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Sammanfattning 

Trafikverkets miljörapport 2014 redovisar transportsystemets tillstånd, Trafikverkets åtgärder för att bidra 

till de transportpolitiska målen samt de effekter vidtagna åtgärder har fått. Rapporten är indelad efter 

Trafikverkets miljöaspekter och de där tillhörande prioriterade miljökvalitetsmålen.  

Klimat och energi 

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

för inrikes transporter i Sverige var 2013 90 procent. 2010 stod transportsektorn för 23 procent av de 

globala energirelaterade koldioxidutsläppen. Trots effektivare fordon och ökad andel förnybar energi 

fortsätter utsläppen att växa som resultat av ökade transporter framförallt i utvecklingsländer. 

Koldioxidutsläppen från transporter i Sverige domineras av vägtrafiken. 2013 stod den för 95 procent av 

utsläppen från inrikes transporter. Därefter kommer luftfart 3 procent, sjöfart 2 procent och sist 

järnvägstrafiken med 0,3 procent. 

Trafikverkets åtgärder bidrar till en sänkning av koldioxidutsläppen med 42 000 ton och därmed klarar vi 

årsmålet på 40 300 CO2e. Störst bidrag kommer från sparsam körning i förarprovet, hastighetssänkningar i 

region Stockholm samt satsningar för ökat kollektivtrafik. En stor insats inom underhållsverksamheten är 

energibesparing i järnvägstrafik genom intrimning och förbättrad styrning av omformarstationer i Skåne. 

Inom byggskedet har besparingar gjorts inom masshanteringen och i smartare lösningar inom 

planeringsprocessen.  

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 

fossilberoende fordonsflotta vilket både Trafikverket och utredningen om fossilfri fordonstrafik1 tolkat 

som en minskning av vägtrafikens utsläpp av växthusgaser på åtminstone 80 procent till 2030 jämfört med 

2010. Med nuvarande utveckling innebär det att det blir ett allt större gap mellan den prognostiserade 

utvecklingen och målen. 

Hälsa 

Luftkvalitet 

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

har negativa effekter på människors hälsa och miljön. 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. Enligt ett luftkvalitetsindex har halterna i tätorter 

av de ingående luftföroreningarna minskat med 25 procent från början av 2000-talet och fram till vintern 

2012/2013. Partikelhalterna har minskat med 22 procent under perioden. Halterna av kvävedioxider har 

dock inte minskat det senaste decenniet.  

Trafikverkets arbete med luftkvalitet handlar till stor del om att samverka med olika aktörer. På kommunal 

och regional nivå arbetar vi med åtgärder i kommunala åtgärdsprogram och samverkar för en bättre 

infrastrukturplanering. Vi ingår i flera samverkansprojekt på nationell nivå och deltar även i internationella 

sammanhang.  

En bedömning är att antalet förlorade DALY på grund av luftföroreningar sannolikt har minskat sedan 

2000-talets början, men att det fortfarande är långt till miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

  

                                                           
1 Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84 
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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. 

Av de 5 300 personer som fått åtgärder längs statliga vägar och järnvägar under 2014 var 2 400 personer 

utsatta för mer än 10 dBA högre bullernivåer än riktvärden för buller inomhus innan åtgärden 

genomfördes. Sammantaget har Trafikverket och före detta Vägverket och Banverket under åren 1998 – 

2014 vidtagit bullerskyddande åtgärder för 80 000 personer som före åtgärd var utsatta för mer än 10 dBA 

över riktvärdena. Förutom bullerskydd arbetar Trafikverket med åtgärder vid planering av bebyggelse och 

källbuller vilket är de kostnadseffektivaste sättet att minska bullerproblematiken i samhället.  

Förutom transportpolitiska mål och miljökvalitetsmålen finns även riksdagens riktvärden för trafikbuller. 

Det finns stora svårigheter att nå uppsatta mål och riktvärden. De skyddsåtgärder som genomförts längs 

väg och järnväg har inte räckt till för att nå riksdagens delmål om att minska antal bullerutsatta med 5 

procent mellan 1998 och 2010. När det gäller trafikvibrationer saknas både nationella och interna mål. 

Aktivt resande 

Det finns mycket forskning som visar sambanden mellan fysisk aktivitet och en rad sjukdomar. Genom att 

ersätta korta bilresor (mindre än 5 km) med att gå eller cykla kan man uppnå betydande hälsovinster. Av 

alla resor (som var 5 kilometer eller kortare) gjordes 28 procent med bil 2013, jämfört med 29 procent 

2012. Av alla arbetsresor (5 kilometer eller kortare) gjordes 35 procent med bil 2013. 

Trafikverket anlägger och sköter cykel- och gångbanor, cykelstråk, bidrar vid tillskapande av resecentra, 

samverkar med kommuner med mera. Projektet ”ökad säker cykling” pågår och det finns en ambition att 

cykel ska ses och hanteras som ett eget trafikslag. I dagsläget saknas dock tydliga mål för detta arbete.  

Bristen på trafikdata för cykel, gång och kollektivtrafik leder till att utvecklingen utifrån ett 

hälsoperspektiv inte kan följas. För att hälsoeffekten ska kunna beräknas måste man veta vilka som reser 

aktivt, med vilken frekvens och med vilken intensitet. Dessa uppgifter är svåra att följa upp idag.  

Material och kemiska produkter 

Giftfritt byggande är ett led i arbetet med ett hållbart byggande. Utfasning av farliga ämnen från material 

och kemiska produkter är ett viktigt proaktivt arbete för att förhindra framtida förorenade områden och 

framtida kostnader. 

Trafikverkets arbete med att fasa ut farliga ärmen har resulterat i att antalet produkter med 

utfasningsämnen har minskat från 37 till 6 de sedan 2010.  

  



5 
 

Förorenade områden 

I Sverige finns cirka 80 000 förorenade områden. Dessa områden kan innebära skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Trafikverket kan ansvara för så mycket som en tiondel av dessa områden. I 

dagsläget har verket identifierat cirka 3 700 punktkällor. Trafikverket har i nuläget cirka 55 pågående 

förelägganden eller externa ersättningskrav. 

Under 2014 har riktade åtgärder av förorenade områden genomförts för 25 miljoner kronor. Inventering 

och undersökning har skett av 32 områden, vidare efterbehandling och kontrollprogram har genomförts i 

13 områden. Till detta kommer dock att undersökningar och saneringar som sker i samband med främst 

schaktarbeten i underhålls- och investeringsprojekt. Vidare har skadestånd utbetalts i cirka 10 fall. Inom 

ramen för miljögarantin har 26 beslut fattats och cirka 7 900 000 kr utbetalats.  

Inom de förorenade områden som Trafikverket genomför åtgärder uppnås miljöbalkens åtgärdskrav. Inom 

dessa områden kan varken skada eller olägenhet uppstå på människors hälsa eller miljön. Med nuvarande 

åtgärdstakt av förorenade områden så kommer det dock att ta mycket lång tid att uppnå miljöbalkens 

åtgärdskrav för alla de föroreningar som Trafikverket ansvarar för. På samma sätt kommer det att ta 

mycket lång tid att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.  

Landskap 

Natur- och kulturmiljö 

Andelen landskapsanpassad infrastruktur behöver öka, vi är fortfarande långt från önskade målnivåer. Vi 

ser vi dock en klar förbättring vad gäller genomförande av landskapsåtgärder i befintlig infrastruktur, 

åtgärder sker i rask takt. 2014 upparbetades 74 procent av budgeten för riktade landskapsåtgärder, 82 mkr, 

vilket är betydligt mer än tidigare år.  

På 580 platser har åtgärder genomförts på alléer och kulturobjekt, vilket är betydligt fler än 2013. Drygt 

480 milstenar, 43 alléer och 27 kulturvägar har åtgärdats. Åtgärder för att reducera barriärer för 

vattenlevande djur har också ökat. 54 åtgärder för utter och 29 åtgärder för fisk har genomförts 2014. Flest 

åtgärder för fisk har genomförts i norra Sverige. Flest åtgärder för utter har genomförts i norra Sverige och 

i Mälardalsområdet.  

En långsam men tydlig trend av eroderande ekosystem kan ses. 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. 

Vatten 

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. Trafikverkets åtgärdstakt 

behöver öka om fastställda miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål ska kunna nås. 

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

har vi utrett behovet av vattenskyddsåtgärder vid ett antal konfliktsträckor med hjälp av åtgärdsvalstudier 

och skyddsåtgärder har vidtagits och slutförts vid en plats. Åtgärder för vattenlevande djur har utförts 

under året vid både väg och bana. 54 åtgärder har genomförts för utter och för fisk har 29 åtgärder 

genomförts under 2014. 

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

reduceras till en acceptabel nivå.  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. 

  



6 
 

Innehåll 
Sammanfattning ................................................................................................................ 3 
Ett miljömässigt hållbart transportssystem ....................................................................... 7 

Transportpolitiska mål ................................................................................................ 7 

Sveriges miljömål ........................................................................................................ 7 
Miljöstyrning i Trafikverket ............................................................................................... 9 
Klimat och energi .............................................................................................................. 10 

Tillståndet i transportsystemet ................................................................................. 10 

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen ........................ 14 

Effekter för miljön och transportsystemet till följd av åtgärder och styrmedel inom 

sektorn ....................................................................................................................... 15 
Hälsa ................................................................................................................................. 18 

Luftkvalitet ...................................................................................................................18 

Tillståndet i transportsystemet ................................................................................. 18 

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen ........................ 21 

Effekter för miljön och transportsystemet till följd av Trafikverkets åtgärder ........ 22 

Buller och vibrationer ................................................................................................. 23 

Tillståndet i transportsystemet ................................................................................ 23 

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen ....................... 24 

Effekter för miljön och transportsystemet till följd av Trafikverkets åtgärder ......... 27 

Aktivt resande ............................................................................................................. 28 

Tillståndet i transportsystemet ................................................................................ 28 

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen ....................... 28 

Effekter för miljön och transportsystemet till följd av Trafikverkets åtgärder ........ 29 

Material och kemiska produkter ................................................................................. 29 

Tillståndet i transportsystemet ................................................................................ 29 

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen ....................... 29 

Effekter för miljön och transportsystemet till följd av Trafikverkets åtgärder ........ 30 

Förorenade områden................................................................................................... 30 

Tillståndet i transportsystemet ................................................................................ 30 

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen ........................ 31 

Effekter för miljön och transportsystemet till följd av Trafikverkets åtgärder ......... 31 
Landskap .......................................................................................................................... 32 

Natur- och kulturmiljö ................................................................................................ 32 

Tillståndet i transportsystemet ................................................................................ 32 

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen ....................... 33 

Effekter för miljön och transportsystemet till följd av Trafikverkets åtgärder ........ 34 

Vatten .......................................................................................................................... 34 

Tillståndet i transportsystemet ................................................................................ 34 

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen ........................ 35 

Effekter för miljön och transportsystemet till följd av Trafikverkets åtgärder ........ 36 
Tabellförtecking ................................................................................................................ 37 
Figurförteckning ............................................................................................................... 37 
 

  



7 
 

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 transportinfrastruktur.  

Trafikverkets miljörapport 2014 tar upp tillståndet för miljön för respektive miljöområde, de åtgärder 

Trafikverket genomfört för att bidra till de transportpolitiska målen och därmed till svenska 

miljökvalitetsmålen samt 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.  

Transportpolitiska mål 

De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken. 

De är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transportområdet, exempelvis hur myndigheterna ska 

prioritera bland olika önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. Målen ska även vara ett stöd för 

och kunna inspirera regional och kommunal planering. 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det 

övergripande målet finns också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med 

god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska 

transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 

transportbehov. 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart 

transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande 

generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 

Sveriges miljömål 

Det övergripande generationsmålet för miljöpolitiken är att till nästa generation kunna lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser. Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella 

sammanhang. 
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Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en 

generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att: 

- ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att 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 

Miljökvalitetsmålen 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 

Preciseringarna ska förtydliga vad miljökvalitetsmålen innebär och används även vid uppföljning av 

målen. Preciseringarna anger ett miljötillstånd, är åtgärdsneutrala, likartat utformade och inte så 

omfattande.  

Sveriges 16 miljökvalitetsmål med ansvarig myndighet: 

- Begränsad klimatpåverkan (Naturvårdsverket) 

- Frisk luft (Naturvårdsverket) 

- Bara naturlig försurning (Naturvårdsverket) 

- Giftfri miljö (Kemikalieinspektionen) 

- Skyddande ozonskikt (Naturvårdsverket) 

- Säker strålmiljö (Strålsäkerhetsmyndigheten) 

- Ingen övergödning (Havs- och vattenmyndigheten) 

- Levande sjöar och vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten) 

- Grundvatten av god kvalitet (Sveriges geologiska undersökning) 

- Hav i balans samt levande kust och skärgård (Havs- och vattenmyndigheten) 

- Myllrande våtmarker (Naturvårdsverket) 

- Levande skogar (Skogsstyrelsen) 

- Ett rikt odlingslandskap (Jordbruksverket) 

- Storslagen fjällmiljö (Naturvårdsverket) 

- God bebyggd miljö (Boverket) 

- Ett rikt växt och djurliv (Naturvårdsverket) 

Etappmålen 

Etappmålen ska identifiera en önskad samhällsomställning och ange steg på vägen för att nå 

generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Etappmålen fastställs av regeringen eller, om det 

finns särskilda skäl, av riksdagen. Det finns 24 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, 

farliga ämnen, klimat och luftföroreningar. 
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Miljöstyrning i Trafikverket 

Enligt transportpolitiken ska Trafikverket bidra till Sveriges miljömål. För att kunna göra det på ett 

effektivt sätt har Trafikverket identifierat de miljökvalitetsmål som verket bör prioritera. 

Miljökvalitetsmålen har prioriterats utifrån två kriterier, dels om de pekats ut som viktiga för Trafikverket i 

gällande propositioner, dels i vilken utsträckning miljömålen (miljökvalitetsmålen och dess preciseringar) 

följer upp/ställer krav på transportsektorn. Sedan lades uppe på detta en analys av hur Trafikverkets 

verksamhet påverkar (negativt och/eller positivt) de olika miljökvalitetsmålen. 2 

Trafikverkets prioriterade miljökvalitetsmål: 

- Begränsad klimatpåverkan 

- Frisk luft 

- Grundvatten av god kvalitet 

- Levande sjöar och vattendrag 

- Giftfri miljö 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt- och djurliv 

Dessa miljökvalitetsmål sammanfaller väl med Trafikverkets miljöaspekter. En miljöaspekt definieras av 

ISO 14001 som ”Delar av en organisations aktiviteter/verksamhet eller produkter eller tjänster som kan 

påverka miljön”. Trafikverkets miljöaspekter identifierats i Trafikverkets miljöutredning 20153. Enligt ISO 

14001 ska en miljöutredning omfatta aktiviteterna (aspekterna); utsläpp till luft, utsläpp till mark, 

användning av råvaror och naturresurser, lokala och kommunala miljöfrågor, användning av energi, 

energiutstrålning, avfall och fysiska egenskaper. Trafikverkets miljöaspekter är skurna på ett annat sätt, 

men alla de ovan uppräknade kriterierna omfattas.  

Trafikverkets miljöaspekter: 

- Klimat och energi (Utsläpp till luft, energianvändning) 

- Luftkvalitet (utsläpp till och påverkan på luftkvalitet) 

- Mark och vatten (utsläpp och påverkan på mark och vatten) 

- Material och kemiska produkter (användning av råvaror och naturresurser) 

- Buller och vibrationer (emissioner av buller och vibrationer) 

- Landskap (påverkan på natur- och kulturlandskap) 

Trafikverkets miljöaspekter är i själva verket ”miljöområden” till exempel klimat och energi. Klimat och 

energi är i sig ingen aspekt (aktivitet eller verksamhet som påverkar miljön) men området klimat och 

energi innehåller ett flertal aspekter (aktiviteter och/eller verksamhet) som påverkar miljön till exempel att 

Trafikverket utbildar nya bilförare i sparsamkörning vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Miljöområdena 

(Trafikverkets miljöaspekter) är sedan kopplade till Trafikverkets processer. Klimat och energi 

återkommer således i alla huvudprocesser men med olika aspekter (aktiviteter). En bedömning kan sedan 

göras av var i Trafikverkets processer man kan påverka till exempel Klimat och energi området mest och 

vilka aktiviteter som då är aktuella.  

Trafikverkets verksamhet är så pass komplex och bred att en aggregering av aspekterna är nödvändig för 

att ge en överblick och möjliggöra en prioritering. Inom vissa verksamhetsområden till exempel 

Investering finns därför mer nedbrutna miljöaspektregister som talar om vad som är prioriterat just i den 

aktuella processen (Investera).  

  

                                                           
2 De nationella miljökvalitetsmålen – Trafikverkets roll http://www.trafikverket.se/Jobb-och-

framtid/Studerande/Examensarbeten/Utforda-uppdrag/Utforda-uppdrag/De-nationella-miljokvalitetsmalen--

Trafikverkets-roll/  
3 Trafikverkets miljöutredning, Publikationsnummer: 2015:050, ISBN: 978-91-7467-706-5 

http://www.trafikverket.se/Jobb-och-framtid/Studerande/Examensarbeten/Utforda-uppdrag/Utforda-uppdrag/De-nationella-miljokvalitetsmalen--Trafikverkets-roll/
http://www.trafikverket.se/Jobb-och-framtid/Studerande/Examensarbeten/Utforda-uppdrag/Utforda-uppdrag/De-nationella-miljokvalitetsmalen--Trafikverkets-roll/
http://www.trafikverket.se/Jobb-och-framtid/Studerande/Examensarbeten/Utforda-uppdrag/Utforda-uppdrag/De-nationella-miljokvalitetsmalen--Trafikverkets-roll/
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Trafikverkets miljöaspekter (prioriterade miljöområden med flertalet aspekter/aktiviteter) kan också tydligt 

kopplas till de miljökvalitetsmål som Trafikverket bör prioritera. Gränsen mellan vilka miljöaspekter som 

kopplar till vilka miljökvalitetsmål är inte skarp. Ett miljöområde kan koppla till fler miljökvalitetsmål än 

vad som visas nedan eftersom det innehåller ett flertal olika aktiviteter. Men generellt kan följande 

koppling göras.  

Tabell 1: Koppling mellan Trafikverkets prioriterade miljökvalitetsmål och Trafikverkets miljöområden 

med tillhörande miljöaspekter. 

Miljökvalitetsmål Miljöaspekt (Miljöområde med flertal aktiviteter) 

Begränsad klimatpåverkan Klimat och energi 

Frisk luft Luftkvalitet 

Grundvatten av god kvalitet Mark och vatten 

Levande sjöar och vattendrag Mark och vatten 

Giftfri miljö Material och kemiska produkter 

God bebyggd miljö Buller och vibrationer 

Luftkvalitet 

Ett rikt växt- och djurliv Landskap 

Klimat och energi 

Transportsektorns energianvändning består globalt till mer än 93 procent av olja4. Andelen fossila bränslen 

för inrikes transporter i Sverige var 2013 90 procent5. 2010 stod transportsektorn för 23 procent av de 

globala energirelaterade koldioxidutsläppen6. Trots effektivare fordon och ökad andel förnybar energi 

fortsätter utsläppen att växa som resultat av ökade transporter framförallt i utvecklingsländer. 

På grund av eftersläpningar i redovisningen kan officiella siffror för utsläpp av växthusgaser inom EU 

redovisas för år 2012 och för transportsektorns utsläpp inom Sverige för år 2013. 

Tillståndet i transportsystemet 

Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (inom EU) var som störst 2007 då de var 23 procent 

större än 19907. Sedan dess har de minskat och 2012 var de 9 procent större än 1990. År 2012 stod 

transportsektorn, inklusive bunkring till internationell sjö- och luftfart, för 24 procent av EU:s utsläpp av 

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

Europa (EU-15) minskar under de senaste 10 åren. I östra Europa har det varit en trend med ökande 

utsläpp fram till 2010, dock från en mycket lägre nivå än för västra Europa. Av de nordiska grannländerna 

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

                                                           
4 IEA Energy Technology Perspectives 2012 
5 Energimyndigheten Transportsektorns energianvändning 2013 
6 IPCC (2014) 5th Assesment Report 
7 European Environment Agency, 2015 
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Figur 1: Utsläpp från inrikes transporter per person och år för några länder i Europa. EU-15 är de EU 

länder som var medlemmar 1995, däribland Sverige, företrädesvis i västra Europa. Från och med 2004 

har ytterligare 13 medlemsländer tillkommit från forna Östeuropa (här benämnt EU-13). I diagrammet 

ges även utsläppen per person för hela EU-28 inklusive bunkring till utrikes sjöfart och flyg. 

Koldioxidutsläppen från transporter i Sverige domineras av vägtrafiken. 2013 stod den för 95 procent av 

utsläppen från inrikes transporter8. Därefter kommer luftfart 3 procent, sjöfart 2 procent och sist 

järnvägstrafiken med 0,3 procent. Om utrikes bunkring inkluderas blir fördelningen vägtrafik 66 procent, 

sjöfart 23 procent, flyg 11 procent och järnväg 0,2 procent. 

Utöver ovanstående tillkommer transportsektorns indirekta energianvändning och utsläpp av växthusgaser. 

Det omfattar byggande, drift, underhåll och nedmontering av infrastruktur och fordon samt produktion och 

distribution av drivmedel. De relativt få studier som är genomförda 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 i Sverige var som störst 2007 då de var 9 procent större än 1990. 

Sedan dess har utsläppen minskat, framförallt från personbilar och tunga lastbilar, och utsläppen under 

2014 var 4 procent lägre än 1990. Minskningen var som störst mellan 2010 och 2012 som resultat av 

energieffektivare fordon, ökad andel förnybar energi och minskad trafik. Därefter har minskningstakten 

avtagit. Det gäller särskilt 2014 då utsläppen bara minskade med 1 procent (preliminär siffra) jämfört med 

2013. Den lägre takten förklaras av att personbilstrafiken såväl som tung lastbilstrafik åter börjat öka. De 

minskade utsläppen från vägtrafiken sedan 2007 beror på 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. 

  

                                                           
8 Naturvårdsverket (2015) 
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Vägtrafikens utsläpp beräknas med den så kallade HBEFA–modellen. Ingångsdata är bland annat 

trafikarbetet enligt Trafikanalys trafikarbetsmodell, emissionsfaktorer för olika fordonstyper och 

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

beslut. Andelen låginblandning av etanol i bensin och biodiesel i diesel utgår från Energimyndighetens 

korttidsprognos vilket ger en liten ökning av inblandningen av biodiesel till 2016. Därefter antas 

låginblandningen ligga kvar på samma nivå. Prognosen inkluderar de koldioxidkrav på personbilar och 

lätta lastbilar som införs 2020 och 2021 och att bilarna i Sverige effektiviseras i samma takt som snittet 

inom EU. Trafikprognosen bygger på Trafikverkets basprognos för 2014. 

 

Figur 2: Beräknade utsläpp av växthusgaser från vägtrafiken 

Inom järnvägen utgör den eldrivna tågtrafiken över 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 som går åt som förluster i överföringen är inte inräknade 

utan räknas i detta sammanhang in i energisektorn. Energianvändningen från dieseltrafiken minskade 

mellan 2000 och 2014 med 28 procent9, samtidigt som elanvändningen från eldrivna tåg ökade med 17 

procent.  

  

                                                           
9 Prognos för 2014, för 2013 var minskningen 26 procent 
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Tabell 2: Koldioxidutsläpp per trafik- och transportslag(miljoner ton) 

 1990 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Personbil 12,7 12,7 11,9 11,6 11,0 10,8 10,8 

Lätt lastbil 0,9 1,4 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 

Buss 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

Tung lastbil 3,2 4,4 4,5 4,4 4,1 3,9 3,8 

Motorcykel och moped 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Totalt vägtrafik 17,7 19,4 19,0 18,5 17,6 17,1 17,0 

Järnväg persontrafik 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  

Järnväg godstrafik 0,09 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04  

Totalt järnvägstrafik 0,10 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06  

Inrikes sjöfart 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4  

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

Total inrikes transporter* 19,1 20,7 20,1 19,7 18,5 18,0  

Bunkring till utrikes sjöfart 2,3 6,7 6,8 6,0 5,9 5,5  

Bunkring till utrikes flyg 1,4 2,0 2,1 2,3 2,2 2,3  

Total bunkring till utrikes transporter 3,6 8,7 8,9 8,3 8,1 7,8  

*Exklusive arbetsmaskiner 

Tabell 3: Energianvändning för väg och järnväg, fördelat på person- och godstrafik 

 1990 2000 2007 2010 2011 2012 2013 2014 

Persontrafik         

Persontransporter väg Energianvändning 

(TWh) 
51,5 51,1 54,8 52,7 51,7 49,8 49,3 49,9 

Persontransporter järnväg 

Energianvändning (TWh) 
 1,07 1,22 1,22 1,27 1,35 1,42 1,43 

Persontransportarbete väg 

(miljarder personkilometer, pkm) 
104,9 111,4 119,1 117,4 118,8 119,1 117,2  

Persontransportarbete järnväg 

(miljarder personkilometer, pkm) 
6,6 8,2 10,3 11,2 11,4 11,8 11,9  

Energieffektivitet väg 

(kWh/pkm) 
0,49 0,46 0,46 0,45 0,44 0,42 0,42  

Energieffektivitet järnväg 

(kWh/pkm) 
 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12  

Godstrafik         

Energianvändning godstransporter väg 

(TWh) 
11,6 14,4 17,9 17,9 17,9 17,0 16,5 16,8 

Energianvändning Godstransporter 

järnväg (TWh) 
 1,13 1,25 1,09 1,10 1,02 1,00 1,01 

Godstransportarbete väg 

(miljarder tonkilometer, tonkm) 
29,2 35,6 40,5 36,3 36,9 33,5 33,5  

Godstransportarbete järnväg 

(miljarder tonkilometer, tonkm) 
19,1 20,1 23,3 23,5 22,9 22,0 20,8  

Energieffektivitet väg  

(kWh/tonkm) 
0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  

Energieffektivitet järnväg (kWh/tonkm)  0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05  

 

Framöver bedöms det inte bli någon märkbar minskning av transportsektorns utsläpp inom EU, varken till 

2030 eller 2050, trots beslutade åtgärder och styrmedel för effektivisering och ökad andel förnybar energi. 

Till 2050 bedömer International Energy Agency (IEA) att utsläppen från transporter kommer att öka med 

minst 70 procent om nuvarande trend fortsätter10. Stor del av ökningen ligger i utvecklingsländer, men 

även för EU bedöms utsläppen öka till 2030.  

                                                           
10 IEA (2012) Energy Technology Perspectives, Pathways to Clean Energy System 
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Detsamma gäller för Sverige med dagens fattade beslut. 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 fossilberoende fordonsflotta vilket både Trafikverket och 

utredningen om fossilfri fordonstrafik11 tolkat som en minskning av vägtrafikens utsläpp av växthusgaser 

på åtminstone 80 procent till 2030 jämfört med 2010. Med nuvarande utveckling innebär det att det blir ett 

allt större gap mellan den prognostiserade utvecklingen och målen. Trafikverket har utvecklat ett 

klimatscenario som visar hur målen kan uppnås. Det kräver dock att styrmedel sätts in under de närmaste 

åren för att det fortfarande ska vara möjligt att nå målen. En utveckling enligt Trafikverkets klimatscenario 

skulle genom täta, funktionsblandade städer med bättre tillgänglighet med kollektivtrafik, cykel och gång, 

ökad andel elektrifierade tysta och emission fria fordon skulle inte bara bidra till de nationella klimatmålen 

utan också till många andra miljö och samhällsmål. Till 2040 skulle Sverige inte bara göra sig av med 

vägtrafikens beroende av fossila bränslen utan också kunna bli en nettoexportör av biodrivmedel både vad 

gäller energi och kunnande.  

 

Figur 3: Vägtrafikens användning av fossil energi med och utan åtgärder (TWh) enligt Trafikverkets 

klimatscenario12. Toppen på staplarna motsvarar utvecklingen utan åtgärder, de gråa fälten återstående 

fossil energi efter åtgärder. Negativa värden avser export av bioenergi. Av staplarna kan man även se hur 

stor del av minskningen som åstadkoms av de olika  åtgärdskategorierna. 

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen 

Trafikverkets åtgärder 2014 minskade koldioxidutsläppen (räknat i koldioxidekvivalenter) med 42 000 ton 

och transportsektorns energianvändning med 163 GWh. Mest bidrog hastighetssänkningar och sparsam 

körning i förarprovet samt kollektivtrafiksatsningar. Andra åtgärder som bidrog är elbesparing i tågdrift 

och effektiviseringsåtgärder i byggskedet.  

Åtgärder inom drift och underhåll har minskat koldioxidutsläppen med 3 445 ton och energianvändningen 

med 35,6 GWh. Exempel på åtgärder som genomförts är energieffektivare beläggning, effektstyrning av 

omformarstationer samt styrning av växelvärme. Åtgärder i byggskedet gav 434 ton minskade årliga 

koldioxidutsläpp och 1,3 GWh energieffektivisering. Exempel på åtgärder som genomförts är effektivare 

masshantering och smartare lösningar inom planeringläggningen. 

                                                           
11 Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84 
12 Trafikverket (2015) Trafikverkets Kunskapsunderlag och Klimatscenario för Energieffektivisering och Begränsad 

klimatpåverkan, Trafikverket publikation 2014:137 
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För att stimulera en ökad energieffektivisering i entreprenader ställer Trafikverket och storstäderna 

(Stockholm, Göteborg och Malmö) gemensamma miljökrav i upphandlingar av. Bland annat finns krav på 

energiplan som ska innehålla förväntad energianvändning och åtgärder för hur entreprenaden ska 

energieffektiviseras samt en uppskattning av effektiviseringspotential.  

Öppnande av nya vägar och järnvägar har medfört att energianvändningen från trafiken ökat med 13 GWh 

och koldioxidutsläppen med 3 903 ton. Metoderna för att beskriva trafikökningen som följer av 

väginvesteringar tar dock inte hänsyn till långsiktiga effekter som 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. Det kan leda till minskat bilresande som en mer bestående effekt.  

För att minska utsläpp från byggande, drift och underhåll av infrastrukturen har Trafikverket tagit fram 

modellen ”Klimatkalkyl”. Den möjliggör bedömning av energianvändning och koldioxidutsläpp från 

infrastrukturhållningen i ett livscykelperspektiv. Med hjälp av modellen beräknas 2014 års utsläpp från 

byggande av infrastruktur till drygt 480 000 ton och 2 800 GWh och den årliga energi- och 

klimatbelastningen bedöms till 7 000 ton och 65 GWh (investeringar som öppnade för trafik under 2014). 

Under 2014 har Trafikverket även genomfört en rad insatser för att driva klimatarbetet framåt. Vi har 

deltagit i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om Hållbar konsumtion, medverkan i arbetet med 

Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG) samt föreläst vid ett flertal tillfällen om transportsektorns 

möjligheter att nå klimatmål. Det interna arbetet har under året fokuserats till utveckling av modellen 

Klimatkalkyl och undersökning av möjligheter att ställa klimat- och energikrav på entreprenader. Under 

året har vi även och planläggning uppdaterat kunskapsunderlag och Trafikverkets klimatscenario för 

transportsektorn. 

Trafikverket har under året deltagit i flera EU-sammanhang och nätverk för erfarenhetsutbyte om 

klimatfrågor. Bland annat PIARC (World Road Association) och CEDR. Trafikverket har deltagit i flera 

internationella samarbeten om lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner. Arbetet har fokuserats på att 

förbättrasättet för typgodkännande av fordon. Man har även arbetat 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 transportsystemet till följd av åtgärder och styrmedel inom 

sektorn 

Trafikutvecklingen 

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

systemet och andelen fossil energi.  

Om trafikarbetet hade legat kvar på samma nivå som 1990 hade utsläppen minskat med 22 procent, i stället 

för att som nu ha minskat med 4 procent. Både personbilstrafiken och lastbilstrafiken ökade 2014. Enligt 

Trafikverkets prognoser bedöms personbilstrafiken (utan ytterligare åtgärder) öka med 23 procent och 

lastbilstrafiken med 33 procent13 mellan 2014 och 2030. Samtidigt pekar Trafikverkets klimatscenario på 

att personbilstrafiken skulle behöva minska med 10-20 procent till 2030 (jämfört med 2010) samtidigt som 

lastbilstrafiken inte ökar. Det bör sägas att Trafikverkets klimatscenario utgår från Trafikverkets 

prognoser. Godstransportvolymen är densamma i Trafikverkets klimatscenario som i basprognosen men 

tillväxten tas i förbättrad logistik och transporter på järnväg och sjöfart. Persontransportvolymen är något 

lägre som resultat av resorna blir kortare i en tätare mer funktionsblandad stad och färre genom större 

utnyttjande av resfria lösningar och e-handel. Tillgängligheten i kollektivtrafik, cykel och gång ökar också 

väsentligt.  

                                                           
13 Enligt Trafikverkets basprognos 2014 bedöms personbilstrafiken öka med 26 procent mellan 2010 och 2030 

samtidigt som lastbilstrafiken bedöms öka med 32 procent. 
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Lastbilstrafiken undersöks genom den lastbilsundersökning som Trafikanalys låter göra. Under de första 

tre kvartalen 2014 minskade det inrikes transportarbetet med svenska lastbilar jämfört med motsvarande 

kvartal 2013. Förändringarna är inte statistiskt säkerställda. Svenska lastbilars andel av den totala 

lastbilstrafiken i landet har minskat under de senaste 10 åren. Det har resulterat i en förskjutning från 25 

meters ekipage med släp till 18 meters dragbil med semitrailer som utländska åkare företrädesvis använder 

sig av14. Det är en utveckling som går i motsatt riktning jämfört med klimatscenariot där en åtgärd innebär 

ännu längre och tyngre lastbilar än i dagsläget. 

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

kollektivtrafik, buss och spårtrafik låg på ungefär samma nivå 2013 som 2012. Antalet kilometer i utbudet 

av kollektivtrafik har mellan 2003 och 2013 ökat med 15 procent, medan antalet personkilometer har ökat 

med 45 procent. 

Fordons- och drivmedelsutvecklingen 

Utsläppen av koldioxid per kilometer för nya bilar sjönk från 136 g/km 2013 till 132 g/km 2014. 

Koldioxidutsläppen minskar för alla motortyper utom för dieseldrivna elhybrider. I den officiella EU-

statistiken tas inte alla typer av personbilar med i statistiken och med den avgränsningen har utsläppen 

minskat från 133 g/km 2013 till preliminärt 131 g/km 2014 15. För nya bensindrivna personbilar minskade 

koldioxidutsläppen med 3 procent och för dieseldrivna personbilar med 1 procent. Inom EU var 

medelutsläppet för nya personbilar 127 g/km 2013. Det innebär att utsläppen inom EU är lägre än 

målnivån 2015 på 130 g/km. Samtidigt konstateras att utsläppen från nya personbilar inte minskar i samma 

takt som tidigare. Mellan 2012 och 2014 minskade utsläppen i Sverige med i snitt 3 g/km och år medan de 

mellan 2006 och 2012 minskade med i snitt 8 g/km och år. En orsak till den lägre minskningstakten är att 

andelen fyrhjulsdrivna bilar i nybilsförsäljningen ökat från 23 procent 2012 till 33 procent 2014. För att nå 

mål om fossiloberoende fordonsflotta och klimatmålen behöver, enligt Trafikverkets klimatscenario, 

utsläppen komma ner till 95 g/km till 2021. Det innebär att minskningstakten behöver vara 5 g/km och år 

fram till 2021. Därefter behöver utsläppen fortsätta minska till 70 g/km till 2025 och 50 g/km 2030 om 

målet om fossiloberoende fordonsflotta och klimatmålen ska kunna nås. 

Andelen dieseldrivna personbilar i nybilsförsäljningen minskade från 62 till 59 procent vilket kan jämföras 

med 67 procent 2012 då andelen var som högst. Andelen dieselbilar i nybilsförsäljningen är högre i 

Sverige än genomsnittet inom EU som 2013 låg på 52,5 procent16.  

Andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen var 17 procent vilket är en stor ökning jämfört 2013 då andelen 

var 11 procent. Tidigare år kan inte att jämföras eftersom miljöbilsdefinitionen skärptes kraftigt för 

nyregistrerade bilar som registrerats från 1 januari 2013. Nästan två av tre nyregistrerade miljöbilar under 

2014 var dieseldrivna. Fördelningen av miljöbilar 2014 var 64 procent diesel, 14 procent elhybrider, 9 

procent gas, 6 procent laddhybrider, 5 procent etanol och 2 procent rena elbilar. Alla elbilar och nästan alla 

laddhybrider är dessutom supermiljöbilar vilket innebär att de har ett utsläpp på högst 50 g CO2/km. 

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar under 2014 var 4 657 stycken fördelat på 1 239 el och 3418 

laddhybrider. Detta kan jämföras med 2013 då antalet var 1 546 fördelat på 432 el, 1 111 laddhybrid och 3 

vätgas. 

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

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

Fordonsskatten i Sverige är också från och med 2011 koldioxiddifferentierad även för lätta lastbilar. Det 

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

sjönk under 2014 från 181 g/km till 176 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 296 stycken (0,7 procent) eldrivna lätta lastbilar under 2014.   

                                                           
14 KNEG (2014) Ställ krav för klimatsmartare transporter, resultatrapport 2014. 
15 I rapporteringen ingår till skillnad från tidigare års redovisningar från Transportstyrelsen vissa terränggående bilar 

(M1G). Däremot ingår inte rallybilar, provfordon, handikappfordon och andra fordon för speciella ändamål. 
16 EEA (2014) Monitoring CO2 emissions from passenger cirkars and vans 2013, EEA technicirkal report No 19/2014 
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Under året beslutades slutgiltigt de CO2 krav på 95 g/km som ska gälla för nya personbilar som säljs inom 

EU från och med 2021 och för lätta lastbilar på 147 g/km från och med 2020. EU kommissionen ska också 

senast under 2015 presentera långsiktiga mål för perioden 2025-2030. Flera underlag för de långsiktiga 

målen och regelverket presenterades i slutet av 2014 vid ett samrådsmöte med fordonsindustri, 

intresseorganisationer samt representanter från medlemsländerna däribland Trafikverket från Sverige.  

EU kommissionen presenterade under året en strategi för att minska tunga fordons koldioxidutsläpp. 

Strategin och underlaget till den visar att det finns potential och tillgänglig teknik för att minska tunga 

fordons koldioxidutsläpp med 30 procent. Strategin fokuserar på åtgärder i närtid för att kunna certifiera, 

rapportera och följa upp koldioxidutsläppen från tunga fordon. Ett regelverk är under utveckling och 

förslag ska finnas framme i mitten av 2016. Regelverket kommer både underlätta valet av energieffektiva 

tunga fordon och möjliggöra uppföljning av utvecklingen på ett bättre sätt. På sikt kan det också vara 

underlag för styrmedel. Av de 7 465 tunga fordon som registrerades under 2014 var 7 161 (96 procent) 

dieseldrivna, 230 (3 procent) gas, 34 bensindrivna (0,5 procent), 23 elhybrider (0,3 procent), 11 

metandiesel (0,1 Procent), 4 eldrivna (0,05 procent) samt 2 etanol (0,03 procent). I tunga fordonsparken är 

cirka 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. 2014 bedöms mängden diesel som använts 

inom vägtrafiken ökat något jämfört med föregående år. Andelen biobränslen inom vägtransportsektorn 

ökade från 9,6 procent till 11,4 procent 2014. Ökningen beror på en 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) minskade med över 10 

procent under 2014 jämfört med 2013 trots att antalet etanolbilar i trafik var i stort sett oförändrad. 

Trafikverkets bedömning är att andelen E85 av den totala mängden E85 och bensin som tankas i 

etanolbilar minskade från 50 till 47 procent, vilket kan jämföras med toppnoteringen på 90 procent från 

2008. Totalt användes cirka 8,3 TWh biodrivmedel inom vägtrafiken 2014. För nå målet om 

fossiloberoende fordonsflotta bedömer Trafikverket att det skulle behövas 20 TWh biodrivmedel till 2030. 

Genom ett mer transportsnålt samhälle, energieffektivare fordon och användning och elektrifiering 

minskar energianvändningen i klimatscenariot med 55-60 procent. Tillsammans med 20 TWh 

biodrivmedel räcker det för att minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken med 80 procent till 2030 

jämfört med 2010. 

 

Figur 4: Fördelning av förbrukade drivmedel inom vägtransportsektorn år 2014.  
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Hälsa  

Det transportpolitiska målet anger att transportsektorn ska bidra till minskad ohälsa. Hälsa är ett vitt 

begrepp och Trafikverket har valt att fokusera hälsoarbetet på luftkvalitet, buller/vibrationer samt aktivt 

resande. Med aktivt resande avses personresor som medför fysisk aktivitet/motion i beaktansvärd 

omfattning. Trafikverket utvecklar en indikator för hälsa som bygger på det av WHO utvecklade måttet 

DALY (eng. disability adjusted life years) vilket på svenska översätts med ”funktionsjusterade levnadsår”. 

I detta tas hänsyn både till för tidig död och funktionsnedsättning. Den täcker därmed både direkta risker 

för dödsfall och hälsorisker som sömnstörningar och andningsstörningar, som i sin tur kan leda till annan 

ohälsa. Indikatorn kommer initialt att summera effekter från buller, luftkvalitet och aktivt resande. 

Luftkvalitet 

Transportsystemet, främst vägtrafiken, har stor negativ påverkan på luftkvaliteten. Metoder utvecklas för 

att följa förändringar av antalet exponerade och hälsopåverkan, men det går ännu inte att redovisa några 

resultat. En samlad bedömning är att hälsopåverkan på grund av luftföroreningar har minskat, men att det 

fortfarande är långt till miljökvalitetsmålet Frisk luft. I en ny studie från Umeå universitet och IVL 

beräknas 5 500 förtida dödsfall per år av luftföroreningar i Sverige, varav 1 300 beräknas bero på lokala 

avgaser och 200 av partiklar från vägslitage.  

Tillståndet i transportsystemet 

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

har negativa effekter på människors hälsa och miljön. Problemen ur hälsosynpunkt 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. 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.  

Enligt ett luftkvalitetsindex har halterna i tätorter av de ingående luftföroreningarna minskat med 25 

procent från början av 2000-talet och fram till vintern 2012/2013. Partikelhalterna har minskat med 22 

procent under perioden. Halterna av kvävedioxider har dock inte minskat det senaste decenniet. 

 

 

Figur 5: Befolkningsviktat index för luftkvalitet i urban bakgrundsluft från 2000/2001 t.o.m. 2012/2013 

(Data från IVL Svenska Miljöinstitutet).  
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Utsläppen har minskat till följd av skärpta utsläppskrav och förnyelse av fordonsparken. Utsläppen av 

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

2 procent under 2014 och med 66 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.  

  

Figur 6: Beräknade utsläpp av kväveoxider från vägtrafiken. 

Utsläppen av avgaspartiklar har minskat med 8 procent 2014 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 halter av inandningsbara partiklar (PM10) i gatumiljöer 

särskilt mycket, men är betydelsefullt ur hälsosynpunkt. 

Vägtrafikens utsläpp av kolväten har minskat med 5 procent under året och med 92 procent sedan 1990.   
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Tabell 4: Beräknade emissioner av kväveoxider, kolväten och avgaspartiklar från vägtrafiken. 

Emissioner/år 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 

Förändring 

2013-2014 

(procent) 

Förändring 

1990-2014 

(procent) 

Kväveoxider 

(kton) 

         Personbil 74 65 44 27 19 18 19 4 -75 

Lätt lastbil 6 6 6 6 6 6 6 -1 7 

Buss 13 12 10 8 7 5 5 -6 -63 

Tung lastbil 47 44 46 40 27 19 18 -7 -62 

Motorcykel/moped 0 0 0 0 0 0 0 -3 114 

Totalt 140 127 107 82 59 48 47 -2 -66 

Kvävedioxid 

(kton) 

         Personbil 3,8 3,4 2,6 2,2 3,3 4,5 4,9 10 28 

Lätt lastbil 0,3 0,4 0,5 1,5 2,1 2,2 2,2 -1 582 

Buss 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 -3 -44 

Tung lastbil 3,3 3,1 3,2 2,8 2,4 1,7 1,6 -6 -52 

Motorcykel/moped 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3 114 

Totalt 8,4 7,7 7,1 7,1 8,3 9,0 9,3 3 10 

Kolväten (kton) 

         Personbil 128 93 58 34 20 10 10 -6 -92 

Lätt lastbil 8 7 4 2 1 0 0 -7 -95 

Buss 1 1 1 0 0 0 0 -12 -90 

Tung lastbil 3 3 2 2 1 1 0 -11 -84 

Motorcykel/moped 1 1 2 2 1 1 1 4 -20 

Totalt 142 104 66 40 23 12 12 -5 -92 

Avgaspartiklar 

(ton) 

         Personbil 657 574 674 550 459 323 304 -6 -54 

Lätt lastbil 274 273 460 443 349 239 212 -11 -23 

Buss 674 567 332 198 110 69 61 -11 -91 

Tung lastbil 1738 1511 1207 883 494 334 307 -8 -82t 

Motorcykel/moped 34 27 33 34 25 18 18 0 -47 

Totalt 3378 2952 2706 2108 1438 983 903 -8 -73 

 

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

överskridas i flera tätorter i Sverige i trafiknära miljöer. Idag finns åtgärdsprogram för att uppnå 

miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) för ett flertal tätorter i Sverige och 

utredning om behov av åtgärdsprogram pågår för ytterligare några orter. Åtgärdsprogram för att klara 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för Malmö (NO2), Helsingborg (NO2), Göteborgsregionen 

(NO2), Göteborgs stad (PM10), Jönköping (PM10), Linköping (PM10), Norrköping (PM10), Uppsala 

(NO2 och PM10), Stockholms län (NO2 och PM10), Örnsköldsvik (PM10), Umeå (NO2) och Skellefteå 

(NO2). Naturvårdsverket har beslutat att åtgärdsprogram ska fastställas även för Sundsvall (PM10), Luleå 

(NO2) och Gotland (PM10).  

Miljökvalitetsmålet för Frisk luft, som innebär en god luftkvalitet, är ännu svårare att uppnå. I flera fall 

handlar det om en halverad halt jämfört med den lagreglerade nivån. Ur hälsosynpunkt är nuläget långt 

ifrån önskvärt. Transportsystemets utsläpp av kväveoxider påverkar också miljökvalitetsmålen om 

försurning och övergödning. 
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Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen 

För att långsiktigt klara målen för luftföroreningar krävs en kombination av minskade utsläpp från fordon, 

minskad mängd slitagepartiklar och åtgärder mot höga halter där människor bor och vistas. Det behövs 

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

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

vilket kräver mer forskning och utveckling. Samverkan och kunskapsutbyten av stor vikt för möjligheterna 

att nå målen på 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.  

För att minska fordon- och bränslens negativa påverkan på luftkvaliteten är regelstyrning ett viktigt 

verktyg. Trafikverket har 2014 medverkat i rådsarbetsgruppen för direktiv om infrastruktur för alternativa 

drivmedel för Näringsdepartementets räkning, och i arbetet med EU kommissionens förslag till förordning 

som reglerar arbetsmaskiners avgasutsläpp. För att bestämma bland annat avgasutsläpp för tunga 

hybridfordon samverkar vi med UNECE, FN:s ekonomiska kommission för Europa. Vi deltar även i 

arbetet med förnybara bränslen genom International Energy Agencys (IEA) Implementering agreement on 

Advanced Motor Fuel (IEA AMF). Inom IEA AMF har Trafikverket under året varit drivande i 

framtagandet av en studie gällande metandrift i tunga fordon.  

Trafikverket deltar även i ett projekt som utvärderar olika bränslen och drivlinor för både lätta och tunga 

fordon. Syftet är att ta fram data för olika drivlinor i samma grundfordon såsom etanol, gas, bensin, diesel, 

HVO, el och hybrid, datan kan sedan användas för benchmarking och jämförelser. Vi arbetar även för 

Miljödepartementet i CCIRKAC Diesel initiative (Climate and Clean Air Coalition). Syftet är att minska 

utsläpp av framförallt partiklar från dieselmotorer i utvecklingsländer. Ett 40-tal länder deltar i samarbetet.  

Vi har också ett långsiktigt samarbete med SMHI för att förbättra och utveckla det nationella 

beräkningssystemet för luftkvalitet (SIMAIR). Under året har Trafikverket tagit fram en riktlinje för 

hantering av luftkvalitet i samband med planering av bebyggelse. Syftet är att styra planarbetet så att 

hänsyn tas till miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet och till miljökvalitetsmålen för frisk luft. 

Trafikverket har arbetat med ett regeringsuppdrag att skapa förutsättningar för miljömässigt hållbara 

däckval i syfte att minska användningen av dubbdäck. I den statliga utredningen (2014:32) om styrmedel 

för minskade partikelhalter i tätorter har också Trafikverket bidragit med kunskap och underlag. 

Ett viktigt område inom luftkvalitet är att samverka med kommuner och regionala aktörer. Trafikverket 

stödjer arbetet med framtagande av åtgärdsprogram enligt miljöbalken för att klara miljökvalitetsnormer 

och samverkar inom luftvårdsförbund för övervakning av luftföroreningshalter. Vi samverkar också med 

kommuner i åtgärdsvalsstudier med fokus på de tidiga stegen i fyrstegsprincipen. 

Vi genomför åtgärder i beslutade åtgärdsprogram på lokal och regional nivå. I Umeå har Trafikverket och 

kommunen samverkat om åtgärder för att klara miljökvalitetsnormerna, exempelvis 

dammbindningsåtgärder som varit framgångsrika. Tillsammans har vi även etablerat ITS-skyltar som ger 

miljöbudskap om när luftkvaliteten är dålig. Skyltarna får information från en mätstation i centrala Umeå. 

När problemen med kvävedioxider och partikelhalter är som störst visas budskap som uppmuntrar 

trafikanterna att aktivt välja ringleden för att förbättra luftkvaliteten i stadskärnan.  
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Trafikverket samverkar kontinuerligt med olika aktörer i Stockholmsregionen, i enlighet med 

åtgärdsprogrammet, som avser dämpa trafikvolymerna. Det gäller infrastrukturåtgärder för ökad spårtrafik, 

effektivare godstransporter, ökad cykling och ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken. Under 2014 

färdigställdes länets regionala cykelstrategi som tagits fram av Trafikverket i samverkan med TMR 

(tillväxt, miljö och regionplanering), landstingets Trafikförvaltning och Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Länets kommuner och intresseorganisationer har också deltagit. Dessutom samverkar vi med 

Trafikförvaltningen för att öka kollektivtrafikresandet i regionen. Vi genomför även åtgärder som 

dammbindning och tidig vårstädning samt hastighetssänkningar på E4 och E18 för att minska halterna av 

partiklar. En utredning av trafikflöden och möjliga åtgärder för att ytterligare minska luftföroreningar från 

det statliga vägnätet i Stockholmsregionen genomförs. Trafikverket deltar i Länsstyrelsen i Stockholms 

arbete med uppföljning och revidering av nuvarande åtgärdsprogram. 

I Göteborg har Trafikverket, miljöförvaltningen och trafikkontoret samverkat kring dammbindning på 

sträckor där statlig väg passerar centrala delar av Göteborg. Inom ramen för Västsvenska paketet har 

satsningar genomförts för ökad kollektivtrafik till exempel plattformsförlängningar, kollektivtrafikkörfält, 

pendelparkeringar för bil och cykel, samt gång och-cykelvägar. Utöver åtgärderna i paketet bedrivs också 

ett arbete för att få människor att i större utsträckning åka kollektivt, gå eller cykla. 

Effekter för miljön och transportsystemet till följd av Trafikverkets åtgärder 

Åtgärder och styrmedel bidrar till minskade utsläpp från trafik och lägre halter av luftföroreningar. Det är 

främst effekter på utsläppen som hittills har kunnat beräknas på nationell skala. Alla åtgärder som 

genomförts av Trafikverket och av andra aktörer har dock inte utvärderats ur luftföroreningssynpunkt, men 

den nationella trenden är positiv.  

I utvecklingen av hälsomått för Trafikverkets uppföljning mot de transportpolitiska målen har beräkningar 

gjorts som underlag för skattningar av utvecklingen av hälsopåverkan av trafikens luftföroreningar genom 

beräkningar av utsläppens förändringar i tätorter. Nedan visas trenden för NOx- och partikelutsläppen i 

tätort enligt beräkningarna med europeiska utsläppsmodellen HBEFA på nationell nivå. 

 

  

 

Figur 7: Beräknade NOx- och partikelemissioner i tätorter 1990-2014 (WSP). 

Enligt tidigare beräkningar medför trafikrelaterade luftföroreningar varje år 35 000 förlorade levnadsår 

(DALY), 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. En 

bedömning är att antalet förlorade DALY på grund av luftföroreningar sannolikt har minskat sedan 2000-

talets början, men att det fortfarande är långt till miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

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

främst orsakad av dubbdäcksanvändning. Dubbdäcksanvändningen i Sverige som helhet har minskat från 

72 procent 2005 till cirka 64 procent 2014, 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 samt en gynnsam meteorologi har 

halterna av partiklar i Stockholm innerstad sänkts så mycket att miljökvalitetsnormen för dygn sannolikt 

har klarats för första gången sedan gränsvärdena började gälla år 2005. På E4/E20 Essingeleden i 

Stockholm noterades dock 36 dygn över det maximalt tillåtna antal dygn (35). 
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Fullständig analys över om miljökvalitetsnormerna har överskridits under 2014 finns inte klart i skrivande 

stund. Tidigare utvärderingar visar att några dygns överskridanden av miljökvalitetsnormen har undvikits 

genom dammbindningsåtgärder. I Göteborg och Umeå har miljökvalitetsnormen för PM10 inte 

överskridits vid mätstationerna under 2014. Överskridande av miljökvalitetsnormen för NO2 sker 

fortfarande i ett antal städer, bland andra Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå och Skellefteå.  

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. 

Höga bullernivåer medför negativa effekter på hälsa och välbefinnande, till exempel olust- och 

störningskänsla, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, sömnstörningar och effekter på inlärning och 

prestation. Minskad bullerexponering ger därför betydande hälsovinster. Även vibrationer kan ge upphov 

till störningar och påverka människors hälsa. Den sammantagna störningen ökar väsentligt om de boende 

samtidigt utsätts för både buller och vibrationer. 

Förutom transportpolitiska mål och miljökvalitetsmålen finns även riksdagens riktvärden för trafikbuller. 

Det finns stora svårigheter att nå uppsatta mål och riktvärden. De skyddsåtgärder som genomförts längs 

väg och järnväg har inte räckt till för att nå riksdagens delmål om att minska antal bullerutsatta med 5 

procent mellan 1998 och 2010. När det gäller trafikvibrationer saknas både nationella och interna mål. 

Tillståndet i transportsystemet 

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

som riksdagen beslutat ska gälla inomhus. 370 000 personer beräknas vara utsatta för maximala ljudnivåer 

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

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.  

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 RMS1718. Dessa bedömningar utifrån geologiska förhållanden, tågtrafik, 

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

tillgängligt. 

  

                                                           
17 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 
18 Göransson C 1991 Vibrationer från tågtrafik-jämförelse av två mätmetoder och olika riktvärden. SP rapport 

1991:44;1991 
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Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen 

För att uppnå de långsiktiga målen för buller och vibrationer i alla miljöer krävs en kombination av 

åtgärder. Tystare fordon, däck och tåg krävs för att minska bullernivåerna i alla miljöer. Tystare 

beläggningar, spår och trafik är viktiga åtgärder i befolkningstäta områden och andra bullerkänsliga 

miljöer. Bullerskärmar eller bullervallar, förbättrad ljuddämpning i fasader och bullerskyddande uteplatser 

behövs för att skydda de mest bullerutsatta miljöerna. Åtgärd väljs främst med tanke på behov av 

bullerdämpning i kombination med vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. För att uppnå en 

acceptabel boendemiljö är i vissa fall den enda rimliga åtgärden att erbjuda fastighetsägaren att 

Trafikverket köper bostaden och därefter säkerställer att den inte längre används för bostadsändamål.  

 

 

Figur 8: Kombination av åtgärder för att nå mål. 

För att uppnå de långsiktiga målen krävs det stor hänsyn till buller och vibrationer i samband med 

planering och genomförande av åtgärder som förändrar samhällets strukturer. Det behövs även mer 

kunskaper, riktlinjer, råd och kommunikation om åtgärdsmöjligheter och om samband mellan exponering 

och störning/hälsopåverkan samt om avvägningar om kostnader och nyttor till följd av åtgärder.   

Planera rätt från början 

Trafikverket har under året genom olika projekt verkat för att öka kunskapen inom flera områden. Till 

exempel har särskilda projekt bedrivits för att öka kunskapen om effekter av fasadåtgärder, buller från 

bangårdar och uppställning av fordon, buller från däck, buller och hälsosamband i måttet DALY och 

hälsoeffekter till följd av vibrationer från tågpassager.  

Trafikbullerfrågorna har även under 2014 varit mycket aktuella i samhällsdebatten och då framför allt 

kopplat till möjligheten att bygga bostäder i bullerexponerade områden. Det utredningsarbete som 

genomförts under tidigare år resulterade i att riksdagen beslutade om ändringar i plan- och bygglagen och i 

miljöbalken kopplat till buller och bostadsbyggande. Därefter presenterade regeringen ett förslag till 

förordning om trafikbuller. Trafikverket har bistått näringsdepartementet med synpunkter och underlag 

samt lämnat yttrande i samband med regeringens remiss av förslaget till förordning. Trafikverket har 

genomfört informationsinsatser och förberett förändrade riktlinjer, rutiner och råd kopplat till 

förändringarna i lagstiftningen och planerad förordning.  

Naturvårdsverket har ett utpekat ansvar för att samordna myndigheternas arbete avseende 

omgivningsbuller. Syftet med samordningen är att identifiera och beskriva målkonflikter samt att om 

möjligt lösa dessa. Trafikverket har under året deltagit i samverkansarbetet för att bidra till en gemensam 

vägledning främst gällande buller och vibrationer från väg- och spårtrafik.  

Trafikverket har även medverkat i arbetet med utveckling av bullerberäkningsmetoder. Arbetet har 

aktualiserats i samband med omröstning om en för EU gemensam beräkningsmetod. EU-kommissionen 

beslutade sommaren 2014 att den gemensamma beräkningsmetoden Cnossos-EU från och med 31 

december 2018 är obligatorisk att använda för strategiska bullerkartläggningar enligt 

omgivningsbullerdirektivet.  
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Den gemensamma beräkningsmetoden för strategiska kartläggningar ger inte tillräcklig noggrannhet för 

detaljerade utredningar kopplat till svenska mått och riktvärden för buller, därför har ett parallellt 

utvecklingsarbete med beräkningsmetoden Nord 2000 bedrivits. Behovet av bullerberäkningsmetod för 

höghastighetståg har uppmärksammats och under året har ett utvecklingsarbete skett efter samråd med 

Naturvårdsverket. Metoden har ännu inte implementerats för marknaden tillgängliga 

bullerberäkningsmodeller vilket är en förutsättning för att kunna genomföra kvalitetssäkrade 

bullerberäkningar och förslag till skyddsåtgärder i samband med utredningar om höghastighetsbanor. 

Trafikverket har 2014 tagit fram förslag till interna riktlinjer för buller och vibrationer från trafik. Genom 

detta kommer arbetssätten för att avväga, beräkna och bedöma rimliga åtgärder att utvecklats. Syftet är en 

effektiv och rättssäker verksamhet och en tydligare styrning och uppföljning av arbetet med buller- och 

vibrationsåtgärder. Även bullerdatabaser har utretts och utvecklats i syfte att effektivisera planeringen och 

tydliggöra behoven av bullerdämpande åtgärder. Dessutom har arbetssätt utvecklats i samarbete med 

byggbranschen för att säkerställa att de bullerskyddsåtgärder som planeras och genomförs leder till 

avsedda effekter. 

Bulleravskärmande åtgärder 

2014 genomfördes bulleravskärmande åtgärder vid bostäder längs statliga vägar för 2 100 personer som 

före åtgärden var utsatta för vägtrafikbuller över riktvärden för buller inomhus. Fasadåtgärder har också 

vidtagits på en skola med omkring 1 500 elever, Nackademin, i samband med byggandet av Norra länken.  

Längs de statliga järnvägarna genomfördes åtgärder för 3 200 personer under 2014. Dessa var före åtgärd 

utsatta för bullernivåer över riktvärden inomhus eller riktvärden för uteplatser. Trafikverket betalade även 

ut bidrag till miljöåtgärder längs kommunala vägar. Genom dessa åtgärder beräknas 800 boende 

bullerskyddas. 

Bullerdämpande åtgärder genomförs som riktade miljöåtgärder i de mest bullerutsatta miljöerna och som 

åtgärder i större investeringsprojekt. 

Av de 5 300 personer som fått åtgärder längs statliga vägar och järnvägar under 2014 var 2 400 personer 

utsatta för mer än 10 dBA högre bullernivåer än riktvärden för buller inomhus innan åtgärden 

genomfördes. Sammantaget har Trafikverket och före detta Vägverket och Banverket under åren 1998 – 

2014 vidtagit bullerskyddande åtgärder för 80 000 personer som före åtgärd var utsatta för mer än 10 dBA 

över riktvärdena. 

 

 

Figur 9: Trafikverkets arbetssätt för de mest bullerutsatta miljöerna 
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Tabell 5: Antal personer som fått åtgärder längs statliga vägar 2012-2014. 

Bullernivå före åtgärd och antal personer som fått bullerskyddsåtgärd 

År > 10 dBA över 

riktvärden inomhus 

0-10 dBA över riktvärden 

inomhus 

Totalt antal personer 

2012 900 1 600 2 500 

2013 900 3 300 4 200 

2014 1 200 900 2 100 

 

Tabell 6: Antal personer som fått åtgärder längs statliga järnvägar 2012-2014. 

Bullernivå före åtgärd och antal personer som fått bullerskyddsåtgärd 

År > 10 dBA över 

riktvärden inomhus 

eller > 15 dBA över 

riktvärden på uteplats 

0-10 dBA över riktvärden 

inomhus eller > 70 dBA 

Lmax uteplats 

Totalt antal personer 

2012 1 500 3 700 5 200 

2013 600 2 300 2 900 

2014 1 200 2 000 3 200 

Bullerdämpande beläggningar  

2014 har bullerreducerande beläggning lagts på en sträcka av cirka 1400 meter på E4 norr om Stockholm 

vid Rotebro. Även löpande underhåll har bedrivits av befintlig bullerdämpande beläggning. Syftet med 

beläggningen i Rotebro är att testa denna beläggning på en sträcka med hög trafik och höga hastigheter. 

Projektet följs upp för utvärdering av främst hållbarhet och bullernivåer. Förväntningarna är att den nya 

beläggningen ska minska bullernivåerna med cirka 8 dBA.  

Sedan 2010 har bullerreducerande beläggning funnits på E4 norr om Jönköping. Uppföljningar visar att 

bullerreduktionen under de första tre åren var cirka 7 dBA. Uppföljningen 2014 visar dock att 

bullerreduktionen minskat. I det mest trafikerade körfältet var bullerreduktionen nu 3-4 dBA och i det 

mindre trafikerade körfältet var bulleremissionerna cirka 6 dBA lägre jämfört mot traditionell beläggning. 

Förändrat trafikarbete och ändrade hastigheter 

Trafikarbetet på väg ökade något under 2014 jämfört med 2013. Det ökade trafikarbetet under den senaste 

10 årsperioden beräknas medföra ökade bulleremissioner på sammantaget 0,3 – 0,4 dB.  

Trafikverket har sänkt hastigheten på delar av E4 och E18 i Stockholmsområdet för att få ner 

partikelemissionerna. Förutom den förbättrade luftkvaliteten innebär hastighetssänkningarna minskade 

bullernivåer för ett stort antal boende utmed dessa vägar. Bulleremissionerna beräknas minska med cirka 1 

dBA.  

Fordonsåtgärder  

Förändringar av bulleremissioner från fordon i samhället påverkas både av de regelverk som styr krav på 

enskilda fordon och den efterfrågan som finns på nya fordons prestanda. Upphandling av fordon och 

kollektivtrafik är därför viktiga instrument för att stimulera en önskvärd utveckling.  

I Trafikverkets upphandlingskrav för tjänstebilar ställs krav med avseende på trafiksäkerhet och 

miljöprestanda. Miljökraven omfattar dels krav på högsta tillåtna energiförbrukning dels krav på högsta 

tillåtna bullernivå. 

Trafikverket har följt utvecklingen av bullernivåer från försäljning av nyregistrerade personbilar. Sedan 

2004 har det varit en svag trend med minskade bulleremissioner. Som mest minskade emissionerna med 

0,7 dB jämfört med de bilar som blev nyregistrerade år 2004. Under de två senaste åren har 

bulleremissionerna åter ökat. Bakgrunden till detta är en ökad försäljning av dieseldrivna personbilar som 

har något högre bulleremissioner jämfört med bensindrivna bilar.  
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Under de senaste åren har en trend med elektrifiering av fordon och särskilt bussar pågått. Detta främst för 

att stimulera minskad bränsleförbrukning och lägre utsläpp av klimatpåverkande gaser. Denna trend är 

även gynnsam ur ett bullerperspektiv. Trafikverket har 2014 analyserat samhällsekonomiska effekter av 

buller från olika typer av bussar i tätortstrafik. Studien påvisade att elektrifiering av bussar har stora 

positiva effekter. Studien och har även gett upphov till ett ökat intresse för frågeställningarna inom 

bussbranschen. 

EU:s lagstiftning om bullerkrav för nya bilar, lastbilar och bussar uppdaterades våren 2014. De nya 

regelverken införs i tre steg. Parallellt med detta har mätmetoden för att bestämma bullervärden från 

fordon reviderats. Det är därför svårt att bedöma hur stora effekter som de nya regelverken kommer att ha. 

Bullerminskningen från nya bilar kommer att variera mellan olika fordonskategorier och beräknas uppgå 

till 0-3 dBA till 2029. 

De nya fordonskraven kommer att ha stor betydelse för Trafikverkets möjligheter att nå 

bullermålsättningar och kommer även att ha stor betydelse för fordonsindustrin. Trafikverkets beräkningar 

visar stora samhällsekonomiska vinster med att reducera buller vid källan jämfört med andra 

skyddsåtgärder. Detta har lett till att regeringskansliet tydligt har markerat att Sverige ska stödja de förslag 

som innebär en högre ambitionsnivå jämfört med andra framkomna förslag.  

Vibrationsåtgärder 

Vibrationsåtgärder har genomförts längs 450 meter av järnvägen i Furet i Halmstad. Man har bytt det 

gamla ballastmaterialet mot nytt, öka ballastens tjocklek och bytt till slipers med under sleeper pads, (ett 

dämpande material). Utvärderingen av första etappen gav tillräckligt goda resultat avseende 

vibrationsnivåer i närliggande byggnader för att även intilliggande spår skulle åtgärdas. Uppföljande 

vibrationsmätningar har utförts och planeras vara analyserade och slutrapporterade under mars 2015. 

Det finns kunskapsbrist om såväl omfattningen av störningar från vibrationer från trafik som 

spridningssamband och tekniska möjligheter till åtgärder. Trafikverket har 2014 tagit fram en rapport som 

redovisar vid vilka vibrationshastigheter som störningseffekterna för de boende motsvarar likvärdiga 

störningar till följd av buller. Effekterna är i detta sammanhang självrapporterad störning eller 

sömnstörning och påverkan på sömnkvalitet uppmätt i fält eller i sömnlaboratorium.  

Under 2014 har en forskningsstudie i sömnlaboratorium påbörjats där olika vibrationsnivåer från tåg 

studeras med avseende på effekter för sömn. Projekt kommer att ge fördjupade kunskaper om vid vilken 

lägstanivå (tröskelvärde) fysiologiska reaktioner uppträder samt hur störningsbilden ser ut vid relativt låga 

nivåer strax över tröskelvärdet. Projektet finansieras genom Trafikverket och kommer att slutrapporteras 

under våren 2015.  

Eftersom nuvarande forskningsläge indikerar att vibrationer har större betydelse för hälsan än man tidigare 

trott, har Trafikverkets uppdragsbeskrivningar för konsultupphandlingar och entreprenader utvecklats och 

likriktats inom området.  

Effekter för miljön och transportsystemet till följd av Trafikverkets åtgärder 

Sammantaget bedöms att trafikförändringar tillsammans med bullerskyddsåtgärder längs vägar och 

järnvägar under 2014 medfört cirka 3 300 färre personer utsätts för bullernivåer över riktvärden inomhus. 

Trenden är dock att fler människor exponeras för trafikbuller utomhus. De främsta anledningarna är att fler 

flyttar till storstäderna och att det byggs bostäder i bullerutsatta lägen.  
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De senaste årens forskning visar att det redan vid bullernivåer från 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå finns 

en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. I det forskningsprojekt om DALY som Trafikverket bedrivit 

2014 och som beskrivs under det inledande avsnittet om hälsa, har beräkningar av DALY till följd av 

trafikbuller genomförts. Hälsoförluster till följd av andra sjukdomar som hypertoni eller stroke samt 

sömnstörningar till följd av trafikbuller utreds vidare inom projektet. Forsknings och utvecklingsprojektet 

kommer i kommande steg att även kunna användas för att bedöma effekter av Trafikverkets åtgärder för att 

minska buller och vibrationer. De beräkningar som gjorts i forskningsprojektet hittills visar att den 

samlade exponeringen av buller från trafik på väg och järnväg i Sverige ger upphov hälsoförluster 

motsvarande 2 120 årliga förlorade DALY enbart till följd av hjärtinfarkter. Av dessa beräknas 

hälsoförlusterna längs järnvägar uppgå till cirka 120 förlorade DALY. Samma beräkning visar att den 

samlade trafikbullerbullerexponeringen i Sverige ger upphov till 900 hjärtinfarkter per år och att 200 av 

dessa leder till dödsfall. 

Aktivt resande 

Det finns mycket forskning som visar sambanden mellan fysisk aktivitet och en rad sjukdomar. Genom att 

ersätta korta bilresor med att gå eller cykla kan man uppnå betydande hälsovinster. Även genom att få över 

bilister till kollektivtrafik kan man uppnå en hälsovinst, eftersom en resa med kollektivtrafik oftast är 

kombinerad med gång eller cykel. En studie från Umeå universitet visar att de som regelbundet 

promenerar, cyklar eller åker kollektivt till arbetet löper 40 procent lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt 

jämfört med personer som åker bil till arbetet. En studie av 28 000 personer i Köpenhamn visar att risken 

att dö för tidigt är 28 procent lägre för dem som cykelpendlar till arbetet. Andra studier visar att 

stillasittande i sig har negativa hälsoeffekter som är oberoende av mängden fysisk aktivitet.  

Tillståndet i transportsystemet 

Av alla resor (huvudresor) som är 5 kilometer eller kortare gjordes 28 procent med bil 2013, jämfört med 

29 procent år 2012, Av arbetsresor 5 kilometer eller kortare gjordes 35 procent med bil 2013, jämfört med 

35 procent år 2012 och 38 procent 2011. Alla bilresor under 5 kilometer kan dock inte ersättas med cykel, 

gång och kollektivtrafik. Det ger dock en indikation på den potentialen för överflyttning till cykel. 

I en pågående studie från GIH och Umeå universitet19 antas att en rimlig potential är alla som kan ta sig till 

sin målpunkt på 30 minuter med cykel antas göra det om rätt förutsättningar finns. Det kan naturligtvis 

vara en överskattning och beror naturligtvis på vilka åtgärder som vidtas för att gynna en sådan utveckling. 

Men å andra sidan kan det antas att några är beredda att anslå längre tid för sitt cyklande. 

Utifrån detta räkneexempel (30 minuter till målpunkt) räknades det i studien på vad detta skulle innebära 

med avseende på undvikna förtida dödsfall och förlorade levnadsår i Stockholms län. De preliminära 

bedömningarna pekar på 100 00 till kommande cyklister. Detta skulle innebära att 40 förtida dödsfall 

undveks varje år enbart via den lägre föroreningsexponering som befolkningen i Storstockholm utsätts för. 

Det motsvarar totalt 500 förlorade levnadsår varje år. Om de som byter från bil gör 80 procent av resorna 

till arbetet på cykel beräknas dessutom ungefär lika många levnadsår vinnas genom att den fysiska 

aktiviteten i befolkningen ökar. Sammantaget skulle ett sådant scenario medföra att drygt 80 förtida 

dödsfall kan undvikas varje år och att drygt 1000 funktionsjusterade levnadsår (DALY) kan vinnas enbart i 

Stockholms län. Inte heller detta kan ses som en prognos men väl som en fingervisning om en potential. 

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen 

Trafikverket anlägger och sköter cykel- och gångbanor, cykelstråk, bidrar vid tillskapande av resecentra, 

samverkar med kommuner, med mera. Projektet ”ökad säker cykling” pågår och det finns en ambition att 

cykel ska ses och hanteras som ett eget trafikslag. I dagsläget saknas dock tydliga mål för detta arbete. 

Utfallet av åtgärderna följs inte heller upp på ett enhetligt och systematiskt sätt. Tittar man på tidsserier i 

RVU (Resvaneundersökningen) så är andelen som cyklar ganska konstant.  

  

                                                           
19 Bertil Forsberg et all  
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Effekter för miljön och transportsystemet till följd av Trafikverkets åtgärder 

Bristen på trafikdata för cykel, gång och kollektivtrafik leder till att utvecklingen utifrån ett 

hälsoperspektiv inte kan följas. För att hälsoeffekten ska kunna beräknas måste man veta vilka som reser 

aktivt, med vilken frekvens och med vilken intensitet. Dessa uppgifter är svåra att följa upp idag. Störst 

hälsonytta uppnås om de som annars reser fysiskt inaktivt (bil) börjar resa aktivt (kollektivtrafik, gång eller 

cykel). Att trafikolyckor kopplade till cykling (och gång) minskar är inte bara en hälsonytta i sig utan 

påverkar även attraktiviteten och därmed trafikutvecklingen av i synnerhet cyklandet. Utifrån befintlig 

kunskap kan följande generella riktlinjer vaskas fram: 

- Ökad andel cyklande, gående och kollektivtrafiknyttjande leder till hälsovinster. 

- Insatser för säkrare cykling är en hälsonytta i sig men gynnar även attraktiviteten och därmed andelen 

cykling. 

- Störst hälsonytta fås om annars fysiskt inaktiva reser aktivt. 

- Regelbundet (dagligt) aktivt resande ger goda hälsovinster. 

Trafikverkets arbete med aktivt resande utifrån ett hälsoperspektiv bör inriktas mot att göra det dagliga 

aktiva resandet attraktivt och säkert. Vi behöver också arbeta med bättre system för att följa upp resultatet. 

Material och kemiska produkter 

Tillståndet i transportsystemet 

Att bygga och underhålla infrastruktur kräver stora volymer kemiska produkter, material och varor. 

Materialen och produkterna påverkar människors hälsa och miljön. Påverkan sker under hela livscykeln 

och de produktval som görs i byggskedet är kritiska för påverkan på hälsa och miljö under framtida 

förvaltning och avfallshantering.  

Giftfritt byggande är ett led i arbetet med ett hållbart byggande. Utfasning av farliga ämnen från material 

och kemiska produkter är ett viktigt proaktivt arbete för att förhindra framtida förorenade områden och 

framtida kostnader. 

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen  

Trafikverkets arbete med farliga ämnen i material och varor samt kemiska produkter ska bidra till 

uppfyllelse av miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö. De proaktiva åtgärderna fokuserar på substitution (utbyte) 

och utfasning av farliga ämnen i kemiska produkter, material och varor. Dessutom genomförs sanering av 

redan förorenade områden. 

Trafikverket granskar märkningspliktiga kemiska produkter som används vid byggande, drift- och 

underhåll av infrastruktur. Utifrån information i produkternas säkerhetsdatablad klassas de kemiska 

produkterna i fyra grupper där de sämsta inte får användas i Trafikverkets anläggningar. Granskningen 

syftar till att stimulera aktiva produktval, riskminskning och utfasning av särskilt farliga ämnen. 2014 

granskade Trafikverket 650 kemiska produkter. 

Samverkan med leverantörskedjan är en viktig framgångsfaktor. Trafikverket deltar i BASTA:s 20 

vetenskapliga råd. Rådet förvaltar och utvecklar kriterier som Trafikverket använder vid kravställande och 

bedömning av material, varor och kemiska produkter. Rådets syfte är att skapa förutsättningar för ett 

målinriktat, samordnat, och effektivt arbete med utfasning av farliga ämnen inom sektorn. 2014 har 

BASTA:s kriterier kompletterats med kriterier för hormonstörande ämnen. Trafikverket kan därmed fånga 

upp ämnen med hormonstörande egenskaper för att på sikt fasa ut och undvika dessa ämnen.  

Trafikverket intensifierar arbetet med farliga ämnen i material och varor. Sedan 2012 ställer Trafikverket 

krav på innehållet 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. Den största 

utmaningen i arbetet är bristande tillgång på information om farliga ämnen. Detta gäller särskilt de mer 

komplexa och sammansatta varorna med långa leverantörskedjor. 

                                                           
20 BASTA är byggsektorns avveckling av farliga ämnen, se www.bastaonline.se 
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Tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet, BASTA och Skanska driver Trafikverket 

utvecklingsprojektet Bygga med BASTA. Projektet syftar till att i en rad pilotprojekt undersöka hur långt 

det är möjligt att bygga och underhålla väg- och järnvägsinfrastruktur med kemiska produkter, material 

och varor som klarar BASTA-kriterierna. I pilotprojektet vid riksväg 49 byggdes en bro och en väg. 

Resultatet visar att med ett aktivt produktvalsarbete så kan 85 procent byggas med material och varor som 

klarar BASTA-kriterierna. För resterande 15 procent av varorna har det inte varit möjligt att få fram 

information om innehåll för verifiering gentemot kriterierna. För kemiska produkter kunde projektet 

genomföras till 65 procent med produkter som klarar BASTA-kriterierna och resterande del (35 procent) 

med produkter som klarar BETA-kriterierna. Inga kemiska produkter med utfasningsämnen användes i 

projektet. Produktgrupper som har svårt att klara BASTA-kriterierna är sprängmedel, drivmedel samt 

tekniskt specialiserade produkter. Projektet fortsätter 2015 med studier av järnväg. Föra att driva på arbetet 

med substution och tillgängliggöra information i leverantörsledet har en workshop genomförts inom ramen 

för Bygga med BASTA. 

Effekter för miljön och transportsystemet 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 andra indikatorer för att mäta utvecklingen mot miljömålet Giftfri Miljö. 

Trafikverket har som målsättning att fasa ut användningen av kemiska produkter med utfasningsämnen. 

Utfasningsarbetet har resulterat i att antalet produkter med utfasningsämnen har minskat från 37 till 6 de 

sedan 2010. 

Tabell 7: Kemiska produkter med utfasningsämnen enligt Trafikverkets kriterier. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Kemiska produkter med utfasningsämnen 37 13 8 11 6 

Förorenade områden 

Tillståndet i transportsystemet 

I Sverige finns cirka 80 000 förorenade områden. Dessa områden kan innebära skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Trafikverket kan ansvara för så mycket som en tiondel av dessa områden. I 

dagsläget har verket identifierat cirka 3 700 punktkällor. Trafikverket har i nuläget cirka 55 pågående 

förelägganden eller externa ersättningskrav. 

Trafikverket ansvarar enligt Miljöbalken för avhjälpande av förorenade områden som uppkommit av den 

verksamhet som har bedrivits av Luftfartsverket, Banverket, Vägverket och Statens järnvägar. Det rör sig 

dels om föroreningar som uppkommit i mark, vatten, byggnader och anläggningar till följd av tidigare 

avslutade verksamheter och dels av föroreningar som sker fortlöpande.  

Kostnaderna för att avhjälpa de förorenade områdena är stora. Samtidigt innebär en stor del av de 

förorenade områdena påtaglig påverkan på människor som vistas i närområdet och på omgivande miljö. I 

regel är hälsoriskerna långsiktiga, genom ökad cancerrisk och hormonstörande effekter, men det finns även 

områden där akuttoxiska halter förekommer varvid enstaka exponering kan ge negativa hälsoeffekter. I dag 

saknar Trafikverket kunskap om kostnaderna för att åtgärda de förorenade områdena. Verket har endast en 

översiktlig kunskap om vilken skada eller olägenhet som de förorenade områdena utgör på människors 

hälsa och miljön. 

Miljöbalken reglerar att förorenade områden ska åtgärdas, men att detta ska ske efter en 

skälighetsbedömning. Skälighetsbedömningen innebär att en stor del av de föroreningar som Trafikverket 

har gett upphov till undantas från verkets ansvar. Detta innebär att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö inte 

kommer att uppnås. Trots skälighetsbedömningen är ansvaret stort och Trafikverket kommer att behöva 

lång tid för att uppfylla miljöbalkens åtgärdskrav. 
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Föroreningen har skett dels genom utsläpp från avgränsade föroreningskällor (punktkällor), dels genom en 

mer generell föroreningsbelastning (diffus förorening). Stora delar av järnvägs- och väganläggningarna är 

diffust förorenade av trafik, underhållsmetoder, anläggnings- och byggnadsmaterial och slitage på 

anläggningen. Punktkällor har uppkommit genom platsbundna verksamheter, som till exempel 

impregnering, gastillverkning, tankning, deponering, upplag, brandövningar. Det händer även att nya 

förorenade områden uppstår, vanligtvis till följd av hantering av vägsalt, petroleumprodukter och 

schaktmassor. 

Effekterna på mark, vatten, anläggningar och byggnader beror på vilka föroreningar som förekommit. 

Eftersom verksamheten har varit så mångfacetterad varierar föroreningarna mycket. Exempel på 

föroreningar är metaller, kolväten, klorerade ämnen, fluorerade ämnen, tennorganiska ämnen, 

bekämpningsmedel och flamskyddsmedel. 

De identifierade förorenade områdena utgörs nästan undantagsvis av punktkällor uppkomna av 

järnvägsverksamheten, långt ifrån alla punktkällor har identifieras. Kunskapen om de diffust förorenade 

områdena samt punktkällorna uppkomna av flygplats- och vägverksamheterna är mycket liten. Av de 

identifierade punktkällorna har endast en liten del genomgått detaljerad undersökning (107 stycken) och 

efterbehandling (51 stycken); samtidigt har 29 områden friklassats. 

Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen  

Trafikverket arbetar dels med att åtgärda förorenade områden så att de inte ska utgöra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön (s.k. riktade åtgärder) och dels med att förvalta de förorenade 

områden som identifierats men ännu inte åtgärdats. Dessutom sker sanering av företrädesvis diffusa 

föroreningar vid anläggnings- och underhållsprojekt. De riktade åtgärderna sker efter en väl inarbetad 

strategi, som innebär att föroreningarna identifieras, inventeras, undersöks, riskbedöms och efterbehandlas 

(saneras). Inför varje skede sker en prioritering utifrån den risk som området innebär, vilket innebär att de 

områden som utgör den största skadan eller olägenheten åtgärdas först. Förvaltning sker främst genom att 

tillhandahålla information om de förorenade områdena för arbetsmiljö- och miljöriskbedömningar i 

samband med att verksamhet bedrivs på dessa områden. 

Åtgärdstakten för förorenade områden är låg. Under 2014 har riktade åtgärder av förorenade områden 

genomförts för 25 miljoner kronor. Inventering och undersökning har skett av 32 områden, vidare 

efterbehandling och kontrollprogram har genomförts i 13 områden. Till detta kommer dock att 

undersökningar och saneringar som sker i samband med främst schaktarbeten i underhålls- och 

investeringsprojekt. Vidare har skadestånd utbetalts i cirka 10 fall. Inom ramen för miljögarantin har 26 

beslut fattats och cirka 7 900 000 kr utbetalats.  

Trafikverket har påbörjat en samverkan med Staten Geologiska Undersökning och Försvarsmakten för att 

hitta samordningsfördelar. 

Effekter för miljön och transportsystemet till följd av Trafikverkets åtgärder 

Inom de förorenade områden som Trafikverket genomför åtgärder uppnås miljöbalkens åtgärdskrav. Inom 

dessa områden kan varken skada eller olägenhet uppstå på människors hälsa eller miljön. Med nuvarande 

åtgärdstakt av förorenade områden så kommer det dock att ta mycket lång tid att uppnå miljöbalkens 

åtgärdskrav för alla de föroreningar som Trafikverket ansvarar för. 

På samma sätt kommer det att ta mycket lång tid att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö för de 

förorenade områden som Trafikverket ansvarar för. Eftersom en stor del av de förorenade områden som 

uppkommit av statens flygplats-, järnvägs- och vägverksamhet skett så lång tillbaka i tiden att verket inte 

har något juridiskt ansvar för dem måste staten tillsätta andra resurser för att miljökvalitetsmålet någonsin 

ska kunna uppnås 
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Landskap 

Natur- och kulturmiljö 

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

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

och omfattar förutom biologisk mångfald, ekosystem även den sociala och kulturella hållbarheten.  

Tillståndet i transportsystemet 

I landskapet, 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.  

Transportsystemet har stor del i den situationen. Infrastrukturen i Sverige utgör bara cirka 1,2 procent av 

Sveriges yta men den samlade påverkan omfattar cirka 70 procent av ytan. Påverkar på landskapet sker 

genom ekologiska barriärer, störningar på och till och med, radering av livsmiljöer och kulturarv. 

Trafikverket har stora möjligheter att vara en positiv förändringskraft i landskapet genom att åtgärda 

brister i befintlig infrastruktur, genom att skapa nya livsmiljöer, stärka ekologiska funktioner, vidmakthålla 

och stärka kulturarv samt öka möjligheterna att uppleva kulturarvet.  

Nuvarande trend är fortsatt stegvis utarmning av landskapet med dess kulturella tjänster och 

ekosystemstjänster, där transportsystemet medverkar till svårigheter att nå miljökvalitetsmål och 

kulturmiljömål relaterade till landskapet.  

Möjligheten att bryta den negativa utvecklingen är stor. Förutsättningarna är en helhetssyn på människa, 

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

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

uppföljning.  

Trafikverkets angreppssätt: 

- Identifiering av betydelsefulla påverkansfaktorer 

- Tydliga mål, mått och indikatorer för påverkansfaktorerna 

- Tillförlitlig och enhetlig beskrivning av aktuellt tillstånd. 

- Identifiering av åtgärdsbehov 

- Processer för planering, underhåll och investering som beaktar och ger stöd för landskapsanpassning av 

infrastrukturen och ger måluppfyllelse 

- Ökad takt på åtgärder av kända brister i infrastrukturen 

- Uppföljning som stöttar organisationen  

- Riktad kunskapsutveckling 

Sammanfattningsvis handlar det om att skapa tillförlitlig kunskap om tillståndet och transportsystemets 

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

nå målen. Det kräver också en helhetssyn, att gå från att se landskapsfrågor som vidtagande enskilda 

åtgärder till att se landskapsfrågornas betydelse för helheten.  

De inventeringar och analyser av åtgärdsbehov som genomförts i befintlig infrastruktur, bland annat artrika 

vägkanter, artrika stationsmiljöer, barriär och viltolyckor för klövdjur, vandringshinder för fisk, 

bullerpåverkan på betydelsefulla fågelmiljöer visar på mycket stora åtgärdsbehov. 

Trenden för viltolyckor har inte brutits utan fortsätter ligga på en mycket hög nivå. Totalt har 47 000 

trafikdödade klövdjur registrerats varav knappt 800 är renar. Stora rovdjur dödas i stor omfattning, totalt 

106 djur varav 49 örnar, 30 lodjur, 13 björnar, 13 vargar och 1 järv. 

Stora kunskapsluckor finns fortfarande inom flera av påverkansfaktorerna. Till exempel är påverkan på 

fladdermöss i stort okänd, Ingen enhetlig inventering och analys av åtgärdsbehov är genomförd för grod- 

och kräldjur. För järnvägskultur är situationen i stort fortfarande okänd i stora delar.  
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Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen  

Trafikverkets arbete med landskap innebär att infrastrukturen anpassas till det omgivande landskapet 

genom att viktiga kulturvärden (kulturvägar, kulturbroar och andra kulturobjekt) vårdas och underhålls. 

Alléer och artrika infrastrukturmiljöer (vägkanter, stationsmiljöer, trafikplatsmiljöer och vattenmiljöer) 

vårdas och underhålls och nya skapas för att stärka kulturhistoriska samband och ekologiska funktioner. 

Faunapassager byggs, ibland i kombination med viltstängsel och andra åtgärder, för att öka konnektiviteten 

i landskapet och minska antalet viltolyckor och förolyckade djur. Åtgärder vidtas för att minska 

bullerstörning på viktiga fågelmiljöer. Det är också viktigt att skydda yt- och grundvatten från föroreningar 

och ta bort vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur i rinnande vattendrag.  

Andelen landskapsanpassad infrastruktur behöver öka, vi är fortfarande långt från önskade målnivåer. Vi 

ser vi dock en klar förbättring vad gäller genomförande av landskapsåtgärder i befintlig infrastruktur, 

åtgärder sker i rask takt. 2014 upparbetades 74 procent av budgeten för riktade landskapsåtgärder, 82 mkr 

(totalt upparbetades 265 mkr för riktade miljöåtgärder).  

På omkring 580 platser har åtgärder genomförts på alléer och kulturobjekt, vilket är betydligt fler än 2013. 

Drygt 480 milstenar, 43 alléer och 27 kulturvägar har åtgärdats. Åtgärder för att reducera barriärer för 

vattenlevande djur har också ökat. 54 åtgärder för utter och 29 åtgärder för fisk har genomförts 2014. Flest 

åtgärder för fisk har genomförts i norra Sverige. Flest åtgärder för utter har genomförts i norra Sverige och 

i Mälardalsområdet.  

Trafikverket har 2014 identifierat de viktigaste påverkansfaktorerna för natur. Med utgångspunkt från 

dessa har vi identifierat och sammanställt åtgärdsbehov för flera delfaktorer i den befintliga 

infrastrukturen.  

2014 har Trafikverket driftsatt en databas för att möjliggöra en aktuell och tillförlitlig beskrivning av 

infrastrukturens landskapsanpassning, Miljöwebb Landskap. I databasen har lagrats information om 

viktiga företeelser som alléer, faunapassager, artrika vägkanter, stationsmiljöer med mera. I databasen 

lagras också identifierat åtgärdsbehov för nödvändig landskapsanpassning av infrastrukturen.  

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

också ett ekologiskt problem för många 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 under 2014 varit inriktat 

på att arbeta fram en handlingsplan för ett förebyggande arbete, i syfte att minska viltolyckorna. Arbete har 

också genomförts för att viltolyckor på järnväg skall rapporteras till viltolycksdatabasen på samma sätt 

som viltolyckor på väg görs. 

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

utformning. Trafikverket har under 2014 arbetat med att identifiera arkitektoniska kvalitetsfrågor som är 

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

under 2015. 

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

genomföra internationella projekt för landskapsanpassning av infrastrukturen. Trafikverket har under 2014 

medverkat i genomförandet av IENE 2014 International Conference i Malmö med deltagare från 35 länder 

och sex kontinenter. Trafikverket deltar aktivt som medlem i Infra Eco Network Europé (IENE, 

www.iene.info) 

På nationell nivå deltar Trafikverket aktivt i myndighetssamverkan, t ex Gräsmarksskötsel, Alléer, 

Nationella viltolycksrådet med flera. Kunskapsuppbyggnad inom området har fortsatt och genererat en 

lång rad rapporter från forskningsprogrammet TRIEKOL21 och Lanskapsanalys i Långsiktig planering 

(LiLP). En förstudie har genomförts om viltolyckor järnväg i syfte att identifiera möjligheter till 

viltavvärjning och minskning av viltolyckor. Ett förslag på testanläggningar har presenterats. 

                                                           
21 TRIEKOL www.triekol.se 

http://www.triekol.se/
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Effekter för miljön och transportsystemet 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 något för barriäreffekter och för 

infrastrukturanknutna kulturobjekt och alléer.  

Eftersom de artrika infrastrukturmiljöerna fortsätter att minska får de växter och djur som har 

infrastrukturens biotoper som huvudsaklig livsmiljö allt mindre livsutrymme. Ett växande antal arter, 

framförallt kärlväxter men även insekter 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 landskapsanpassad 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 transportsystemet 

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 till exempel 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 med mera 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.  
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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. 

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. 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 fragmentering 

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 naturmiljö-anpassat 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 icke skadliga 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: 

- Planering och samhällsbyggnad med större hänsyn till vatten  

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

transportsystemets påverkan på vatten  

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

- Åtgärder vid byggnation samt vid drift och underhåll av befintliga anläggningar  

Trafikverket har 2014 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 ett antal konfliktsträckor med hjälp av 

åtgärdsvalstudier och skyddsåtgärder har vidtagits och slutförts vid en plats. Åtgärder för vattenlevande 

djur har utförts under året vid både väg och bana. 54 åtgärder har genomförts för utter och för fisk har 29 

åtgärder genomförts under 2014. 

Vid 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 2014 

lämnat in ett antal anmälningsärenden till tillsynsmyndigheterna.  
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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.  

Effekter för miljön och transportsystemet 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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