
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAPPORT 

Trafikverkets miljörapport 2012 
2013-03-28 



2 
 

  

Dokumenttitel: Trafikverkets miljörapport 2012 
Dokumentdatum: 2013-02-22 
Dokumenttyp: Rapport 
Ärendenummer: TRV 2013/4274 
Version: 3.0 
Publiceringsdatum: 2013-10-01 
Publikationsnummer: 2013:135 

ISBN: 978-91-7467-527-6
 
Utgivare: Trafikverket 
Kontaktperson: Tina Törnquist Samhällsbehov Miljö och hälsa 
Distributör: Trafikverket, 781 89 Borlänge, telefon: 0771-921 921 



3 
 

Sammanfattning 

Trafikverkets åtgärder under 2012 minskade koldioxidutsläppen (räknat i koldioxidekvivalenter) med 173 

204 ton och transportsektorns energianvändning med 539 GWh. Mest bidrog järnvägsinvesteringar, 

framför allt öppnandet av hela Botniabanan. Andra åtgärder som bidrog är elbesparing i tågdrift, sparsam 

körning i förarprovet, sänkta hastigheter och ökad hastighetsefterlevnad samt bättre val av fordon, 

drivmedel och färdsätt.  

Jämfört med andra länder har Sverige låga bakgrundshalter av luftföroreningar, men partikelhalterna i 

gaturum kan vara bland de högsta i Europa under upptorkningen på vårvintern. Det beror på att en 

dominerande del av de lokala utsläppen av inandningsbara partiklar (PM10) i gatumiljöer sker vid slitage 

och uppvirvling från vägbanan, främst orsakad av dubbdäcksanvändning. 

Omkring två miljoner människor bedöms vara utsatta för trafikbuller som överskrider riktvärdet 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostäder. Längs de statliga vägarna beräknas 200 000 personer vara 

utsatta för buller inomhus som är högre än de riktvärden som riksdagen har beslutat för buller inomhus. 

380 000 personer beräknas vara utsatta för maximala ljudnivåer från järnväg högre än riktvärdet inomhus. 

Bullerskyddsåtgärder i de mest bullerexponerade miljöerna beräknas tillsammans med trafikförändringar 

ha medfört att det totala antalet personer som utsätts för trafikbuller över riksdagens riktvärde för 

ekvivalenta ljudnivåer inomhus har minskat med omkring 4 800 personer under 2012.  

Under 2012 intensifierades Trafikverkets arbete med att fasa ut produkter med utfasningsämnen. Antalet 

produkter med utfasningsämnen har minskat från 76 till 11 de senaste fyra åren och målet är att fasa ut 

alla. 

Under de senaste åren har vi genomfört riktade åtgärder för att främja landskapsanpassning, bland annat 

för att avhjälpa barriärer för fisk och utter. Åtgärdstakten har legat på 70 åtgärder per år, vilket är under 1 

procent av det dokumenterade behovet för båda kategorierna. Andelen artrika vägkanter utgjorde 1996 

omkring 6 procent av vägkanterna. Stickprovsinventeringar under 2012 visar att de artika vägkanterna har 

minskat med cirka 20 procent. Under 2012 åtgärdades 37 alléer, vilket utgör omkring 2 procent av 

åtgärdsbehovet. Andelen restaurerade milstenar utgör cirka 3,5 procent av behovet. 

Transportssystemet har många beröringspunkter med vatten och det kan påverka vattnets kvalitet. 

Preliminära resultat visar att det finns 1 397 potentiella konfliktsträckor mellan väg och 

grundvattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen. Den sammanlagda vägsträckan är 4 

748 kilometer. I dagsläget saknas ändamålsenliga skyddsåtgärder vid många av dessa vattenförekomster. 

Trafikverket utredde under 2012 behovet av vattenskyddsåtgärder vid nio konfliktsträckor och vidtog 

skyddsåtgärder på två platser och administrativa åtgärder på två platser. 
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Ett miljömässigt hållbart transportssystem 

Trafikverkets vision att alla ska komma fram smidigt grönt och tryggt har utgångspunkten att 

transportsystemet ska vara hållbart. Ett miljömässigt hållbart transportsystem kan främja ekonomisk 

tillväxt, framkomlighet och tillgänglighet. Det behöver inte finnas ett motsatsförhållande mellan 

miljöhänsyn och andra intressen, eller ett synsätt där miljö och hållbarhet ses som ett hinder eller ett 

hänsynstagande i planering och utförande av transportsystem och transportsinfrastruktur. Samma 

förhållningssätt har stöd både i regerings infrastrukturproposition från 2008, såväl som de delar som 

behandlar transportsystemet i slutdokument från FN:s konferens 2012 om hållbar utveckling RIO+20. 

Trafikverkets miljörapport 2012 tar upp tillståndet inom redovisat miljöområde, de åtgärder Trafikverket 

genomfört för att bidra till de svenska miljökvalitetsmålen och den effekt som åtgärderna fått.  

Ett miljömässigt hållbart transportsystem kräver parallella åtgärder inom flera områden, inte bara 

miljömässiga utan även frågor som tillgänglighet, effektiv samhällsplanering och förtätning får 

synergieffekter för miljön. Trafikverket arbetar för att hitta arbetssätt som stärker dessa samband och 

koncentrerar åtgärderna där de får flest positiva synergieffekter även om redovisningen sker per 

miljöområde. 

Det finns både positiva och negativa trender vad gäller utvecklingen av miljötillståndet och 

transportsystemets påverkan på miljön. Sammantaget kan sägas att transportsystemet fortfarande står inför 

stora utmaningar. Dessa är främst relaterade till prognostiserad fortsatt ökning av trafik, då främst 

vägtrafik, och fortsatt utbyggnad av transportinfrastruktur. Men även till de stora brister som finns i 

befintlig infrastruktur.  

Politiska mål och dess preciseringar avseende miljö 

Det transportpolitiska målet 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 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 anser att följande områden bör prioriteras i transportsektorns miljöarbete
1
; 

 utsläppen av koldioxid  

 utsläppen av luftföroreningar som partiklar och den internationella sjöfartens utsläpp av 

kväveoxider  

 antalet personer som utsätts för trafikbuller  

 påverkan på biologisk mångfald 

 

  

                                                           
1 Prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt 
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I budgetpropositionen (prop. 2012/13:1, utg. omr. 22) föreslår regeringen att hänsynsmålet korrigeras för 

att tydligare koppla till det övergripande generationsmålet. Följande formulering föreslås: 

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 

skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås 

samt bidra till ökad hälsa.” 

Vidare pekar Regeringens proposition 2012/13:25 ”Investeringar för ett starkt och hållbart 

transportsystem” tydligare mot Generationsmålet, bland annat genom förslaget på ny formulering enligt 

ovan. 

Sveriges miljömål 

Det övergripande målet för miljöpolitiken, riksdagens generationsmål, är att till nästa generation lämna 

över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet har även preciseringar. Miljöpolitiken ska 

fokusera på att (preciseringar i generationsmålet): 

 Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt 

generera ekosystemtjänster är säkrad. 

 Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.  

 Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva 

inverkan på människors hälsa främjas.  

 Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.  

 En god hushållning sker med naturresurserna.  

 Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på 

miljön.  

 Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. 

Riksdagen har även beslutat om 16 miljökvalitetsmål och tillhörande etappmål. I april 2012 beslutade 

regeringen om 13 etappmål inom områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald, 

vilka beskriver nödvändiga steg på vägen för att nå miljömålen. Generationsmålen samt 14 av 16 miljömål 

bedöms inte att nås till 2020. 

Det finns en tydlig och utpekad koppling mellan de transportpolitiska målen och de nationella 

miljökvalitetsmålen, vilket framgår både i det övergripande målet och i den senare precisionen enligt ovan. 

Transportsystemet berör också de flesta av de 16 nationella miljökvalitetsmålen i större eller mindre 

omfattning. Trafikverket är dock inte målansvarig myndighet för något av målen. Miljömålen och 

etappmålen ska dock vara vägledande för bland annat myndigheter. 

Naturvårdsverket redovisade 2012 en fördjupad utvärdering2 av miljökvalitetsmålen.  

Trafikverkets strategiska utmaningar och mål 

Trafikverkets strategiska utmaningar är kritiska områden där vi i ett längre perspektiv (cirka 10 år) ser ett 

gap mellan önskvärt tillstånd och förväntad utveckling. De omfattar inte hela Trafikverkets verksamhet, 

utan är inriktade enbart på ett antal större områden som bedöms vara kritiska.  

Utmaningarna innehåller strategiska mål som speglar de mest väsentliga delarna inom respektive 

utmaning. De omfattar också strategier, som är de viktigaste och mest prioriterade angreppssätten för att 

möta utmaningarna och gå i riktning mot de strategiska målen. 

  

                                                           
2 Steg på vägen – Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012  
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Trafikverkets strategiska utmaningar 2012 - 2021 är: 

Ett energieffektivt transportsystem 

 Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna 

 Effektiva transportkedjor för näringslivet 

 Robust och tillförlitlig infrastruktur 

 Mer nytta för pengarna 

 Trafikverket - en modern myndighet 

Alla strategiska utmaningar innehåller mål och strategier som i varierande utsträckning har kopplingar till 

miljö och hållbarhetsfrågor.  

Trafikverkets miljöpolicy 

Trafikverkets miljöpolicy lyder; 

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
3
 

 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. 

Trafikverkets arbete med övergipande miljöfrågor 2012 

Effektivare planläggningsprocess 

Planeringssystemet och regelverket för att bygga vägar och järnvägar har ansetts vara snårigt och 

svårbegripligt och bidragit till en alltför tidskrävande planläggningsprocess. Därför tillsatte regeringen en 

transportinfrastrukturkommitté 2009, för att se över regelverk och för att effektivisera systemet. Våren 

2012 fattade Riksdagen beslut om lagändringar och Trafikverket har startat ett antal aktiviteter och 

delprojekt för att hantera förändringarna.  

För att beskriva hanteringen av miljöfrågorna för olika planläggningstyper har Trafikverket tagit fram 

anvisningen ”Miljö i planläggningsprocessen”. Den vänder sig till de som arbetar med fysisk planläggning 

av vägar och järnvägar och syftar till att en miljösäkring sker i planläggningsprocessen. Fokus ligger på att 

belysa hur det nya planläggningssystemet skiljer sig från tidigare hantering.  

                                                           
3 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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Samlat planeringsunderlag miljö 

Under 2012 togs Samlat planeringsunderlag miljö fram. Syftet med Samlade planeringsunderlag är att 

förse planeringsprocesserna med samlade, relevanta och avvägda underlag för beslut och på så sätt att 

underlätta för användare på olika nivåer och för olika ändamål. 

Samlat planeringsunderlag miljö består av fyra delunderlag för miljöområdena vatten, landskap, buller och 

vibrationer samt luftkvalitet. De hålls ihop av en kappa som sammanfattar och ger en helhetsbild av de 

miljöutmaningar som transportsystemet står inför och beskriver vägen mot ett hållbart transportsystem. 

Samlat planeringsunderlag miljö är en del av Trafikverkets effektiviseringsarbete då det syntetiserar och 

tillgängliggör en mycket stor mängd kunskap. Vidare presenteras gapanalyser och angreppsätt, som 

lämpliga strategier eller tillvägagångssätt, härledda ur gapanalyserna samt förslag på åtgärder för att 

minska identifierade problem. Samlat planeringsunderlag miljö bidrar därför till ett mer effektivt och 

resultatinriktat arbete inom flera av Trafikverkets processer. Samlat planeringsunderlag miljö utgör under 

underlag i Trafikverkets åtgärdsplanering 2012. 

Samlat planeringsunderlag för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan4, som togs fram under 

2010 har uppdaterats under 2012.  

Miljökrav i entreprenadupphandling 

Från och med 1 april 2012 gäller nya miljökrav för utförande av entreprenader. Kraven har tagits fram och 

överenskommits mellan Göteborgs, Malmö och Stockholms Stad samt Trafikverket och gäller alla 

upphandlingar av entreprenader som görs av dessa organisationer. En stor fördel med gemensamma 

miljökrav är att såväl entreprenörer som deras leverantörer vet vilka krav som gäller och kan agera utifrån 

detta. De kan enklare planera investeringar, verksamhetssystem och kompetensutveckling för att leva upp 

till kraven på en stor del av marknaden i Sverige.  

Kraven är framtagna för att åstadkomma kostnadseffektiv miljönytta och minska entreprenadernas 

miljöpåverkan från de utförda arbetena. Tydliga, relevanta och kostnadseffektiva krav om vad som ska 

åstadkommas förväntas leda till förbättrad luftkvalitet, minskad energianvändning och minskad 

användning och spridning av giftiga ämnen. Detaljstyrningen minskar och entreprenörerna ges möjlighet 

att komma med egna innovativa lösningar. Kraven är generella minimikrav och täcker inte alla miljöfrågor 

som behöver hanteras under en entreprenad. Ytterligare krav som föranleds av lokala eller 

organisationsspecifika förutsättningar tillkommer. 

  

                                                           
4 Trafikverket, Samlat planeringsunderlag för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan, 2012:152 

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5740.aspx  

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5740.aspx
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Klimat och energi 

Transportsektorns energianvändning består globalt till mer än 93 procent av olja5. Andelen fossila bränslen 

för inrikes transporter i Sverige var 2011 90 procent6. Sedan 1990 har den globala användningen av olja 

ökat med mer än 30 procent7. Transportsektorn står för cirka 25 procent av de globala energirelaterade 

koldioxidutsläppen och är också den sektor där utsläppen växer snabbast8.   

Tillståndet i transportssystemet 

Sedan 1990 har transporternas utsläpp inom EU ökat med 27 procent. År 2010 stod transportsektorn, 

inklusive bunkring till internationell sjö- och luftfart, för 26 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser9. 

Utsläppen av växthusgaser från transporter räknat per person har i de flesta länder i västra Europa varit 

oförändrade eller minskat något. I östra Europa har det dock varit en trend med ökande utsläpp. Av de 

nordiska grannländerna har Sverige lägst utsläpp av växthusgaser från transporter räknat per person.  

 

Tabell 1Utsläpp från inrikes transporter per person och år för några länder i Europa. 

Koldioxidutsläppen från inrikes transporter i Sverige domineras av vägtrafiken vilken utgör 94 procent. 

Därefter kommer luftfart 3 procent, sjöfart 2 procent och sist järnvägstrafiken med 0,3 procent. Om utrikes 

bunkring inkluderas blir fördelningen vägtrafik 67 procent, sjöfart 23 procent, flyg 10 procent och järnväg 

0,2 procent. 

  

                                                           
5 IEA Energy Technology Perspectives 2012 
6 Energimyndigheten Transportsektorns energianvändning 2011 
7 IEA World Energy Outlook 2012 
8 IEA Energy Technology Perspectives 2012 
9 72 procent av dessa utgörs av vägtrafik. 
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Utöver ovanstående tillkommer transportsektorns indirekta energianvändning och utsläpp av koldioxid, det 

vill säga byggande, drift, underhåll och nedmontering av både infrastruktur och fordon. De relativt få 

studier som är gjorda pekar entydigt på att de indirekta utsläppen och energianvändningen är betydande i 

jämförelse med transportsektorns direkta utsläpp. Studier inom EU uppskattar infrastrukturens andel av 

sektorns totala utsläpp till 15-30 procent. Studier i Sverige indikerar en något lägre andel. Vad gäller 

byggande och nedmontering av fordon är variationen stor mellan trafikslag men utgör cirka 2-16 procent 

av sektorns totala utsläpp.  

Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser var som störst åren 2006-2007 då de var 12-13 procent större än 

1990. Sedan dess har utsläppen minskat, framförallt från personbilar, och utsläppen under 2012 var 2 

procent högre än 1990. Inkluderas produktion och distribution av drivmedlen är ökningen 9 procent mellan 

1990 och 2012. Under 2012 minskade utsläppen med 3 procent jämfört med 2011. Personbilarna stod för 

fyra femtedelar av denna minskning, i övrigt bidrog tunga lastbilar mest till minskningen. Under året har 

andelen förnybar energi ökat från 6,5 procent till 7,2 procent, huvudsakligen som resultat av ökad 

inblandning av biodiesel i diesel men även andelen biogas och etanol till etanolbilar ökade. De minskade 

utsläppen sedan 2006 kan förklaras av att styrmedel införts på såväl nationellt nivå som inom EU vilket 

lett till energieffektivare fordon och ökad andel förnybar energi. Däremot har det till stor del saknats 

styrmedel för att göra samhället mer transportsnålt. 

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

trafikarbetet enligt Trafikanalys och VTI:s–trafikarbetsmodell, emissionsfaktorer för olika fordonstyper 

och leveranser av olika typer av drivmedel. Prognosen för fordons– och bränsleutveckling utgår från 

fattade beslut. Vad gäller koldioxid utgår prognosen bland annat från att låginblandningen av etanol i 

bensin och FAME i diesel ligger kvar på dagens nivå. Prognosen inkluderar de koldioxidkrav på 

personbilar och lätta lastbilar som ska vara helt införda till 2016 och att bilarna i Sverige effektiviseras i 

samma takt som snittet inom EU. Trafikprognosen bygger på basprognosen i pågående åtgärdsplanering. 

 

Tabell 2 Beräknade utsläpp av koldioxid från vägtrafiken 

  

0

5

10

15

20

25

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Miljoner ton per år

Personbil bensin Personbil diesel Lätt lastbil bensin
Lätt lastbil diesel Buss Tung lastbil
Motorcykel och moped



12 
 

Inom järnvägen utgör den eldrivna tågtrafiken 90 procent av trafikeringens energianvändning. 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 2012 med drygt 20 procent10, samtidigt som elanvändningen från eldrivna tåg ökade med 12 

procent.  

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2011-
2012 

(Föränd
ring i %) 

Personbil 12,9 13,2 12,7 12,9 12,1 11,7 11,3 -3 
Lätt lastbil 0,8 0,9 1,0 1,4 1,6 1,5 1,5 -1 

Buss 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 -3 
Tung lastbil 3,0 3,2 3,7 4,7 4,5 4,5 4,4 -1 

Motorcykel/ moped 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 
Vägtrafik (totalt) 17,6 18,2 18,2 19,9 19,1 18,6 18,0 -3 

Järnväg persontrafik   0,02 0,02 0,02 0,02   
Järnväg godstrafik   0,06 0,05 0,05 0,05   

Järnvägstrafik (totalt) 0,11 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07   
Inrikes sjöfart 0,6 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5   

Inrikes flyg 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5   
Inrikestrafik (totalt) 19,0 19,3 19,5 21,2 20,1 19,6   

Utrikes sjöfart 2,3 3,6 4,8 6,7 6,8 6,0   
Utrikes flyg 1,4 1,5 2,0 2,0 2,1 2,3   

Utrikestrafik (totalt) 
inklusive bunkring till 
internationellt flyg och 

sjöfart 

3,6 5,0 6,8 8,7 9,0 8,3   

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

 1990 2000 2007 2010 2011 2012 

Persontransporter väg 
Energianvändning (TWh) 

51,9 51,6 55,2 53,3 52,2 50,5 

Persontransporter järnväg 
Energianvändning (TWh) 

 1,07 1,22 1,22 1,27 1,35 

Persontransportarbete väg 
(miljarder personkilometer, pkm) 

104,9 111,4 119,1 117,4 118,8  

Persontransportarbete järnväg 
(miljarder personkilometer, pkm) 

6,6 8,2 10,3 11,2 11,4  

Energieffektivitet väg 
(kWh/pkm) 

0,49 0,46 0,46 0,45 0,44  

Energieffektivitet järnväg 
(kWh/pkm) 

 0,13 0,12 0,11 0,11  

Godstrafik 
(kWh/pkm) 

      

Energianvändning godstransporter 
väg (TWh) 

11,0 14,2 18,6 18,1 18,0 17,9 

Energianvändning Godstransporter 
järnväg (TWh) 

 1,13 1,25 1,09 1,10 1,02 

Godstransportarbete väg 
(miljarder tonkilometer, tonkm) 

29,2 35,6 40,5 36,3 36,9  

Godstransportarbete järnväg 
(miljarder tonkilometer, tonkm) 

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

Energieffektivitet väg  
(kWh/tonkm) 

0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  

Energieffektivitet järnväg 
(kWh/tonkm) 

 0,06 0,05 0,05 0,05  

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

  

                                                           
10 Prognos för 2012, för 2011 var ökningen 21 procent 
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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. Fram till 2050 bedömer International Energy Agency (IEA) att utsläppen från transporter 

kommer att öka med minst 70 procent om nuvarande trend fortsätter11. Stor del av ökningen ligger i 

utvecklingsländer, men även för EU bedöms utsläppen öka till 2030 trots beslutade åtgärder och styrmedel 

för effektivisering och ökad andel förnybar energi.  

Detsamma gäller för Sverige med dagens fattade beslut12. Till 2050 har Riksdagen beslutat om att Sverige 

inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser, något som innebär att även transportsektorn behöver ha 

utsläpp nära noll. Till 2030 finns också målet om fossiloberoende fordonsflotta vilket Trafikverket tolkat 

som att användningen av fossil energi för vägtransporter behöver minska med minst 80 procent till 2030 

jämfört med 2004. Detta innebär att det blir ett allt större gap mellan den prognostiserade utvecklingen och 

målen. Ett gap som behöver täckas med nya åtgärder och styrmedel för att få till dessa.  

 

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 åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen 

Under 2012 har Trafikverkets åtgärder minskat koldioxidutsläppen (räknat i koldioxidekvivalenter) med 

drygt 170 000 ton och transportsektorns energianvändning med 539 GWh. Störst bidrag till målen om 

energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp har skett genom järnvägsinvesteringar där öppnandet 

av hela Botniabanan är dominerande, med 248 GWh och 75 000 ton koldioxid. Det kan jämföras med 

beräknade utsläpp av koldioxid och energianvändning för byggande, samt underhåll och drift (utslaget 

över en kalkylperiod på 60 år) på 12 000 ton koldioxid per år respektive 0,048 GWh. Åtgärder som 

införandet av sparsam körning i förarprovet har under 2012 minskat koldioxidutsläppen med 19 000 ton 

och energianvändningen med 62,7 GWh.  

  

                                                           
11 IEA (2012) Energy Technology Perspectives, Pathways to Clean Energy System 
12 Trafikverket (2012) Delrapport transporter – underlag till färdplan 2050, Trafikverket rapport 2012:224 
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Åtgärder inom drift och underhåll har minskat energianvändning med drygt 46 GWh och minskat 

koldioxidutsläppen med 3 100 ton.  Efter flera år av utvecklingsarbete har Trafikverket driftsatt ett nytt 

operativstyrsystem som effektiviserar driften av de omformarstationer som kraftförsörjer tågtrafiken via 

matarledningssystemet 132 kV. Det omfattar kraftförsörjningen för större delen av tågtrafiken mellan 

Stockholm i söder och Boden i norr. De inledande mätningarna visar på en energibesparing på ca 30-35 

GWh/år. Trafikverket har under året fortsatt stötta utveckling och driftsättning av system för 

energioptimerad styrning av järnmalmstrafiken. Med de två systemen STEG (Styrning av Tåg via 

Elektronisk Graf) och CATO (Computer Aided Train Operation) kan lokförarna köra på ett mer 

energieffektivt sätt. Andra effekter av systemen är minskade drift- och underhållskostnader tack vare 

minskat slitage och bättre utnyttjande av transporterna på malmbanan. 

En viktig del för att minska transportsektorns klimatpåverkan är energieffektivisering inom 

infrastrukturhållningen som materialval, optimerad masshantering och andra bränslebesparande åtgärder. 

Trafikverket har genomfört åtgärder för att minska klimatpåverkan och öka energieffektiviseringen. 

Exempelvis har verksamhetsområde Stora projekt minskat koldioxidutsläppen med 39 000 ton genom att 

man vid en rad workshops ökat kunskapen inom organisationen samt att man skapet ett systematiskt 

arbetssätt. Inriktningen i arbetet har varit att hitta de stora besparingarna i projekten. Ett exempel på en stor 

koldioxidbesparing är minskat antal kalkcementpelare i projektet BanaVäg i Väst i Göteborg som 

resulterade i en koldioxidbesparing på 16 000 ton. 

Verksamhetsområde Investering har genomfört energieffektiviseringsaktiviteter på samma sätt i samtliga 

distrikt och nationella projekt. Aktiviteterna berör många delar av verksamheten men fokus ligger på bättre 

beslutsunderlag i tidiga skeden, test av beräknings- och analysmetoder samt handfasta 

energieffektiviseringsåtgärder såsom belysning eller växelvärme. Aktiviteterna kommer att ingå i 

Investerings handlingsplan för energieffektivisering som tas fram under 2013. 

För att stimulera ökad energieffektivisering i entreprenader innehåller ”Trafikverkets och storstädernas 

Gemensamma miljökrav för entreprenader” krav på energiplan för samtliga entreprenader. Energiplanen 

ska innehålla beskrivning av förväntad energianvändning samt hur entreprenaden ska energieffektivisera 

samt en uppskattning av effektiviseringspotential.  

För att hantera infrastrukturhållningens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv och för möjligheter att 

inkludera detta i diverse beslutsunderlag har Trafikverket tillsammans med och andra aktörer tagit fram 

produktspecifika regler (PCR) för transportinfrastruktur enligt systemet environmental product declaration 

(EPD-systemet). Dessa förväntas bli beslutade under början av 2013. De trafikslagsövergripande 

produktspecifika reglerna medför möjlighet att systematiskt genomföra jämförbara och certifierbara 

klimat- eller miljövarudeklarationer för infrastruktur. De kan även användas som hänvisning för andra 

typer av livscykelanalyser och kommer utgöra underlag för hur Trafikverket ska beräkna och redovisa 

klimatutsläpp och energianvändning från infrastrukturen.  

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

ökat med 16,7 GWh och koldioxidutsläppen med 5 103 ton. Dessa siffror innehåller endast 

trafikeringseffekter, inte energianvändning och klimatpåverkan från infrastrukturhållningen. Metoderna för 

att beskriva den trafikökning som blir följden av väginvesteringar tar 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. Dessa åtgärder kan leda till minskat 

bilresande inte bara under byggskedet, utan de kan även ge mer bestående effekter.  
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Trafikverket har levererat en underlagsrapport till kapacitetsutredningen som beskriver ett transportsystem 

som uppfyller klimatmål till 2030 och 205013. Samma rapport har också utgjort grunden för Trafikverkets 

rapport till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om underlag till en färdplan för ett Sverige utan 

nettoutsläpp av växthusgaser 205014. Motsvarande rapport har även tagits fram för arbetsmaskiners 

möjligheter att bidra till klimatmål15.  

I samverkan med näringsliv och offentliga organisationer har Trafikverket genomfört åtgärder för bättre 

val av fordon, drivmedel och färdsätt, förändrade logistikupplägg, ökad hastighetsefterlevnad och sparsam 

körning. Åtgärderna beräknas ha medfört en minskning med 31 900 ton koldioxid och 58,8 GWh energi 

(samverkan näringsliv) respektive 27 900 ton koldioxid och 66,8 GWh energi (samverkan med offentliga 

organisationer). Utöver detta har också ett samverkansarbete för minskad dubbdäcksanvändning bidragit 

med 1 500 ton respektive 5 GWh. 

Trafikverket har under året deltagit i flera EU-sammanhang för minskad klimatpåverkan. Trafikverket 

deltar i nätverk för erfarenhetsutbyte om klimatfrågor med en del andra europeiska vägmyndigheter, 

CEDR. Trafikverket har även engagerats i flera EU-sammanhang angående koldioxidkrav för lätta och 

tunga fordon samt arbetsmaskiner. Exempel på arbete är stöd och förbättring av proceduren för hur fordon 

typgodkänns och för att bättre mäta utsläpp under verklig användning. För tunga fordon stödjer 

Trafikverket arbetet med att bestämma utsläpp från hybridfordon samt att utveckla en metod för att 

bestämma utsläpp av koldioxid. 

Effekter för miljön och transportssystemet till följd av åtgärder och styrmedel 
inom sektorn 

Trafikutvecklingen 

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

systemet samt andelen fossil energi.  

Om trafikarbetet hade legat kvar på samma nivå som 1990 hade utsläppen minskat med 15 procent, i stället 

för att som nu ha ökat med 2 procent. Såväl personbilstrafiken som lastbilstrafiken var oförändrad under 

2012. Enligt Trafikverkets prognoser bedöms vägtrafiken utan ytterligare åtgärder men med ett högre 

oljepris öka med cirka 34 procent till 2030. Ökningen fördelar sig relativt jämnt mellan personbil och tung 

lastbil. 

Lastbilstrafiken undersöks även genom den lastbilsundersökning som Trafikanalys låter göra. Med 

undantag för första kvartalet som uppvisade en minskning var transportarbetet under de tre första kvartalen 

2012 med svenska lastbilar oförändrat jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare.  

I juni rapporterade Trafikanalys statistiken för kollektivtrafikresandet i Sverige. Den visar att resandet med 

kollektivtrafik med buss och spårtrafik ökade under 2011. Antalet personkilometer ökade med drygt 5 

procent vilket kan jämföras med att personbilstrafiken ökade med ca 1 procent. Antalet kilometer i utbudet 

av kollektivtrafik har sedan 2005 ökat med 14 procent, medan antalet personkilometer har ökat med 29 

procent. 

  

                                                           
13 Trafikverket, Målbild för ett transportsystem som uppfyller klimatmål och vägen dit, 2012:105 

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5664.aspx 
14 Trafikverket, Delrapport transporter – underlag till färdplan 2050, 2012:224 

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5884.aspx  
15 Trafikverket, Arbetsmaskiners klimatpåverkan och hur den kan minska – ett underlag till 2050-arbetet,, 2012:223 

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5883.aspx  

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5664.aspx
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5884.aspx
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5883.aspx
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Fordons- och drivmedelsutvecklingen 

Utsläppen av koldioxid per kilometer för nya bilar sjönk från 144 g/km 2011 till 138 g/km 2012. 

Koldioxidutsläppen minskar för alla motortyper utom gas som ökade med knappt 1 procent. För nya 

bensindrivna personbilar minskade koldioxidutsläppen med 5 procent och för dieseldrivna personbilar med 

3 procent.  

Andelen dieseldrivna personbilar i nybilsförsäljningen ökade från 62 till 67 procent och ligger därmed över 

genomsnittet inom EU som under 2011 låg på 55 procent. Det är framförallt de dieseldrivna miljöbilarna 

som har ökat. Övriga dieselbilar har haft ungefär samma marknadsandel de senaste åren. Andelen 

miljöbilar i nybilsförsäljningen var 45 procent vilket är något högre än 2011 då andelen var 40 procent. 

Två av tre registrerade miljöbilar under 2012 var dieseldrivna. Under året ökade såväl dieseldrivna som 

bensindrivna miljöbilar sin andel på bekostnad av etanolbilar. Under 2012 fördelade sig miljöbilarna på 67 

procent diesel, 22 procent bensin, 4 procent etanol, 4 procent gas, 2 procent hybrid och 1 procent el och 

laddhybrid. Mer än varannan dieselbil och nästan varannan bensinbil som registrerades under december 

var en miljöbil. Under året presenterades en ny miljöbilsdefinition som gäller för bilar som registreras från 

1 januari 2013. Definitionen som bygger på EU-kraven innebär mer restriktiva krav på vad som kan kallas 

miljöbil. Andelen miljöbilar väntas därför initialt minska kraftigt under 2013. 

I början av 2012 infördes en supermiljöbilspremie på högst 40 000 kr för en ny bil som uppfyller kraven 

enligt förordning 2011:1590 om supermiljöbilspremie. Under året nyregistrerades 928 supermiljöbilar. Av 

dessa var 266 elbilar (29 procent) och 662 laddhybrider (71 procent). 

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

EU finns nu motsvarande regelverk för koldioxidutsläppen hos lätta lastbilar som för personbilar. Det 

innebär att fordonsskatten från 2011 är koldioxiddifferentierad även för lätta lastbilar. Detta kommer att 

öka inriktningen mot bränslesnålare lätta lastbilar. Koldioxidutsläppen för nya lätta lastbilar i Sverige 

sjönk under 2012 med 5 procent, från 189 g/km till 180 g/km. Över 95 procent av nya lätta lastbilar som 

registreras är dieseldrivna.  Att dessa har blivit bränslesnålare förklarar huvuddelen av minskningen av 

koldioxidutsläppen för lätta lastbilar. En mindre del av minskningen, drygt 1 g/km, kommer av att det 

registrerades 272 stycken (0,7 procent) eldrivna lätta lastbilar under 2012.  

För tunga lastbilar pågår inom EU för närvarande utveckling av en gemensam metod för att mäta och 

redovisa bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för tunga fordon vilken beräknas vara klar under 2014. 

Den kommer både underlätta valet av energieffektiva tunga fordon och göra det möjligt att följa upp 

utvecklingen på ett bättre sätt. På sikt bör det också kunna vara underlag för styrmedel. Av de 7 846 tunga 

fordon som registrerades under 2012 var 7315 (93 procent) dieseldrivna, 396 (5 procent) gas, 47 

metandiesel (0,6 Procent), 41 diesel-el-hybrider (0,5 procent), 31 bensindrivna (0,4 procent), 14 etanol (0,2 

procent) samt 2 eldrivna (0,03 procent). I tunga fordonsparken är ca 95 procent dieseldrivna och i övrigt 

huvudsakligen gas-, bensin- och etanoldrivna.  

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. Under 2012 minskade även mängden diesel 

genom energieffektivisering och ökad andel biodrivmedel, framförallt biodiesel. Andelen biobränslen 

inom vägtransportsektorn ökade från 6,5 procent till 7,2 procent 2012. Ökningen beror till största delen på 

ökad inblandning av biodiesel i diesel huvudsakligen i form av hydrerade växtoljor (HVO). De kan till 

skillnad från rapsmetylester (RME) blandas i diesel i höga andelar samtidigt som specifikationen för diesel 

fortfarande uppfylls. Därmed påverkas inte övriga avgasutsläpp negativt.  Mängden E85 (etanol till 

personbilar) var under 2012 ungefär lika stor som under 2011 trots att antalet etanolbilar ökade något.  

Trafikverkets bedömning är att andelen E85 som tankas i etanolbilar minskade från 60 till 59 procent, 

vilket kan jämföras med toppnoteringen på 90 procent från 2008.  
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Tabell 6 Fördelning av förbrukade drivmedel inom vägtransportsektorn år 2012 

Underlag till Färdplan 2050 

Trafikverket har under året hållit i delprojekt transporter inom Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med att 

ta fram underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Projektet 

samordnades med framtagande av klimatscenario till Kapacitetsutredningen i ett projekt med 

referensgrupp med övriga berörda myndigheter. under framtagande av underlaget genomfördes en 

backcasting- workshop med bredare medverkan från näringsliv och kommuner. Trafikverket lämnade sin 

rapport till Naturvårdsverket i juni 2012 tillsammans med en rapport om åtgärder för att minska 

arbetsmaskinernas klimatpåverkan16,17. Naturvårdsverket redovisade regeringsuppdraget i december 2012. 

De huvudsakliga slutsatserna i Trafikverkets delrapport om transporter är; 

 Den prognostiserade utvecklingen med dagens fattade beslut visar på ett allt större glapp till målen.  

 Det krävs en förändrad inriktning i utveckling av samhälle och infrastruktur för att nå målen.  

 Det går att nå målen men det krävs en långsiktig målbild och internationell samverkan.  

 Vi behöver börja nu! Förändringar av samhällsstrukturer tar tid.  

 Det går att nå klimatmålen och samtidigt behålla och förbättra tillgängligheten.  

De fattade besluten om åtgärder och styrmedel kommer inte minska utsläppen från transporter, samtidigt 

behöver utsläppen minska med 80 procent redan till 2030 för att nå målet om fossiloberoende fordonsflotta 

och vara på väg mot klimatmålet 2050. Det krävs alltså ytterligare åtgärder och styrmedel för att nå målen. 

Trafikverkets Samlade planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan, Kapacitetsutredningen och 

Färdplan 2050 men även internationella bedömningar18,19 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. Ny bebyggelse behöver i hög 

grad utformas så att den minskar behovet av egen 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 mer energieffektiva transporter på järnväg och sjöfart 

så att lastbilstransporterna totalt sett kan hållas på dagens nivå.  

  

                                                           
16 Delrapport transporter - underlag till färdplan 2050, Trafikverket rapport 2012:224 
17 Arbetsmaskiners klimatpåverkan och hur den kan minska - ett underlag till 2050-arbetet, Trafikverket rapport 

2012:223 
18 http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm 
19 IEA (2012) Energy Technology Perspectives 

Bensin

42,4%

Naturgas

0,8%

Dieselolja

49,6%

Etanol till 

låginblandning

1,3%
Etanol till E85

1,4%

Etanol till 

bussar

0,2%

Biogas

1,0%

HVO/RME

3,3%

Biobränsle 

7,2%

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


18 
 

Om åtgärderna i underlagsrapporten genomförs fullt ut kan användningen av fossil energi inom 

vägtransporterna minska med 80 procent till 2030 och målet om nettonoll utsläpp av växthusgaser från 

transportsektorn till 2050 nås, vilket är i linje med mål om fossiloberoende fordonsflotta och klimatmål. En 

viktig slutsats från arbetet var att det krävs en tydlig politiskt förankrad målbild som beskriver vad som 

krävs av samhällsutvecklingen, fordonsutvecklingen och energiförsörjningen för att uppnå målen.  

Förändringar av samhällsstrukturen tar lång tid. Det gäller även för att bygga upp produktionskapacitet för 

förnybara drivmedel och elektrifiera delar av vägtransportsystemet. Huvuddelen av besluten i nya 

styrmedel behöver därför komma inom ett fåtal år.  

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. I delrapporten bedöms också att de långsiktiga kostnaderna för samhället 

blir mycket lägre i ett scenario som uppfyller klimatmålen jämfört med utveckling med dagens fattade 

beslut. Denna slutsats stöds också av International Energy Agency som i en rapport från 201220 bedömer 

att de globala kostnaderna för fordon, drivmedel och infrastruktur fram till 2050 kan bli 6 500 miljarder 

dollar lägre för ett scenario där världen klarar att nå klimatmålet (tvågradersmålet) jämfört med ett scenario 

med dagens fattade beslut.  

 

Tabell 7Vägtrafikens 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 kan man även se hur stor del av 

minskningen som åstadkoms av var och en av de tre åtgärdskategorierna  

Hälsa 

Ökad hälsa till följd av fysisk aktivitet 

Tillståndet i transportssystemet 

Staden ska vara attraktiv att bo, arbeta och vistas i samtidigt som städerna fortsätter att växa. Utformningen 

av våra städer och transportssystemet i kombination med bebyggelsestruktur och lokaliseringsmönster är 

avgörande för att skapa hållbara och attraktiva städer. Infrastrukturen ska vara tillgänglig och robust så att 

människor kan förflytta sig på ett miljömässigt hållbart sätt genom att välja kollektivtrafik och cykel i 

stället för korta bilresor. En ökad fysisk aktivitet leder till bättre hälsa och minskar samtidigt påverkan på 

klimatet, luftkvalitén och bullret i staden. 

  

                                                           
20 IEA (2012) Energy Technology Perspectives 
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Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen 

Trafikverket har i samarbete med Transportstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting 

och andra berörda myndigheter och organisationer utarbetat en strategi och handlingsplan för ökad och 

säker cykling. Potentialen att flytta över korta bilresor till cykel är stor eftersom varannan bilresa i en 

medelstor svensk kommun är kortare än fem kilometer. Att cykla fem kilometer tar ungefär femton 

minuter och att då exempelvis få fler att cykelpendla till jobbet innebär trettio minuters cykling varje dag. 

Medicinska studier visar att trettio minuters måttlig motion för en man/kvinna i medelåldern några dagar 

varje vecka, halverar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Om vi dessutom kan påverka till en överflytt från 

bil till kollektivtrafik kan det bidra till fördubblingsmålet för kollektivtrafik.  

Effekter för miljön och transportssystemet till följd av Trafikverkets åtgärder 

Trafikverket har genomfört en enkätundersökning av körkortsinnehavare i sex svenska kommuner. 

Resultatet visar att hinder för cykling var bagagetransportbehov, klimat och årstid, hälsoskäl, behov av 

egen bil i arbetet, attityder, vanor, bristande cykeltradition och bekvämlighet. Det vanligaste motivet att 

välja bil framför cykling var vädret. 

En av de största studierna på området cykling och hälsa är en dansk studie av Anderson från år 2000 som 

visar att de som cyklar till arbetet har 28 procent mindre risk att dö i förtid än de som inte gör det, även 

efter justering av andra riskfaktorer, inklusive fysisk aktivitet på fritiden. 

Fysisk aktivitet har effekt både förebyggande och som behandling av vissa sjukdomstillstånd, exempelvis 

hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Fysisk aktivitet ger också positiva effekter på den åldrande hjärnans 

kognitiva funktioner. 

Det finns ett samband mellan den fysiska miljön och fysisk aktivitet. Bostadsområden som uppfattas som 

trygga, har god belysning när det är mörkt, hög täthet i staden, promenad- och cykelvänlig infrastruktur 

och design är några faktorer som påverkar den fysiska aktiviteten positivt.  

Luftkvalitet 

Transportsystemet, främst vägtrafiken, har stor negativ påverkan på luftkvaliteten. Enligt beräkningar 

medför trafikrelaterade luftföroreningar varje år 35 000 förlorade friska levnadsår, över tvåtusen förtida 

dödsfall och många fall av lungsjukdomar, cancer och hjärt- och kärlproblem. Det är främst partiklar och 

kolväten ur hälsosynpunkt, samt kväveoxider som indikator på luftföroreningar från förbränningsmotorer 

som är de huvudsakliga problemen ur luftkvalitetssynpunkt.  

Tillståndet i transportssystemet 

De totala utsläppen av avgaser från vägtrafik är i huvudsak beroende av de specifika utsläppen per fordon, 

fordonsparkens sammansättning och trafikarbetet per fordonsslag. För partiklar spelar interaktionen mellan 

fordon och vägbana samt vinterväghållning stor roll. Ur hälsosynpunkt har det betydelse var utsläpp sker. 

Vad gäller haltnivåer har även meteorologi och utvädring betydelse.  

Luftkvaliteten har i många hänseenden förbättrats under senare decennier och en fortsatt positiv trend kan 

skönjas för de flesta föroreningarna, men den positiva utvecklingen är inte lika påtaglig som tidigare. 

Emissionskrav och förnyad fordonspark har minskat avgasrelaterade utsläpp. Förbättringen förväntas plana 

ut och dessutom kan ökad trafik motverka förbättringar.  

Luftkvalitet regleras av miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken, vilka överskrids eller riskerar att 

överskridas i flera tätorter i Sverige. Miljökvalitetsnormerna förväntas fortsätta överskridas om inte 

ytterligare åtgärder genomförs. Miljökvalitetsmålet för Frisk luft, som innebär en god luftkvalitet, är än 

svårare att uppnå. Ur hälsosynpunkt är nuläget långt ifrån önskvärt. Transportsystemets storskaliga utsläpp 

av kväveoxider utanför tätorter påverkar också miljökvalitetsmålen om försurning och övergödning. 
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För att miljökvalitetsnormer för partiklar och kvävedioxider ska kunna nås krävs att de lokala bidragen 

minskas vid de tidpunkter som normer riskeras överskridas. För att långsiktigt klara målen för 

luftföroreningar krävs en kombination av mindre utsläpp från fordon, mindre mängd slitagepartiklar från 

däck, vägbana och bromsar samt att höga halter inte förekommer där människor bor och vistas. Det behövs 

också ett övergripande arbete med framtagning av kunskap, kommunikation och stöd. Det finns stora 

kunskapsluckor och utvecklingsbehov, inte minst om samband om hälsopåverkan från olika sorters ämnen 

och partiklar, vilket kräver mer forskning och utveckling  

Halterna av luftföroreningar varierar mellan olika år, främst på grund av meteorologiska faktorer. Enligt ett 

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

19 procent från början av 1990-talet och fram till vintern 2010/2011. Partikelhalterna (PM10) har minskat 

med 17 procent under perioden. Halterna av kvävedioxider har inte minskat det senaste decenniet och de 

lagstadgade miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids också fortfarande i flera tätorter i trafiknära 

miljöer. Jämfört med andra länder har Sverige låga bakgrundshalter men partikelhalterna i gaturum under 

upptorkningen på vårvintern kan vara bland de högsta i Europa.  

 

Tabell 8 Befolkningsviktat index för luftkvalitet i urban bakgrundsluft från 2000/2001 t.o.m. 2010/2011 

(Data från IVL Svenska Miljöinstitutet) 

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen 

Vägtrafiken är, trots stora utsläppsminskningar, fortfarande en betydande källa till de luftföroreningar som 

har negativa effekter på människors hälsa och miljön. Problemen uppstår framför allt i tätorter. 

Spårbunden trafik är ett mindre problem, men kan ha betydelse i underjordiska miljöer. Även om sjöfarten 

står för stor del av de totala utsläppen, påverkar den inte tätortshalterna särskilt mycket förutom i vissa 

hamnstäder.  
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Tabell 9 Beräknade utsläpp av kväveoxider från vägtrafiken 

Inom luftkvalitetsområdet är samverkan och kunskapsutbyten av stor vikt för möjligheterna att nå mål på 

lång sikt. För att minska den negativa miljö och hälsopåverkan som transporterna orsakar deltar 

Trafikverket i ett flertal samordningsgrupper och nätverk om utsläpp, luftkvalitet, och 

miljökvalitetsnormer. Trafikverket har bidragit till Naturvårdsverkets arbete för att följa upp 

miljökvalitetsmålet Frisk luft. Resultatet visar att målet är svårt att uppnå och ur hälsosynpunkt är nuläget 

långt ifrån önskvärt.  

För att förbättra luftkvaliteten är regelstyrning ett verktyg. Under året har Trafikverket deltagit i EU 

kommissionens arbete med att utveckla regler för avgasemissioner för lätta fordon, tunga fordon och 

arbetsmaskiner. Regleringen bidrar till att utveckla kraven och förbättra luftkvaliteten på längre sikt.  

Trafikverket har under året redovisat ett regeringsuppdrag om nyttan ur bland annat hälsosynpunkt med 

den för Sverige unika diesel miljöklass 1. På Trafikverkets uppdrag har VTI och SlB Analys sammanställt 

forskningsresultat om de viktigaste egenskaperna hos olika stenmaterial i vägbeläggningar när det gäller 

partikelbildning. 

Trafikverket genomför åtgärder i beslutade åtgärdsprogram på lokal och regional nivå. Inom 

Åtgärdsprogrammet för Örnsköldsvik har Trafikverket genomfört åtgärder bland annat för att minska 

biltrafiken i centrum samt för att minska bildning och uppvirvling av partiklar. Dammbindning 

genomfördes under våren med syfte att minska partikelhalterna av halterna inandningsbara partiklar 

(PM10) längs E4 i centrala Örnsköldsvik. I Skellefteå har trafiksignalerna ändrats så att trafiken ska ha ett 

bättre flöde med mindre köbildning i enlighet med åtgärdsprogrammet. I Stockholm har Trafikverket 

dammbundit alla vägar med överskridanden samt med risk för överskridanden, där människor vistas. 

Hastigheten har sänkts på två vägsträckor förbi skolområden i Täby och Danderyd. 

Dammbindningsåtgärder har även genomförts på genomfartsleder i Göteborg och Mölndal. Åtgärder som 

inte haft som huvudsyfte att förbättra luftkvaliteten, till exempel inom Mobility management, busskörfält 

och hastighetssänkningar har också genomförts, och de bedöms ha en positiv effekt även på luftkvaliteten. 

Trafikverkets åtgärder i Malmö omfattas av samåknings/pendlarparkeringar i kranskommunerna. I 

Helsingborg har åtgärder såsom vägvisning samt gång- och cykelvägar genomförts. 
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Effekter för miljön och transportssystemet till följd av Trafikverkets åtgärder 

Åtgärder och styrmedel bidrar till minskade utsläpp från trafik och lägre halter av luftföroreningar i tätorter 

och på nationell skala. Alla åtgärder som genomförts har dock inte utvärderats ur luftföroreningssynpunkt.  

Utsläppen har minskat framför allt tack vare skärpta utsläppskrav och förnyelse i fordonsparken. Utsläppen 

av kväveoxider (NOx) från vägtrafiken sjunker stadigt, om än långsammare än tidigare, och har minskat 

med 3 procent under året och med 59 procent sedan 1990. Framförallt är det renare tunga lastbilar som 

bidrar till minskningen. Personbilarnas utsläpp ökar som ett resultat av fler dieseldrivna bilar som inte har 

så effektiv rening av kväveoxider. Vägtrafikens utsläpp av kolväten har minskat med 3 procent under året 

och med 82 procent sedan 1990.  

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2011-
2012 

(Förändr
ing i %) 

Kväveoxider 
(kton) 

144 131 110 87 64 60 58 -3% 

Personbil 77 68 49 31 22 19 21 7% 

Lätt lastbil  7 7 6 7 6 6 6 -4% 

Buss 13 12 10 9 7 6 6 -8% 

Tung lastbil 47 43 45 40 29 28 26 -8% 

Motorcykel/ moped 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 -2% 

Kolväten (kton) 171 131 88 57 37 32 30 -3% 

Personbil 154 116 78 50 33 27 27 -2% 

Lätt lastbil 11 10 6 3 2 1 1 -13% 

Buss 1,4 1,1 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2 -19% 

Tung lastbil 2,9 2,5 2,2 1,7 0,9 0,8 0,7 -14% 

Motorcykel/ moped 1,5 1,4 1,6 2,0 1,7 1,6 1,5 -7% 

Avgaspartiklar 

(ton) 3418 2931 2722 2151 1520 1377 1218 -12% 

Personbil 679 591 705 584 492 429 387 -10% 

Lätt lastbil 286 275 454 475 386 362 312 -14% 

Buss 668 558 334 203 116 101 86 -15% 

Tung lastbil 1739 1468 1188 846 493 456 404 -11% 

Motorcykel/ moped 46 38 42 42 33 29 28 -4% 

Tabell 10 Beräknade utsläpp av kväveoxider, kolväten och avgaspartiklar från vägtrafiken 
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Utsläppen av avgaspartiklar har minskat med 12 procent jämfört med föregående år. Största delen av 

minskningen kommer från dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar som ett resultat av att nya fordon har 

mycket effektiv partikelrening. Det påverkar inte PM10 i gatumiljöer särskilt mycket, men är betydelsefullt 

ur hälsosynpunkt.  

En dominerande del av de lokala utsläppen sker vid slitage och uppvirvling från vägbanan, främst orsakad 

av dubbdäcksanvändning. Dubbdäcksanvändningen i Sverige som helhet har minskat från 72 procent 2005 

till 65 procent 2012, men de regionala skillnaderna är stora. Den minskade dubbdäcksanvändningen har 

bidragit till lägre utsläpp av partiklar. 

Med hjälp av lokala åtgärder såsom dubbdäcksförbud på vissa gator, hastighetssänkning och 

dammbindning har halterna av partiklar i Stockholm sänkts så mycket att miljökvalitetsnormen för dygn 

sannolikt har klarats för första gången sedan gränsvärdena började gälla år 2005. En utvärdering av 

dammbindningsinsatserna i Göteborg visar att uppskattningsvis nio överskridanden av 

miljökvalitetsnormen har undvikits genom åtgärderna. 

Buller och vibrationer 

Trafik på väg och järnväg är de bullerkällor som berör flest människor i Sverige. Omkring två miljoner 

människor bedöms vara utsatta för trafikbuller som överskrider riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå 

utomhus vid sina bostäder. Ökat trafikarbete, ökad inflyttning till städer och byggande av bostäder närmare 

bullerkällor bidrar till att fler människor blir bullerutsatta. 

Tillståndet i transportssystemet 

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

riksdagen beslutat för buller inomhus. 380 000 personer beräknas vara utsatta för maximala ljudnivåer från 

järnväg högre än riktvärdet inomhus. Osäkerheten i underlaget för såväl väg som järnväg är dock stor.  

Höga bullernivåer där människor bor och vistas medför stora effekter på hälsa och välbefinnande, till 

exempel risk för hjärt- och kärlsjukdomar, sömnstörningar och effekter på inlärning och prestation. Minst 

300 för tidiga dödsfall per år inträffar i Sverige på grund av buller från vägtrafik. Även vibrationer kan ge 

upphov till störningar och påverka människors hälsa. Den sammantagna störningen ökar väsentligt om den 

boende samtidigt utsätts för både buller och vibrationer.  

Det finns begränsade uppgifter om antalet personer som utsätts för störande vibrationsnivåer från järnväg 

och det saknas uppgifter om omfattningen av vibrationsstörningar från väg. Antalet personer som är utsatta 

för vibrationer är betydligt färre än antalet bullerutsatta, och problemet är troligen mer relaterat till trafik 

på järnväg än till vägtrafik.  

Störande vibrationer i samband med tågtrafik förekommer vid ett relativt begränsat antal bansträckor i 

Sverige. Totalt beräknades 6 560 bostäder utmed 141 km bansträcka vara exponerade för vibrationsnivåer 

> 0,35 mm/s vägd RMS, varav 920 bostäder vid 26 km bansträcka beräknades vara utsatta för 

vibrationsnivåer > 1,4 mm/s vägd RMS2122. Dessa bedömningar utifrån geologiska förhållanden, tågtrafik, 

bebyggelse och mätningar genomfördes i början på 1990-talet och nyare data för hela landet finns inte 

tillgängligt. 

Förutom transportpolitiska mål och miljökvalitetsmålen finns även riksdagens beslutade riktvärden för 

trafikbuller och riksdagens delmål för trafikbuller. Det finns stora svårigheter att nå uppsatta mål och 

riktlinjer. De skyddsåtgärder som genomförts längs väg och järnväg har inte räckt till för att nå mål om att 

minska antal bullerutsatta med 5 procent mellan 1998 och 2010.  

                                                           
21 Pagoldh C. 1990, Godstågstrafiken stambanenät, vibrationsstörningar från järnvägstrafik i Sverige. Rapport S-5967-

A, Ingemansson akustik Pagoldh C. 1990, Godstågstrafiken stambanenät, vibrationsstörningar från järnvägstrafik i 

Sverige. Rapport S-5967-A, Ingemansson akustik 
22 Göransson C 1991 Vibrationer från tågtrafik-jämförelse av två mätmetoder och olika riktvärden. SP rapport 

1991:44;1991 
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För att nå målen behöver de åtgärder som innebär effektivast reduktion av störningar genomföras och en 

prioritering bör göras för de mest bullerexponerade. För att nå de långsiktiga målen krävs åtgärder för att 

minska bullret vid källan, vilka även ofta bedöms som mest kostnadseffektivt. Buller från vägtrafik 

kommer från motorljud, interaktion mellan däck och vägbana samt vindbrus. Buller från järnväg kommer 

främst från interaktion mellan hjul och räls. Det finns outnyttjad tekniskt potential att minska 

bulleremissioner vid källan, både vid infrastruktur och på fordon.  

De utpekade angreppssätten för buller och vibrationer i Trafikverkets Samlat planeringsunderlag miljö är:  

1. samhällsplanering (tidiga skeden) med större hänsyn till buller och vibrationer, inklusive samverkande 

åtgärder enligt 4-stegsprincipen  

2. planeringsstöd såsom precisering av mål, framtagande av riktlinjer och regler, metoder och modeller 

samt kunskap om hälso- och miljöeffekter  

3. tysta och vibrationsfria källor, såsom utveckling av fordon, användning av transportsystemet och 

anpassad infrastrukturhållning  

4. skyddsåtgärder, såsom bullerdämpande och vibrationsdämpande åtgärder samt inköp av exponerade 

fastigheter  

När det gäller trafikvibrationer saknas både nationella och interna mål. 

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen 

Åtgärder för att minska antalet bullerutsatta längs statliga vägar och järnvägar fortsätter. Åtgärder har även 

gjorts för att minska störningarna från vibrationer. Under 2012 har 3 100 personer längs de statliga vägarna 

och järnvägarna som har de högsta bullernivåerna, mer än 10 dBA över riktvärdet, fått 

bullerskyddsåtgärder och två bostadshushus har lösts in till följd av vibrationsnivåer högre än 2,5 mm/s. 

Totalt fick 2 500 personer längs statliga vägar och 5 200 personer längs statliga järnvägar åtgärder mot 

trafikbuller. Dessutom har Trafikverket genom statliga bidrag till kommunerna medverkat till att ca 900 

personer längs kommunala gator har fått minskade bullernivåer i sina bostäder. 

Bullerdämpande åtgärder, som bullerskärmar, fasadåtgärder och bullerdämpande beläggningar, kan vara 

både riktade miljöåtgärder i de mest bullerutsatta miljöerna och åtgärder som ingår som delar av större 

investeringsprojekt. I bland annat investeringsprojekten E4 Sundsvall, BanaVäg i Väst, BanaVäg Motala-

Mjölby och Ådalsbanan har omfattande bullerskyddsåtgärder genomförts. 

Vibrationsåtgärder har genomförts längs järnvägen i Furet i Halmstad. En 12-18 meter djup spont har 

anlagts längs en teststräcka på 100 meter. Trafikverket är en av 26 medverkande parter i EU projektet 

RIVAS som syftar till att reducera miljöstörningar från järnvägar samtidigt som kapaciteten bibehålls.  

Trafikverket har medverkat vid översyn av EU:s regelverk för hur mycket nya bilar, lastbilar och bussar 

får bullra. En förbättrad mätmetod för buller vid nyregistrering av fordon har tagits fram och nya 

gränsvärden och tidpunkter för att fasa in dessa har diskuteras. Den nya EU-lagstiftningen med bullerkrav 

för nya bilar, lastbilar och bussar kommer att slutförhandlas under 2013. Resultatet har stor betydelse för 

möjligheter att uppnå minskade bullernivåer i samhället.  

Trafikverket har under 2012 färdigställt bullerkartläggning för större vägar, järnvägar och flygplatser 

enligt omgivningsbullerdirektivet. Detta har avrapporterats till Naturvårdsverket. Arbetet har genomförts i 

samarbete med de 13 folkrikaste kommunerna i landet. Kartorna som visar bullerutsatta arealer och antal 

personer som utsätts för olika bullernivåer används som underlag för att analysera bullrets effekter i hela 

Europa och som underlag för åtgärder både vid fordon och vid infrastruktur. Nationellt kommer 

kartläggningen delvis att ligga till grund för det åtgärdsprogram som Trafikverket ska ta fram under 2013. 

Samarbete med de 13 kommunerna om deras åtgärdsprogram har påbörjats. 
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För att nå framgång i bullerfrågorna behöver samarbetet mellan myndigheter och kommuner förstärkas. 

Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting, Naturvårdsverket, Boverket och Socialstyrelsen har tagit 

fram ett gemensamt budskap kring buller. I projektets handlingsplan presenteras huvudbudskapet att buller 

är ett samhällsproblem och att myndigheter och kommuner nu stärker arbetet kring frågan genom ökad 

samverkan.  

Naturvårdsverket har ett utpekat ansvar för att samordna myndigheternas arbete avseende 

omgivningsbuller. Trafikverket har under året bidragit aktivt i samverkansarbetet för att bidra till en 

gemensam vägledning främst gällande buller från väg- och spårtrafik men även när det gäller definitioner 

av flygbuller och industribuller.  

Trafikverket har under 2012 fastställt och implementerat en intern riktlinje för buller och vibrationer vid 

planering av bebyggelse. Syftet med riktlinjen är att skapa ett gemensamt och enhetligt arbetssätt vid 

samverkan med kommunerna vid samhällsplanering när det finns risk för problem med buller eller 

vibrationer. 

Effekter för miljön och transportssystemet till följd av Trafikverkets åtgärder 

Under 2012 beräknas antalet personer som utsätts för bullernivåer högre än det ekvivalenta riktvärdet 

inomhus längs vägar i hela landet ha minskat med cirka 700 - 800 personer till följd av förändrat 

trafikarbete. Även antalet personer som utsätts för bullernivåer högre än det ekvivalenta riktvärdet 

inomhus längs järnvägar beräknas ha minskat med cirka 400 personer under året till följd av en liten 

minskning av godstrafikarbete på järnväg jämfört med 2011. Det finns dock osäkerheter i såväl 

statistikunderlaget som i beräkningsmodellen. Bullerskyddsåtgärder i bullerexponerade miljöer har 

tillsammans med trafikförändringarna medfört att det totala antalet personer som utsätts för trafikbuller 

över riksdagens riktvärde för ekvivalenta ljudnivåer inomhus beräknas ha minskat med omkring 4 800 

personer under 2012.  

Mellan åren 2004 och 2012 minskade reshastigheten längs statliga vägar med i genomsnitt 4 procent vilket 

medför en stor positiv påverkan på antalet bullerutsatta. Antalet bullerutsatta personer över 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå utomhus beräknas ha minskat med 24 000 personer under samma tidsperiod och med i 

medeltal 3 000 personer per år.  

Trafikverket följer utvecklingen av bulleremissioner från nyregistrerade personbilar. En svag trend mot 

tystare fordon har observerats och bilarna 2012 var 0,2 dB tystare jämfört med 2011. Ljudnivån från 

nyregistrerade personbilar har minskat med 0,7 dB sedan 2004.  

De vibrationsåtgärder som genomförts längs järnvägen i Furet i Halmstad har medfört lägre 

vibrationsnivåer för de närboende och analyser pågår för att kvantifiera effekten. 

Det är svårt att bedöma och redovisa vilka konkreta hälsoeffekter dessa åtgärder och förändringar av 

antalet buller- och vibrationsexponerade har medfört. Det finns dock en tydlig risk för ökad ohälsa om 

människor under lång tid utsätts för bullernivåer i nivå med riktvärdena eller högre i eller vid sin bostad. Ju 

högre nivåerna är desto större är risken för ohälsa. Även vibrationer kan ge upphov till störningar och 

påverka människors hälsa. Den sammantagna störningen ökar väsentligt om den boende samtidigt utsätts 

för både buller och vibrationer. 

Höga bullernivåer medför stora effekter på hälsa och välbefinnande till exempel ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar, sömnstörningar och effekter på inlärning och prestation. En ökad risk för hjärtinfarkt kan 

enligt World Health Organization (WHO)uppkomma redan vid bullernivåer från vägtrafik på 60 dBA 

Lday (medelljudnivå dagtid) vilket vid en normal trafikfördelning på väg motsvarar bullernivåer strax över 

riktvärdet 55 dBA Leq 24h (medelljudnivå under ett dygn). I WHO:s rapport ”Burden of disease from 

environmental noise” har en beräkning gjorts av hur många hälsosamma levnadsår som förloras varje år i 

Europa till följd av omgivningsbuller. Beräkningen görs i måttet DALY, disability-adjusted life-years 

vilket innebär att förutom direkta risker för dödsfall så inräknas och viktas även andra hälsorisker som 

sömnstörningar och allmänna störningar som i sin tur kan leda till stressymptom och ohälsa. I WHO:s 

beräkningar har nedanstående hälsoeffekter kvantifierats och kopplats till trafikbuller: 
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Hälsoeffekt Antal DALY per år i 
Europa 

Andel av antal DALY i 
Europa 

Hjärtinfarkt 61 000 4 % 
Sömnstörning 903 000  56 % 

Allmän störning 587 000 37 % 
Inlärning och prestation 45 000 3 % 

Tabell 11 WHO:s rapport ”Burden of disease from environmental noise” 

Några beräkningar av dessa hälsoeffekter har ännu inte gjorts utifrån bullernivåer i Sverige men ett 

utvecklingsarbete om detta planeras under 2013. 

Material och kemiska produkter  

Material och kemiska produkter som används 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.  

Tillståndet i transportssystemet  

En av de viktigaste förändringarna för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö handlar om att få tillgång till 

information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material och varor. Kunskap och information är en 

förutsättning för att kunna bedriva ett aktivt utfasnings- och riskminskningsarbete. Giftfria varor och 

material utgör även en förutsättning för att kunna nå energi-, resurs- och klimatmålen.  

Att bygga och underhålla transportinfrastruktur kräver stora mängder resurser i form av energi och 

material. Infrastrukturhållningens klimatpåverkande utsläpp motsvarar 10-20 procent av utsläppen från 

inrikes transporter. Trafikverket har identifierat den viktigaste materialrelaterade klimatpåverkan 

(hantering av berg- och grusmaterial samt betong, stål och asfalt) och därmed de viktigaste insatsområdena 

för att nå resurs-, energi- och klimatmålen. Det finns en stor potential till effektivisering genom att arbeta 

aktivt med materialoptimering och minskad klimatpåverkan, från tidig planering till byggande, drift och 

underhåll och avfallshantering.  

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen  

Trafikverket granskar alla märkningspliktiga kemiska produkter vilket medför god kunskap om vilka 

kemiska produkter som används vid byggande, drift- och underhåll av infrastruktur. Utifrån informationen 

om miljö- och hälsofarliga egenskaper i produkternas säkerhetsdatablad klassas de kemiska produkterna i 

fyra grupper. Även om säkerhetsdatabladen i många fall har brister och det saknas kunskap om många 

ämnens miljö- och hälsoegenskaper är förutsättningarna för att arbeta med utfasning och riskminskning 

enligt Giftfri Miljö betydligt bättre för kemiska produkter än för material och varor.  

Som en betydande aktör inom anläggningsbranschen har Trafikverket stor möjlighet att påverka och driva 

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

kretslopp. De åtgärder Trafikverket genomför för att fasa ut farliga ämnen i varor och material skapar även 

förutsättningar för nå klimatmålet genom att giftfria varor kan cirkulera i resurssnåla kretslopp. Åtgärderna 

syftar även till minimera kostnader i ett livscykelperspektiv genom att på sikt förebygga och förhindra 

tillskapandet av nya förorenade områden.  

Samverkan med aktörerna i leverantörskedjan är en viktig framgångsfaktor. Trafikverket deltar 

tillsammans med Kemikalieinspektionen, entreprenörer, materialleverantörer och branschorganisationer i 

BASTA:s23 utvecklingsråd. Utvecklingsrådets syfte är att skapa förutsättningar för ett målinriktat, 

samordnat, och effektivt arbete med utfasning av farliga ämnen inom sektorn. Trafikverket använder 

BASTA:s kriterier vid klassning och bedömning av material, varor och kemiska produkter. Under 2012 har 

utvecklingsrådet uppdaterat BASTA:s kriterier efter förändringar i EU:s kemikalielagstiftning Reach och 

CLP.   

                                                           
23 BASTA är byggsektorns avveckling av farliga ämnen, se www.bastaonline.se 
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Tillsammans med BASTA och Skanska har Trafikverket startat ett projekt som ska ge svar på hur långt det 

är möjligt att bygga och underhålla infrastuktur utan farliga ämnen. Projektet ”Bygga med BASTA” ska 

utveckla en arbetsmetodik för giftfritt byggande som kvalitetssäkrar arbetet i leverantörskedjan och genom 

byggprocessen. Projektet tar avstamp i Trafikverkets nya krav för farliga ämnen i material och varor.  

Tillämpning av försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen är utgångspunkter i Trafikverkets 

arbetssätt med kemiska produkter. Innan en kemisk produkt skickas in för granskning ska en 

produktvalsanalys göras som visar hur alternativa produkter har bedömts och värderats. Vid användning av 

produkter med riskminsknings- och utfasningsegenskaper ska särskilda villkor uppfyllas före användning. 

Produktvalsanalysen är ett viktigt verktyg i arbetet med substitution. Tillsammans med de särskilda 

villkoren ska arbetet leda mot att uppnå preciseringarna i Giftfri Miljö som handlar om tillgång på kunskap 

och information, utfasning av särskilt farliga ämnen, minskad sammanlagd exponering och försumbara 

hälsoeffekter .  

Trafikverket intensifierar arbetet med farliga ämnen i material och varor. Som ett första steg fattade 

Trafikverket 2012 beslut om att införa krav för farliga ämnen i material och varor som används vid 

byggande, drift och underhåll av infrastruktur. Målsättningen är att skapa ett systematiskt arbetssätt med 

informationsöverföring, produktval och dokumentation som leder till minskad användning av utfasnings- 

och riskminskningsämnen. Trafikverkets krav bidrar till att skapa incitament och drivkrafter som ökar 

marknadsandelen av produkter som inte innehåller farliga ämnen. 

Användningen av nanomaterial ökar inom bygg- och anläggningsbranschen och transportsektorn. 

Nanotekniken skapar nya möjligheter och vinster samtidigt som kunskapen om hur människa och miljö 

påverkas är bristfällig. Trafikverket har inventerat användningen av nanomaterial i verksamheten. 

Befintliga användningsområden är främst inom ytbehandling men det finns andra potentiella 

användningsområden. När det gäller möjligheter och risker med nanomaterial prioriterar Trafikverket 

samverkan och kunskapsbyggande och deltar i Kemikalieinspektionens myndighetssamverkan för 

ansvarsfull utveckling och användning av nanomaterial. Trafikverket ingår också i referensgruppen till den 

särskilda utredning som regeringen initierat för att ta fram en nationell handlingsplan för säker användning 

och hantering av nanomaterial. 

Åtgärder för att sanera förorenade områden sker främst när schaktning genomförs i andra syften än att 

minska föroreningsbelastningen, som vid byggande och underhåll av infrastruktur. Högt prioriterade 

områden undersöks och åtgärdas genom riktade insatser för att minska föroreningsbelastningen. En 

handfull mindre efterbehandlingar och omkring trettio undersökningar sker årligen. Trafikverket 

finansierar dessutom cirka 60 åtgärder varje år, genom bidrag till statliga bolag, som innebär såväl 

undersökningar som efterbehandlingar. Trafikverket har genomfört en inventering av vägverksamheten för 

att kartlägga vägverksamheter som kan ha genererat förorenade områden. Motsvarande inventering har 

tidigare genomförts för järnvägsverksamheten.  

Effekter för miljön och transportssystemet till följd av Trafikverkets åtgärder 

Det saknas metoder och samband för att kvantifiera effekterna på människors hälsa och miljön som den 

nuvarande användningen av farliga ämnen och vidtagna åtgärder har. Till dess att effektsamband 

utvecklats använder Trafikverket indikatorn antal produkter med utfasningsämnen för att mäta effekterna 

på hälsa och miljö från farliga ämnen.  

Målsättningen är att fasa ut användningen av kemiska produkter med utfasningsämnen.  Utfasningsarbetet 

har resulterat i att antalet produkter med utfasningsämnen har minskat från 76 till 11 de senaste fyra åren. 

 2009 2010 2011 2012 
Kemiska produkter 

med 
utfasningsämnen 

76 37 13 11 

Tabell 12 Kemiska produkter med utfasningsämnen enligt Trafikverkets kriterier. Källa Chemsoft  
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Landskap 

Ett fungerande landskap erbjuder en rad funktioner och värden som är livsnödvändiga för människors 

hälsa och välbefinnande. Ett fungerande landskap är förutsättningen för en hållbar utveckling i stort och 

omfattar förutom biologisk mångfald, ekosystem med mera också den sociala och kulturella hållbarheten.  

Tillståndet i transportssystemet 

Både globalt och i Sverige finns en stor differens mellan tillstånd och önskvärt läge. Till exempel är förlust 

av biologisk mångfald utpekat som ett av de största hoten mot ett hållbart samhälle och transportsystemet 

har stor påverkan.  Byggande och förvaltande av infrastruktur påverkar landskapet genom bildandet av 

ekologiska barriärer, störningar, radering av viktiga livsmiljöer och påverkan på kulturarv. Som en stor 

aktör på marknaden kan Trafikverket vara en positiv förändringskraft genom att åtgärda brister i befintlig 

infrastruktur och genom att skapa nya miljöer och stärka ekologisk konnektivitet i landskapet.  

Nuvarande trend är en stegvis utarmning av landskapet, dess värden samt kulturella tjänster och 

ekosystemstjänster. Utvecklingen är långt ifrån önskvärd och dagens transportsystem medverkar till 

svårigheter att nå flera miljökvalitetsmål relaterade till landskapet. Det är också svårt att se att miljömål 

med avseende på kulturmiljö nås, då kulturvärden inte har återhämtningsförmåga.  

Möjligheterna att bryta den negativa utvecklingen är stora. Förutsättningen är en helhetssyn på människa, 

miljö och transportsystem. Det kan bara ske genom att integrera landskapets form och rumslighet, 

ekologiska bärkraft och kulturhistoriska värden i Trafikverkets verksamhet från planering till skötsel, 

underhåll och uppföljning.  

För Trafikverket är viktiga angreppssätt att åstadkomma detta:   

1. Tydliga mål, för den egna verksamheten såväl för samverkan med andra aktörer  

2. Väl fungerande processer, från planering till förvaltning  

3. Adekvata kunskapsunderlag  

4. Tillförlitligt tillståndsläge (infrastrukturen och landskapet) 

5. Ökad takt i åtgärder av kända brister i befintlig infrastruktur  

6. Uppföljning som stöttar organisationen  

7. Berikande information  

Sammanfattningsvis handlar det om att dels skapa tillförlitlig kunskap om tillstånd och transportsystemets 

påverkan, som sedan kan ligga till grund för att utveckla Trafikverkets arbetssätt för att på ett 

resurseffektivtsätt nå målen. Det krävs också en helhetssyn, att gå från att se landskapsfrågor som 

vidtagande enskilda åtgärder till att se landskapsfrågornas betydelse för helheten.  

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen  

Trafikverkets arbete med landskap tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på människa, miljö och 

transportsystem där landskapets form och rumslighet, ekologiska bärkraft och kulturhistoriska värden ingår 

som viktiga delar. Mera konkret innebär det att infrastrukturen anpassas till omgivande landskap genom att 

viktiga kulturvärden som kulturvägar, kulturbroar och infrastrukturanknutna kulturobjekt vårdas och 

underhålls. Alléer och andra artrika infrastrukturmiljöer som vägkanter, stationsmiljöer, trafikplatsmiljöer 

och vattenmiljöer vårdas och underhålls och nya planteras för att stärka kulturhistoriska samband och 

ekologiska funktioner. Infrastrukturens negativa ekologiska effekter mildras genom att nya artrika biotoper 

anläggs, faunapassager byggs ibland i kombination med viltstängsel och andra åtgärder för att öka 

konnektiviteten i landskapet och minska viltolyckor. Viktig landskapsanpassning av infrastruktur är också 

att skydda yt- och grundvatten från föroreningar och ta bort vandringshinder för fisk och andra 

vattenlevande djur i rinnande vattendrag. 
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Under 2012 har Trafikverket tagit fram en metodik för landskapskaraktärisering (Landskap i långsiktig 

planering, Trafikverkets publikation 2011:122). Resultatet kan användas såväl i miljöbedömningar av 

föreslagna åtgärder som i planeringen för att föreslå och anpassa åtgärder till landskapets karaktär, 

känslighet och möjligheter. Metoden har visat sig framgångsrik för att hantera landskapet som en 

förutsättning vid planering, drift och underhåll av infrastrukturen. Resultaten har väckt stort intresse och 

visat sig fungera som diskussionsunderlag för samtliga aktörer vid infrastrukturplaneringen. Flera 

regionala planeringsprojekt har startats där Trafikverkets metod tillämpas. Metoden är ett av underlagen 

när vi nu tar fram indikatorer för landskapsanpassning.  

För att anpassa infrastrukturen till omgivningen krävs ett strukturerat och aktivt arbete med arkitektur och 

utformning. Trafikverket har under 2012 arbetat med att identifiera arkitektoniska kvalitetsfrågor som är 

särskilt viktiga att bevaka och utveckla. Arbetet kommer att utmynna i ett handlingsprogram för arkitektur 

under 2013. 

Under året har arbetet med att åstadkomma mer och bättre landskapsanpassning av infrastrukturen 

intensifierats. Det behövs mer kompetens, bättre beslutsunderlag och en genomtänkt tillämpning när det 

gäller fysisk utformning av, och alternativa metoder för att utveckla väg- och järnvägssystemet så att 

miljökvalitetsmålen uppfylls.  

Djurpåkörningar skapar stora problem på väg och järnväg framför allt som försämrad punktlighet men är 

också ett ekologiskt problem för vissa djurarter. Flera miljoner djur dödas varje år i trafiken och till stora 

kostnader för samhället. Trafikverket arbetar för att begränsa djurpåkörningar och därmed minska de 

samhällsekonomiska kostnaderna som sämre punktlighet leder till. Trafikverket är medlem i Nationella 

viltolycksrådet där ett femtontal andra verk och organisationer ingår. Arbetet har 2012 varit inriktat på att 

möta nya krav i lagstiftningen på eftersök av trafikskadat vilt på järnväg. Rådet har också börjat ett arbete 

för att förebygga viltolyckor.  

Trafikverket har ett brett internationellt samarbete för att utbyta erfarenheter, skapa plattformar och 

genomföra internationella projekt för landskapsanpassning av infrastrukturen. Trafikverket har under 2012 

deltagit i implementeringen av den Europeiska Landskapskonventionen under Riksantikvarieämbetets 

ledning. 

Trafikverket har 2012 fokuserat på att beskriva väg- och järnvägssystemens påverkan och effekter på 

landskapet samt vilka åtgärder som krävs för att komma tillrätta med, eller minimera negativa följder och 

konsekvenser. Samordningen av landskapsfrågorna under 2012 har förbättrats, liksom den samlade och 

samordnade kunskapen om landskapets olika värden och funktioner.  

Trafikverkets råd för stad och landskap, form och design har bildats. Rådet består av fristående experter 

inom olika kunskapsområden, bland annat landskapsarkitektur, stadsbyggande och ekologi. Rådets roll är 

att ge Trafikverkets ledning råd i komplexa planerings- och utformningsfrågor.  

Trafikverkets arkitekturpris 2012 tilldelades Bollnäs resecentrum. Temat för tävlingen var ”samordning”.  

Effekter för miljön och transportssystemet till följd av Trafikverkets åtgärder 

Vid planering och nyanläggning av vägar och järnvägar uppkommer nettoförluster för biologisk mångfald 

och ekosystemen. En långsam men tydligt pågående trend som eroderar ekosystemen och som fortsätter år 

efter år. 

De riktade åtgärder för att främja landskapsanpassning som genomförts innebär att den befintliga 

infrastrukturens barriäreffekt minskar och att viktiga kulturarv räddas om än i fortsatt blygsam omfattning. 

Andelen landskapsanpassad infrastruktur har ökat med upp till 1 procent för barriäreffekter och med 

omkring 3 procent för infrastrukturanknutna kulturobjekt och alléer.  
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Eftersom de artrika infrastrukturmiljöerna minskar får de växter och djur som har infrastrukturens biotoper 

som huvudsaklig livsmiljö allt mindre livsutrymme. Ett växande antal arter, framförallt kärlväxter är allt 

mera beroende av väg och järnvägsmiljöer för sin överlevnad eftersom deras livsmiljöer minskar drastiskt i 

landskapet i stort. Genom att ställa särskilda krav för landskapanpassad skötsel förväntas trenden brytas.  

Vatten  

Vatten är en grundläggande förutsättning för allt liv, det levererar en mängd ekosystemtjänster. Att nå eller 

bibehålla en god vattenkvalitet och fysisk vattenmiljö är viktigt för samhället, i form av rent dricksvatten 

och långsiktigt hållbara akvatiska ekosystem. Vatten är också en viktig teknisk förutsättning vid byggande 

och drift av infrastruktur. 

Tillståndet i transportssystemet 

Svensk vattenförvaltning utgår från EUs ramdirektiv för vatten och de förvaltningsplaner, åtgärdsprogram 

och miljökvalitetsnormer som fastställts av vattenmyndigheterna. Trafikverket omfattas av 

åtgärdsprogrammen och har ett utpekat ansvar för vattenskydd och vandringshinder. Målsättningar för 

vatten formuleras i de vattenanknutna miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och 

vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Myllrande 

våtmarker men även i målen Bara naturlig försurning, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Byggande 

i vatten liksom påverkan på vatten regleras av miljöbalken bland annat som miljöfarlig verksamhet och 

vattenverksamhet. 

Miljötillståndet i landets sjöar och vattendrag är totalt sett inte tillfredsställande, även om situationen 

varierar mellan olika vattenområden. Situationen skiljer sig mellan norra och södra Sverige, då 

övergödning främst är ett problem i de södra delarna av landet medan fysisk påverkan av vattenmiljöerna, 

framförallt fragmentering, förekommer i hela Sverige. Flera vattenförekomster påverkas av miljögifter och 

inga av Sveriges inlandsvatten klarar kravet för god kemisk status på grund av för höga halter av 

kvicksilver i fisk. De två största problemområdena avseende grundvattnets kvalitet är tillförsel av kväve 

och bekämpningsmedel och i vissa områden kan påverkan av klorid också vara av betydelse. Av de 

ekologiskt värdefulla vattenmiljöerna har endast en mindre del ett långsiktigt skydd och många 

vattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen saknar moderna vattenskyddsföreskrifter och 

vattenskyddsområde. Våtmarker är ekosystem som tar skada av utdikningar och annan mänsklig påverkan. 

Havsmiljön är inte i balans och mycket kvarstår för att lösa de stora marina miljöproblemen som 

övergödning och miljögifter. 

Väg- och järnvägsanläggningarna har många fysiska kontaktpunkter med yt- och grundvattenförekomster, 

vilka kan ha stor betydelse som t.ex. ekologiskt skyddsvärda sjöar och vattendrag eller dricksvattentäkter. 

Trafikarbetet innebär även en påverkan på vattnet via diffusa luftburna utsläpp, både från vägtrafiken och 

från sjöfarten.  

Förorening av vatten sker via trafiken, olyckor, urlakning från i anläggningar ingående material och 

kemiska produkter, av tidigare verksamhet förorenade områden eller byggande och drift av infrastruktur. 

Transportsektorns fysiska påverkan på vattenområden utgörs framförallt av trummor som kan utgöra 

vandringshinder för vattenlevande organismer men även broar, bankar, hamnar m.m. påverkar 

vattenområdenas livsbetingelser. Infrastrukturen kan även påverka vattnets flöden och nivåer vilket kan 

påverka omgivningen, inte minst vid undermarksbyggande med grundvattenpåverkan , vilket kan medföra 

risk för skador på byggnader och anläggningar med en grundvattenberoende grundläggning liksom 

grundvattenberoende ekosystem. Vattnet utgör också en viktig teknisk förutsättning när det gäller att 

dimensionera och tillhandahålla en robust transportinfrastruktur.  

Kunskapen om anläggningarna, var skyddsåtgärder är utförda och deras status och funktion behöver öka 

och kontrollen och förvaltningen av utförda åtgärder och skyddsanordningar kan förbättras. Luftutsläppen 

från trafiken liksom urlakningen från förorenad mark, fortsätter, trots genomförda insatser, att förorena yt- 

och grundvatten. Trummor utgör vandringshinder för vattenlevande organismer. 
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Kunskapen om transportsystemets totala påverkan på och konsekvenser för landets vattenförekomster och 

möjligheterna att nå fastställda miljökvalitetsnormer och mål behöver öka. Det finns ett stort insatsbehov 

när det gäller yt- och grundvattenskydd samt att åtgärda vandringshinder och Trafikverkets åtgärdstakt 

behöver öka om fastställda miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål ska kunna nås. 

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen 

Trafikverket planerar verksamheten så att man så långt som möjligt förhindrar att olika utsläpp leder till 

förorening av yt- eller grundvatten. Trafikverket arbetar särskilt för att säkra vattnets kvalitet vid befintliga 

och potentiella vattentäkter och andra skyddsvärda vatten längs det befintliga väg- och järnvägsnätet men 

också i samband med ny- och ombyggnation. Åtgärderna kan vara av fysisk eller administrativ karaktär 

och kan utgöras av riskreducerande åtgärder såsom avkörningsskydd, siktförbättring, hastighetsreglering, 

trafikstyrning eller skyddsåtgärder som flödesstyrning, tätskikt, rening, beredskapsplaner och kontroll. 

Genom fysisk planering och genomtänkt lokalisering strävar Trafikverket efter att minimera 

fragmentisering av vattenlandskapet vid nybyggnation och med riktade miljöåtgärder åtgärdas 

vandringshinder för vattenlevande djur vid befintliga väg- och järnvägar, bland annat genom att placera, 

utforma och underhålla trummor på ett naturmiljöanpassat sätt. 

För att undvika att skador uppstår i omgivningen på grund av ändrade vattennivåer och flöden vid 

nybyggnadsprojekt så byggs och utformas anläggningarna så att påverkan på vattennivåer och flöden 

minimeras. Exempelvis tätas tunnlar och schakt vid behov mot inläckande grundvatten och där nivåerna 

ändå sjunker infiltreras vatten för att upprätthålla ickeskadliga grundvattennivåer. Kontroll av 

omgivningspåverkan är en förutsättning för rätt åtgärder och därför utförs omfattande kontroller av 

exempelvis grundvattennivåer, flöden och marksättningar. Robusta anläggningar skapas genom anpassning 

och dimensionering av exempelvis avvattningsanläggningar och dräneringssystem till rådande och 

förväntade framtida förhållanden, särskilt med beaktande av klimatförändringarna. 

I Trafikverkets Samlade planeringsunderlag miljö, där vatten utgör ett av delunderlagen, redovisas ett antal 

angreppssätt för att åtgärda identifierade brister avseende vatten: 

1. Planering och samhällsbyggnad med större hänsyn till vatten  

2. Planeringsförutsättningar - kunskap, krav och styrmedel och samt kontroll och uppföljning vad gäller 

transportsystemets påverkan på vatten  

3. Åtgärder kopplade till användningen av transportsystemet, trafikeringen och fordonen.  

4. Åtgärder vid byggnation samt vid drift och underhåll av befintliga anläggningar  

Trafikverket har 2012 fokuserat på arbetet med yt- och grundvattenskydd och åtgärder av vandringshinder 

vid befintliga anläggningar. Ett riskanalysverktyg för yt- och grundvattenskydd har driftsatts och används 

vid vattenskyddsbehovsbedömningar för kontaktsträckor mellan väg/järnväg. Det är också ett verktyg för 

identifiering av potentiella konfliktsträckor och prioritering av åtgärder. Preliminära resultat visar att 

antalet potentiella konfliktsträckor mellan väg och grundvattenförekomster av betydelse för 

dricksvattenförsörjningen eller med stora naturvärden är cirka 1 400 stycken med en sammanlagd längd 

om cirka 4 750 km. I dag saknas ändamålsenliga skyddsåtgärder vid många av dessa vattenförekomster 

och Trafikverket fokuserar arbetet på att ta fram kunskapsunderlag och vid behov, vidta åtgärder. Under 

året har vi utrett behovet av vattenskyddsåtgärder vid befintliga anläggningar vid nio konfliktsträckor och 

skyddsåtgärder har vidtagits och slutförts vid två platser. Administrativa åtgärder har också vidtagits vid 

två platser. 

Vid alla ny- och ombyggnadsprojekt med koppling till vatten har kunskapsunderlag tagits fram, 

skyddsåtgärder vidtagits och kontrollåtgärder utförts för att minimera negativ miljöpåverkan. Många av 

projekten innebär vattenverksamhet enligt miljöbalken, vilket innebär ett generellt krav på 

tillståndsprövning vid Mark- och miljödomstolen (MMD), alternativt anmälan till tillsynsmyndigheten. 

Det senare gäller även viss miljöfarlig verksamhet såsom anläggande av dagvattenreningsanläggningar. 

Trafikverket har under 2012 lämnat in många anmälningsärenden till tillsynsmyndigheterna och ett 

tretiotal tillståndsprövningar pågår i MMD avseende vattenverksamhet.   
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Inom vattenförvaltningen bedrivs samverkan framförallt med vattenmyndigheterna, Sveriges geologiska 

undersökning (SGU), Havs- och vattenmyndigheten, Statens livsmedelsverk (SLV), Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) och Naturvårdsverket liksom inom regionala konstellationer såsom 

olika vattenråd och vattenvårdsförbund. Trafikverket har under året initierat ett samarbete med SGU när 

det gäller hantering av grundvattendata. Trafikverket bedriver också samverkan med bland annat SLV och 

MSB när det gäller skydd av dricksvatten.  

Trafikverket finansierar och medverkar i flera forskningsprojekt avseende vatten. Bland annat kan nämnas 

projekten Omgivningspåverkan från undermarksbyggande, Grundvattenkemi runt undermarksanläggningar 

och Hantering av länshållningsvatten. Samarbetspartners är både universitet/högskolor och företag. 

Effekter för miljön och transportssystemet till följd av Trafikverkets åtgärder 

Utförda skyddsåtgärder innebär att riskerna för att vattentäkter ska slås ut, tillfälligt eller permanent, 

reduceras till en acceptabel nivå.  Kunskapsunderlag om kontakt-/konfliktsträckor mellan 

vattenförekomster och väg/järnvägsanläggningar gör att tillgängliga resurser bättre kan styras till de 

nationellt sett mest angelägna konfliktsträckorna liksom att rätt åtgärd utförs på rätt plats. Den ökande 

kunskapen om och vidtagna åtgärder avseende dagvattnets påverkan på vattenkvaliteten bidrar till att 

möjligheten att bibehålla eller nå en god kemisk yt- och grundvattenstatus ökar och att 

miljökvalitetsnormerna kan innehållas. 

En minskad fragmentering av vattenlandskapet innebär bättre förutsättningar för den biologiska 

mångfalden och uthålliga ekosystem. Vidtagna åtgärder i ny- och ombyggnadsprojekten som omfattar 

vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet liksom en ökad kunskap medför att omgivningspåverkan 

minimeras.  

Effektivare tillståndsprocess förväntas innebära bättre ansökningshandlingar, en snabbare process, mer 

ändamålsenliga villkor och mer miljönytta för använda resurser. Ökad kunskap om utförda skyddsåtgärder 

och deras funktion liksom en bättre förvaltning av åtgärderna innebär ökad miljönytta och mindre 

kapitalförstöring.  
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