverkan i landskapet för några 

indikatorgrupper. 

* I siffran saknar beräknade kostnader från Trafikverkets region väst. 

 

Barriärer och 

artrika miljöer 

järnvägar 

Fisk Groddjur Utter Hjortdjur 
Artrika 

stationsmiljöer 
Summa 

Åtgärdsbehov antal 310 25 170 30 240 535 

Kostnad (miljoner 

SEK) 
17 130 17 360 110 624 

Tilldelade medel 

tom år 2021 
25 30 20 125  200 

Möjligt att åtgärda 

tom 2021 antal 
250 7 170 10  437 

Med denna 

åtgärdstakt klart 

År 

2024 

År 

2045 

År 

2021 

År 

2040 

År 

2070 
 

Tabell 16: Åtgärdsbehov längs järnvägar för att minska järnvägars barriärverkan i landskapet 

för några indikatorgrupper. 
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Analys och slutsats 

Kunskap om problemen och möjliga åtgärder finns och möjligheterna är stora. 

Trafikverket är genom sin verksamhet och sin organisation, som omfattar i stort sett hela 

landet, en nyckelfaktor för att samhällsekonomiskt effektivt vända trenden för biologisk 

mångfald i Sverige och därmed uppnå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt– och djurliv. 

Förklaringen till utvecklingen och till att målen inte uppnås ligger dels i kunskapsbrister, 

både nationellt och internationellt och i samhällets problem med att integrera biologisk 

mångfald i samhällsplaneringen och verksamheter. Biologisk mångfald syns inte i 

samhällsekonomiska analyser och utvärderingar och det finns brister i efterlevnad av 

lagar. 
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Sammanfattning 

Byggande, drift och underhåll av infrastrukturen påverkar miljön. Transporter av 

människor och gods tenderar dessutom att öka och detta sammantaget ger en betydande 

påverkan på miljön. Trafikverket arbetar för att i så hög utsträckning som möjligt bidra 

till de svenska miljökvalitetsmål som transportsektorn har bäring emot.  

Trafikverket uppfyllde med marginal det interna målet ”Minst 100 000 ton mindre 

koldioxidutsläpp genom Trafikverkets insatser”. Däremot är det långt kvar gällande 

transportsektorns bidrag för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.  

Sverige har internationellt sett låga bakgrundshalter, men partikelhalterna i gaturum 

under vårvintern är bland de högsta i Europa. Sverige har dömts av EU domstolen för att 

luftkvalitetsdirektivets gränsvärde för partiklar (PM10) överskrids i tre kontrollzoner i 

landet. Prognoser tyder på att kvävedioxidhalterna kommer att minska i trafiknära 

miljöer och att det finns förutsättningar att nå miljökvalitetsmålen för Frisk luft om 

ytterligare åtgärder införs.  

Delmålet om buller i God Bebyggd Miljö nåddes inte till 2010. Trafikverkets inriktning 

för att nå bullermålet har varit att använda effektivaste reduktion av störningar och att 

prioritera de mest bullerutsatta människorna. Under 2011 har sammanlagt cirka 5 300 

personer längs statliga vägar och järnvägar som utsattes för trafikbullernivåer högre än 

riktvärdena fått sina bostäder åtgärdade. Av dessa var cirka 2 300 utsatta för 

vägtrafikbuller och 3 000 utsatta för buller från järnvägstrafik. 

För Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är det svårt att inom en generation skapa alla 

förutsättningar som behövs för att nå målet. Detta gäller både bygg– och 

anläggningssektorn och transportsektorn liksom övriga samhällssektorer. Trafikverket 

granskar och klassar märkningspliktiga kemiska produkter som används vid byggande 

och underhåll av infrastruktur. Syftet med granskningen är att bidra till en miljö- och 

arbetsmiljösäker hantering där risker för hälsa och miljö minimeras.  

Miljökvalitetsmålens delmål inom miljöområdet vatten inte har nåtts och nya etappmål 

saknas. Knappt fyra år återstår tills miljökvalitetsnormerna för många vattenförekomster 

ska vara uppfyllda. Transportsektorn och Trafikverket står inför en mycket stor 

utmaning om fastställda mål, krav och miljökvalitetsnormer ska nås inom svensk 

vattenförvaltning. 

Inom miljöområdet Landskap finns god kunskap om problemen och möjliga åtgärder 

finns och därmed är möjligheterna stora. Trafikverket är genom sin verksamhet och sin 

organisation, som omfattar i stort sett hela landet, en nyckelfaktor för att 

samhällsekonomiskt effektivt vända trenden för biologisk mångfald i Sverige och 

därmed uppnå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt– och djurliv. Dock är åtgärdstakten låg i 

förhållande till behoven.  
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