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Förord

Trafikverket har i uppdrag att verka för att de transportpo-
litiska målen uppnås och utifrån hänsynsmålet bidra till 

Sveriges miljömål. Trafikverkets vision – alla kommer 
fram smidigt, grönt och tryggt – är vår utgångspunkt i 
arbetet med att bidra till ett hållbart samhälle. Arbetet 
med att förbättra transportsystemet ur miljö- och hälso-
synpunkt sker i samverkan med andra aktörer. 

Trafikverket tar årligen fram en miljörapport som beskri-
ver tillståndet i transportsystemet inom Trafikverkets priori-

terade miljöområden samt vilka åtgärder Trafikverket genomfört. Nytt för 2016 är 
att rapporten innehåller ett temaavsnitt. I år är temat klimatkrav på infrastruktur. 

Borlänge 2017-05-05

Lena Erixon 
Generaldirektör
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Sammanfattning

Ett hållbart samhälle behöver tillgodose god tillgänglighet inom hållbarhetens 
 ramar. Med detta menas att ingen dör eller skadas allvarligt och att transportsystemet 
bidrar till att miljö- och hälsomål kan nås. 

I dagsläget är transportsystemet inte långsiktigt hållbart. Människor dör och 
skadas allvarligt i trafiken och de transportrelaterade orsakerna till att miljö- och 
hälsomål inte nås är bitvis stora. Ekonomiska förluster drabbar medborgare och 
näringsliv vid störningar och avbrott i transportsystemet. 

Trafikverket har i uppdrag att verka för att de transportpolitiska målen uppnås1, 
och utifrån hänsynsmålet ska vi bidra till Sveriges miljömål. Trafikverkets priorite-
rade miljöområden är:

• Klimat och energi (utsläpp till luft, energianvändning)

• Luftkvalitet (utsläpp till och påverkan på luftkvalitet)

• Buller och vibrationer (emissioner av buller och vibrationer)

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

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

• Landskap (påverkan på natur- och kulturlandskap samt landskapets form och 
struktur)

• Aktivt resande (fysisk aktivitet som uppstår när trafikanter förflyttar sig med 
cykel eller till fots inom transportsystemet)

Tillståndet är tyvärr negativt inom de flesta områden men Trafikverket genomför 
en mängd åtgärder för att minska transportsystemets negativa miljö- och hälsopå-
verkan. Vi tar fram tillstånds- och bristbeskrivningar. Vi tar även fram underlag 
till styrmedel och åtgärder samt bedriver samverkans- och utvecklingsarbete med 
många olika aktörer i syfte att förbättra tillståndet. Forskning och innovation är 
också en viktig del i vårt miljö- och hälsoarbete.

1 Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket
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1 Inledning 

1.1 Tillgänglighet i ett hållbart samhälle

Tillgänglighet i form av resor och transporter, men även digitala möten och tjänster, 
är en del i ett hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle är svårt att definiera men de 
flesta är överens om att hållbar utveckling är ett tillstånd av ekonomisk, ekologisk 
och social balans, utan inbördes prioritering. 

I dagsläget är transportsystemet inte långsiktigt hållbart. Människor dör och 
skadas allvarligt i trafiken och de transportrelaterade orsakerna till att miljö- och 
hälsomål inte nås är bitvis stora. Ekonomiska förluster drabbar medborgare och 
näringsliv vid störningar och avbrott i transportsystemet. 

Ett hållbart samhälle behöver tillgodose god tillgänglighet inom hållbarhetens 
ramar. Med detta menas att ingen dör eller skadas allvarligt och att transportsyste-
met bidrar till att miljö- och hälsomål kan nås, se figur 1 nedan. 

Figur 1: Säkerhet, miljö och hälsa skapar en ram för utvecklingen av god tillgänglighet.

FNs hållbarhetsmål Agenda 2030 har lett till nya politiska ambitioner kring håll-
barhetsfrågorna. De transportpolitiska målen behöver preciseras och utvecklas 
för att överensstämma med Agenda 2030. Trafikverket har under året bidragit till 
Trafikanalys regeringsuppdrag om översyn av målpreciseringarna med förslag på 
kvantifierade och tidsatta mål. Trafikverket behöver sådana mål för att kunna sätta 
mål för den egna verksamheten. 

Trafikverkets miljörapport 2016 tar upp tillstånd och utveckling för Trafikverkets 
prioriterade miljöområden samt de åtgärder som Trafikverket genomfört och dess 
bedömda effekter. Utfallet för riktade miljöåtgärder i infrastrukturen var lägre än 
planerad budget för 2016, och orsakerna är flera. Trafikverket arbetar aktivt med 
att öka framdriften och har tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att öka 
takten och genomföra riktade miljöåtgärder enligt plan.

Trafikverket ingår i Miljömålsrådet tillsammans med andra myndigheter. Under 
2016 togs en gemensam åtgärdslista fram. Respektive myndighet har även tagit 
fram en egen åtgärdslista för genomförande. Dessa åtgärder beskrivs inom varje 
berört miljöområde i rapporten.
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Det finns både positiva och negativa trender när det gäller transportsystemets 
påverkan på miljön och människors hälsa. Fortfarande återstår flera stora ut-
maningar för att skapa ett transportsystem som en del av god tillgänglighet i det 
hållbara samhället. Transportsystemet innehåller samtidigt förutsättningarna och 
möjligheterna att göra detta. 

1.2 Transportpolitiska mål

Trafikverket ska enligt instruktion verka för att de transportpolitiska målen 
uppnås2. Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Till det övergripande målet finns två delmål, funk-
tionsmålet som handlar om att alla ska ha en grundläggande tillgänglighet och 
hänsynsmålet som anger att tillgängligheten ska ske med hänsyn till säkerhet, 
miljö och hälsa3. 

FUNKTIONSMÅL – tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingen i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, 
det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

HÄNSYNSMÅL – säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande 
generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad 
hälsa.

Till de båda delmålen finns även ett antal preciseringar

1.3 Sveriges miljömål 

Sverige har 16 miljömål som beskriver vilket tillstånd vårt miljöarbete ska leda till, se 
figur 2 nedan. Det svenska miljömålssystemet består även av ett generationsmål och 
24 etappmål. Generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda år 2020, 
med undantag av målet Begränsad klimatpåverkan som ska vara uppnått år 2050.

Begränsad  
klimatpåverkan

Skyddande 
ozonskikt

Grundvatten av  
god kvalitet

Ett rikt  
odlingslandskap

Frisk luft

Säker strålmiljö

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Storslagen  
fjällmiljö

Bara naturlig 
försurning Giftfri miljö

Ingen   
övergödning

Myllrande 
våtmarker

God bebyggd  
miljö

Levande sjöar och 
vattendrag

Levande skogar

Ett rikt växt- och 
djurliv

Figur 2: Sveriges 16 miljömål

2 Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket
3 http://malportal.trafa.se/Global/Excelfiler%20M%c3%a5lportalen/Transportpolitiska%20m%c3%a5l.pdf?_ga=1.211

559957.1061519634.1461679974 
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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 sammanhang4. 

1.4 Miljöstyrning i Trafikverket 

Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås5, och utifrån 
hänsynsmålet ska vi bidra till Sveriges miljömål. För att kunna göra det på ett 
effektivt sätt har vi identifierat de miljökvalitetsmål som vi bör prioritera i utred-
ningen De nationella miljökvalitetsmålen – Trafikverkets roll.6 Se Trafikverkets 
prioriterade miljökvalitetsmål i tabell 1.

Enligt förordningen 2009:907, Miljöledning i statliga myndigheter, är varje natio-
nell myndighet skyldig att införa miljöledningssystem för att bedriva ett systema-
tiskt miljöarbete. I Trafikverket är miljö en integrerad del av ledningssystemet. 
Delar av Trafikverket är certifierade enligt ISO 14001, såsom projekt Citybanan 
och Hallandsås samt resultatenheterna Färjerederiet och Järnvägsskolan. Vi rap-
porterar årligen till Naturvårdsverket och regeringen om hur arbetet med miljö-
ledningssystemet utvecklas.

Ett miljöledningssystem bygger på en miljöutredning där organisationens miljö-
aspekter identifieras. Trafikverkets verksamhet är så pass komplex att miljöaspek-
terna måste aggregeras för att få en överblick och möjliggöra en prioritering. I 
Trafikverkets miljöutredning7 har miljöaspekter aggregerats till följande priorite-
rade miljöområden:

• Klimat och energi (utsläpp till luft, energianvändning)

• Luftkvalitet (utsläpp till och påverkan på luftkvalitet)

• Buller och vibrationer (emissioner av buller och vibrationer)

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

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

• Landskap (påverkan på natur- och kulturlandskap samt landskapets form och 
struktur)

Efter att miljöutredningen genomfördes har Aktivt resande tillkommit som priori-
terat miljöområde.

De prioriterade miljöområdena kan också tydligt kopplas till de miljökvalitetsmål 
som vi bör prioritera. Ett miljöområde kan kopplas till fler miljökvalitetsmål än 
vad som visas nedan, eftersom det innehåller ett flertal olika aktiviteter, generellt 
kan dock följande koppling göras (tabell 1).

4  http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/
5  Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket 
6  http://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/Studerande/hogskolauniversitetsstuderande/

Examensarbeten/Utforda-uppdrag/Utforda-uppdrag/De-nationella-miljokvalitetsmalen--Trafikverkets-roll 
7  Trafikverkets miljöutredning 2015:050 https://trafikverket.ineko.se/se/tv000177 
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Tabell 1 Koppling mellan Trafikverkets prioriterade miljökvalitetsmål och miljöområden

Miljökvalitetsmål Miljöområde med flera 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

1.5 Leveranskvalitet Miljö och hälsa

För att följa upp Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen använder vi 
leveranskvaliteter8. Med stöd av indikatorer beskriver de vår förmåga att leverera 
ett tillgängligt transportsystem som tar hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa.

Leveranskvalitet Miljö och hälsa lyder så här: ”Transportsystemets förmåga att mi-
nimera negativ påverkan på klimat, landskap och hälsa samt förmågan att främja 
den positiva utvecklingen av dessa”. Utvecklingen bedöms bland annat med hjälp 
av indikatorerna, se tabell 2.

Tabell 2: Indikatorer för Leveranskvalitet Miljö och hälsa, nivå 1

Landskap Landskapsanpassad väg och järnväg
Andel statlig väg och järnväg som är landskapsanpassad, procent

Landskap
Resultat av Trafikverkets åtgärder
Förändrad andel landskapsanpassning som ett resultat av Trafikver-
kets insatser under året, procentenheter

Hälsa
Hälsopåverkan
Transportsystemets påverkan på människors hälsa (luftkvalitet, buller, 
aktivt resande), DALY

Hälsa
Resultat av Trafikverkets åtgärder
Förändrad påverkan på människors hälsa som ett resultat av Trafikver-
kets insatser under året, DALY

Klimat Vägtrafikens klimatpåverkan
Vägtrafikens klimatpåverkan, index klimatpåverkande utsläpp

Klimat
Resultat av Trafikverkets åtgärder
Klimatpåverkan som ett resultat av Trafikverkets insatser under året, 
ton koldioxidekvivalenter

8  Regeringsuppdrag Redogörelse för utveckling och implementering av styrramverket för drift och underhåll. Version 
1.0, TRV2015/20691
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2 Klimat och energi 

2.1 Tillståndet i transportsystemet

2016 var det varmaste året hittills på 
jorden sedan mätningarna startade 1880. 
Temperaturen är nu ca 1,1 grader var-
mare än i slutet av 1800 talet9. Ökningen 
jämfört med 2015 var 0,1 grader vilket 
gör att vi snabbt närmar oss Parisöver-
enskommelsen om att sträva efter att 
begränsa klimatpåverkan till maximalt 
1,5 graders temperaturökning. För att 
nå Parisöverenskommelsen måste de 
globala utsläppen snabbt minska till 
noll i mitten av seklet för att därefter 
bli negativa. Miljömålsberedningen har 
utifrån Parisöverenskommelsen föresla-
git som mål att Sverige ska vara klimat-
neutralt senast 2045 och att utsläppen 
från inrikes transporter ska minska med 
minst 70 procent till 2030 jämfört med 
2010. Trafikverket har i ett regerings-
uppdrag under 2016 redovisat tre olika 
scenarier som visar hur vägtrafiken kan 
minska sina utsläpp med 80 procent till 
2030 jämfört med 2010.10

På grund av eftersläpningar i redovisningen kan officiella siffror för utsläpp av 
växthusgaser inom EU redovisas för år 2014 och för transportsektorns utsläpp 
inom Sverige för år 2015.

Inrikes transporter stod 2015 för 33 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser11. 
(Siffrorna för 2016 är tillgängliga först i slutet av 2017.) Om bränsle som tankas i 
Sverige för utrikes sjö- och luftfart inkluderas, står transporter för 42 procent. 

Klimatpåverkan från transporter i Sverige domineras av vägtrafiken. År 2015 stod 
den för 95 procent av utsläppen från inrikes transporter12. Därefter kommer luft-
fart 3 procent, sjöfart 2 procent och sist järnvägstrafiken med 0,3 procent. Om utri-
kes bunkring inkluderas blir fördelningen vägtrafik 65 procent, sjöfart 25 procent, 
flyg 10 procent och järnväg 0,2 procent. 

Utöver ovanstående tillkommer transportsektorns indirekta energianvändning 
och utsläpp av växthusgaser. Det omfattar byggande, drift, underhåll och nedmon-
tering av infrastruktur och fordon samt produktion och distribution av drivme-
del. De relativt få studier som är genomförda pekar entydigt på att de indirekta 
utsläppen och den indirekta energianvändningen är betydande i jämförelse med 
transportsektorns direkta utsläpp. Grovt bedöms användning av fordon stå för 
ca 80 procent, infrastrukturen för 5–10 procent och tillverkningen av fordonen 
stå för 10–15 procent sett ur ett livscykelperspektiv. Se vidare information om 

9 https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-data-show-2016-warmest-year-on-record-globally
10 Trafikverket (2016) Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser – ett regeringsuppdrag 

https://trafikverket.ineko.se/en/tv000532
11 SCB (2017) http://www.scb.se/mi0107/ 
12 SCB (2017) http://www.scb.se/mi0107/

FAKTA
Tillstånd
Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken 
och inrikes transporter minskar men för 
långsamt för att nå klimatmålen.

Åtgärder
Globalt behöver utsläppen ner till noll i 
mitten av seklet. Miljömålsberedningen 
har föreslagit att Sverige ska vara klimat-
neutralt till 2045 och att utsläppen från 
inrikes transporter ska minska med 70 
procent till 2030 jämfört med 2010.  För att 
åstadkomma detta behövs en kombination 
av ett mer transporteffektivt samhälle, 
energieffektivare fordon och användning 
samt ökad andel förnybar energi. 

Effekter
2016 var det varmaste året hittills. 
Temperaturen är nu ca 1,1 grader varmare 
än i slutet av 1800-talet. Ökningen 
jämfört med 2015 var 0,1 grader vilket gör 
att vi i närmar oss Parisöverenskommel-
sen om att begränsa klimatpåverkan till 
maximalt 1,5  graders temperaturökning.
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infrastrukturens klimatpåverkan i det speciella temaavsnittet om klimatkrav 
längre fram i rapporten.

2.1.1 Vägtrafikens klimatpåverkan

Eftersom klimatpåverkan från inrikes transporter nästan uteslutande kommer från 
vägtrafiken beskrivs dessa närmare i följande avsnitt. 

Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser13 i Sverige var som störst 2007 då de var 11 pro-
cent större än 1990. Sedan dess har utsläppen minskat, framförallt från personbilar 
och tunga lastbilar, och utsläppen under 2016 var 10 procent lägre än 1990. År 2009 
gick trafikarbetet ner kraftigt. Efter några år med relativt stabil trafik på samma nivå 
började trafiken åter öka under 2014 vilket delvis motverkat den effekt som energief-
fektivisering och ökad andel biodrivmedel gett. Enligt beräkningarna har utsläppen 
minskat med 5 procent under 201614. Till största delen förklaras minskningen under 
2016 av en ökad andel biodrivmedel men även till viss del av energieffektivare for-
don. Minskningen motverkas av en ökning av personbils- och lastbilstrafiken. 

De minskade växthusgasutsläppen från vägtrafiken sedan 2007 beror på att styr-
medel införts på såväl nationellt nivå som på EU-nivå vilket lett till energieffekti-
vare fordon och ökad andel förnybar energi. Däremot har det till stor del saknats 
styrmedel för att göra samhället mer transporteffektivt.
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Figur 3: Beräknade utsläpp av växthusgaser från vägtrafiken

13 Omfattar utsläpp vid avgasrör från trafikerande fordon, dvs ej produktion och distribution av drivmedel, tillverkning 
och skrotning av fordon eller utsläpp vid byggande, drift och underhåll av infrastrukturen.

14 Trafikverket (2017) Preliminära beräkningar för klimatrapporteringen. Då avstämning ännu inte skett mot 
drivmedelsleveranser bör denna siffra tas med viss försiktighet. Beräkningar av klimatpåverkan utifrån de totala 
drivmedelsleveranserna, som då även inkluderar arbetsmaskiner, arbetsredskap och fritidsbåtar, indikerar att 
utsläppen minskade med 4 procent under 2016. Tar man dessutom med klimatpåverkan av produktionen av 
drivmedel, såsom redovisas i Trafikverkets klimatbarometer, minskade utsläppen med 3 procent under 2016. 
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2.2 Förklaring till utvecklingen

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser påverkas av tre faktorer: trafikvoly-
men, energieffektiviteten i systemet och andelen fossil energi. 

2.2.1 Utveckling av trafiken

Trafiken på vägnätet ökade under 2016 med   
ca 2 procent. Om man ser längre tillbaka så 
ökade trafiken på hela vägnätet fram till 2008 
och låg sedan relativt konstant fram till och 
med 2013. Därefter har trafiken ökat. Trafikver-
kets prognoser pekar på en fortsatt ökning av 
trafiken med dagens åtgärder och styrmedel. 
Det står i kontrast med att det sannolikt skulle 
behövas en minskning av personbilstrafiken för 
att nå en minskning av utsläppen från inrikes 
transporter med 70 procent till 2030 jämfört 
med 2010 på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Miljömålsberedningen har föreslagit ett mål 
om att kollektivtrafik, gång och cykel ska stå 
för minst 25 procent av resandet senast 2025. 
Det kan jämföras med en andel på 20 procent 
för 2014 enligt den statistik som var tillgänglig 
när Miljömålsberedningen satte målet15. Enligt 

Trafikverkets prognos bedöms andelen ligga kvar på dagens nivå om 20 procent 
2025 om inga ytterligare åtgärder genomförs. För att kunna nå det föreslagna målet 
behöver ökningen i personresande tas helt i kollektivtrafik, gång och cykel, utan 
att biltrafiken ökar, åtminstone räknat på resande i och kring storstäder och större 
städer.

Miljömålsberedningen föreslog inte något mål för utvecklingen av godstransporterna 
motsvarande som för persontransporterna. För att nå klimatmål är bedömningen 
att lastbilstrafiken inte bör öka.

2.2.2 Utveckling av koldioxidutsläpp från fordon

Utsläppen av koldioxid per kilometer för nya bilar sjönk från 127 g/km 2015 till 
123 g/km 2016. Koldioxidutsläppen minskade för alla motortyper utom elhybrider. 
För nya bensindrivna personbilar minskade koldioxidutsläppen med 1 procent och 
för dieseldrivna personbilar med 2 procent. Inom EU var medelutsläppet för nya 
personbilar 120 g/km 201516. Det innebär att utsläppen inom EU är klart lägre än 
kravnivån 2015 på 130 g/km. För att nå mål om fossiloberoende fordonsflotta och 
klimatmålen behöver, enligt Trafikverkets klimatscenario, koldioxidutsläppen i 
Sverige komma ner till 95 g/km till 2021 vilket också sammanfaller med EU:s krav-
nivå. Det innebär att minskningstakten behöver öka till knappt 6 g/km och år fram 
till 2021, jämfört med 4 g/km under 2015. Därefter behöver utsläppen fortsätta 
minska till 70 g/km till 2025 och 50 g/km 2030 om målet ska kunna nås. Siffrorna 
avser mätning enligt nuvarande europeiska testmetod men det är viktigt att minsk-
ningarna i verklig trafik blir relativt sett minst lika stora vilket även medför att 
testmetoden behöver utvecklas.

15 Sedan Miljömålsberedningen kom med sitt betänkande i juni 2016 har dock Trafikanalys sett över statistiken och 
enligt nya siffror är andelen nu 21 procent. Det är oklart hur detta inverkar på målet.

16  EEA (2015) Monitoring CO2 emissions from new passenger cars and vans in 2015, EEA Report No 27/2016
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Minskade koldioxidutsläpp från nya bilar drivs just nu av en generell effektivise-
ring snarare än ökad andel miljöbilar. Andelen miljöbilar minskade t.o.m. under 
året. Andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen var 16,5 procent under 2016. Antalet 
nyregistrerade supermiljöbilar var 12 995 under 2016 vilket är en ökning från 8 582 
under 2015. I stort sett hela ökningen ligger på laddhybrider. 

För lätta lastbilar minskade koldioxidutsläppen för nya bilar från 173 g CO2/km 
(6,6 l/100 km) 2015 till 162 g CO2/km (6,2 l/100km) 2016. Sedan 2009, när de första 
siffrorna fanns tillgängliga, har utsläppen minskat med 18 procent, dvs från 198 g/
km till 162 g/km. 

2.2.3 Utveckling av drivmedelssammansättningen

Mängden fossil bensin i vägtransportsektorn har minskat under ett antal år som 
ett resultat av att gamla bensinpersonbilar byts ut mot nya dieseldrivna. Under 
2016 minskade även mängden fossil diesel vilket till stor del beror på att biodiesel i 
form av hydrerade växtoljor (HVO) ersatt fossil diesel. 

Andelen förnybar energi inom vägtransportsektorn ökade från 13,7 procent till 
18,4 procent 2016. Det kan jämföras med snittet för EU som 2014 var 5 procent17. 
Sverige har tillsammans med Finland högst andel förnybar energi i vägtransport-
sektorn. Mängden E85 (etanol till personbilar) fortsätter att minska huvudsakligen 
beroende på att etanolbilarna i mindre utsträckning tankas med E85. Antalet eta-
nolbilar i trafik fortsätter att minska. Trafikverkets bedömning är att andelen E85 
av den totala mängden bränsle som tankas i etanolbilar minskade från knappt var 
tredje tank (31 procent) 2015 till drygt var sjätte tank (17 procent) 2016. Toppno-
teringen på nio av tio tankningar (90 procent) nåddes 2008. Totalt användes cirka 
13,8 TWh biodrivmedel inom vägtrafiken 2016. 

2.2.4 Utvecklingen framöver

I Sverige bedöms växthusgasutsläppen enligt Trafikverkets beräkningar med idag 
fattade beslut om åtgärder och styrmedel minska med ytterligare ca 12 procent 
fram till 2030 jämfört med idag eller ca 26 procent jämfört med 2010. Även om 
det är en tydlig minskning är det långt ifrån tillräckligt jämfört med det föreslagna 
målet om att utsläppen ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. 
Koldioxidutsläppen från personbilarna fortsätter minska men tas till viss del ut av 
ökade utsläpp från lastbilarna där trafikökningen är större. 

För att nå Miljömålsberedningens förslag till klimatmål krävs enligt Trafikver-
kets analyser att styrmedel sätts in under de närmaste åren som får till en teknisk 
utveckling men som också påverkar hur transporter sker. 

2.3 Åtgärder och effekter

Trafikverket genomför åtgärder som både ökar och minskar energianvändningen 
och klimatpåverkan i transportsektorn. Under 2016 blev effekten av ökningar och 
minskningar en total minskning av energianvändningen med 234 GWh och kli-
matpåverkan med 65 886 ton koldioxidekvivalenter, se tabell 3 nedan. Effekterna 
kommer både från åtgärder inom trafiken och från byggande, drift och under-
håll. Störst bidrag till minskning kom från införandet av utökade trängselskatter 
i Stockholm samt sparsam körning i förarprovet, järnvägsinvesteringar och fler 
trafiksäkerhetskameror. Ökning av energianvändning och klimatpåverkan berodde 
på ökad trafik från väginvesteringar som öppnade för trafik (1045 ton) samt höjda 
hastigheter (313 ton). 

17  Europeiska Unionen (2016) Statistical Pocketbook 2016.
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Tabell 3:  Resultat av Trafikverkets åtgärder för att minska transportsektorns klimatpåverkan  
och energianvändning.

2016 2015 2014 2013 2012

Koldioxidekvivalenter (ton) 66 59 42 99 173

Energianvändning (GWh) 234 200 163 321 539

Siffrorna i tabellen är ett nettoresultat av åtgärder som bidragit till ökade och 
minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter och energianvändning.

Trafikverket har stor möjlighet att påverka energianvändningen och klimatpåver-
kan från byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Exempel på 
åtgärder är klimatmässigt fördelaktig linjeföring, lågtempererad asfalt och värme-
styrning av spårväxlar. Bedömningen är att den årliga energianvändningen och de 
årliga växthusgasutsläppen från byggande, drift och underhåll av de investeringar 
som öppnade för trafik 2016 uppgick till 27 GWh och 4 800 ton. 

För att bedöma, beräkna och minska energianvändningen och klimatpåverkan från 
byggande, drift och underhåll infördes under 2016 modellen Klimatkalkyl 4.018 
som ett web baserat verktyg. Klimatkalkylerna utgör beslutsunderlag och är ett 
verktyg i klimat- och energieffektiviseringsarbetet från planläggning till byggpro-
duktion. Under 2016 infördes kravet att19 klimatkalkyler ska göras för alla investe-
ringsåtgärder över 50 miljoner kronor. Resultatet för 2016 är att för 75 procent av 
dessa investeringsåtgärder har en klimatkalkyl genomförts. 

Under 2016 infördes även krav på minskad klimatpåverkan i upphandlingar av ny 
infrastruktur med kostnad över 50 miljoner och som öppnar för trafik från 2020 
och senare. Kraven förväntas ge en minskning av klimatpåverkan med 15 procent 
till 2020 och 30 procent till 2025 jämfört med 2015. Läs mer om klimatkrav på 
infrastruktur i temaavsnittet kapitel 3.

High Capacity Transport (HCT) och elvägar kan bidra till lägre utsläpp av både 
koldioxid, partiklar och kväveoxider genom att transporterna blir effektivare. 
Inom innovationsupphandlingen av elvägar utvärderar Trafikverket två olika 
projekt, ett utanför Sandviken där energin tas från en luftledning ovanför fordonet 
och ett utanför Arlanda som bygger på en elskena i vägytan.

Trafikverkets Färjerederi har minskat klimatpåverkan genom att konvertera två 
färjor till eldrift samt fortsätta utbilda befälhavare i eco shipping.

Trafikverket har även deltagit i samarbetet för klimatneutrala godstransporter på 
väg (KNEG). Nätverket har 13 medlemmar från näringsliv, akademi och myndig-
het som alla genomför åtaganden för att minska klimatpåverkan. Resultat för 2016 
kommer först i maj men för 2015 var resultatet av medlemmarnas åtaganden en 
minskning av koldioxidutsläppen med en halv miljon ton KNEG har sedan starten 
2007 haft ett mål om att halvera klimatpåverkan för en genomsnittlig godstran-
sport på väg till 2020 jämfört med 2005. 

I juni 2016 levererade Trafikverket ett regeringsuppdrag om vilka styrmedel och 
åtgärder i infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av 
växthusgaser med 60 respektive 80 procent till 2030 jämfört med 2010. Trafikver-
ket presenterade fyra olika scenarier för att spegla osäkerheten i våra antaganden 
om den framtida utvecklingen. Åtgärderna omfattar energieffektivisering och 

18 http://trafikverket.se/klimatkalkyl
19 http://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=20&dokumentId=TDOK%202015%3a0007
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elektrifiering, kraftigt ökad andel biodrivmedel, samhällsplanering och infrastruk-
turinvesteringar samt minskat trafikarbete med personbil och lastbil. Samtliga 
handlingsalternativ har för- och nackdelar av olika karaktär.

Trafikverket har under flera år deltagit i CEDR20 gruppen Climate Change där slut-
rapporten, ”Acting on Climate Change” publicerats under året. Rapporten innehåller 
råd om hur man kan förändra planering och synsätt för att utveckla infrastrukturen i 
samklang med långtgående mål om att begränsa klimatpåverkan från trafik och infra-
struktur och på sikt göra den klimatneutral samt råd för hur trafikverk kan lägga upp 
en strategi och åtgärdsplan för att möta klimatförändringar som påverkar infrastruk-
turen och trafiken. Flera vetenskapliga artiklar har också presenterats som resultat av 
arbetet bl.a. på TRA – konferensen i Warszawa under året, bl.a. artikeln ”A need for 
new methods in the paradigm shift from mobility to sustainable accessibility”21.

Under 2016 har Trafikverket deltagit i Energimyndighetens regeringsuppdrag om 
samordning för att ta fram en strategi för omställning av transportsektorn till fos-
silfrihet. I arbetet ingår även Transportstyrelsen, Trafikanalys, Naturvårdsverket 
och Boverket. Styrgruppen utgörs av respektive generaldirektör22. 

Under 2016 har två ansökningsomgångar för stadsmiljöavtal ägt rum. Stadsmiljöav-
talen syftar till att främja hållbara stadsmiljöer där minskad klimatpåverkan är en 
viktig del. I ansökningsomgången på våren inkom 26 ansökningar där 19 beviljades 
stöd. I höstens ansökningsomgång inkom 17 ansökningar och fem beviljades stöd. 
Sammanlagt har de 24 kommunerna/landstingen bifallits stöd på ca 723 miljoner 
kr. Exempel på åtgärder är spårväg, busskörfält, utveckling av bytespunkter, lad-
dinfrastruktur, elbussatsningar, BRT-stråk (BRT=Bus Rapid Transit) och kollektiv-
trafikprioritering i trafiksignaler. Som motprestationer har bl.a. angetts detaljplaner 
för bostadsbyggande, anläggande av gång- och cykelvägar, framtagande av parke-
ringsstrategier, cykelplan och hastighetsöversyn. Under 2015 och 2016 har totalt 
sett 1,26 miljarder kr beviljats i stöd via stadsmiljöavtalen till 29 sökanden.

Trafikverket har även deltagit i Boverkets regeringsuppdrag om klimatsmart väg-
ledning i översiktsplaner. Arbetet har resulterat i en webbaserad vägledning som 
ger stöd åt kommuner att planera mer klimatsmart23. 

Trafikverket har bistått med en expert till Bonus-Malus utredningen som lämnade 
sitt betänkande i 1 april 2016 om ett bonus-malus system för lätta fordon. Trafikverket 
har också bistått Miljömålsberedningen, som under året lämnade två delbetänkanden 
först ett klimatpolitiskt ramverk och därefter en klimat- och luftvårdsstrategi inklu-
sive, med underlag och deltagande i rundabordssamtal om hållbar mobilitet.

20 CEDR är en plattform för samarbete mellan de europeiska nationella vägmyndigheterna.
21 Transportation Research Procedia, Volume 14, 2016, Pages 412–421, Transport Research Arena TRA2016
22 http://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/sammanstallning-av-oppet-forum.pdf
23 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/oversiktsplan/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/
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3 Temaavsnitt – Klimatkrav på infrastruktur

Utöver den klimatpåverkan som trafiken och fordonen ger upphov till sker en 
betydande klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av vägar och järnvä-
gar. Det är utsläpp som Trafikverket också har stor möjlighet att påverka. Från och 
med 2016 ställer Trafikverket krav på minskad klimatpåverkan från större infra-
strukturprojekt och vid upphandling av järnvägsmateriel. Därmed har också resan 
mot visionen om en klimatneutral infrastruktur påbörjats.

3.1 Vision om en klimatneutral infrastruktur och mål för 2020 och 2025

Sveriges regering och riksdag har tidigare beslutat visionen om att Sverige år 2050 
ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växt-
husgaser till atmosfären. Det gäller även transportinfrastrukturen och Trafikverket 
har därför satt upp visionen att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast till 
2050. Som steg på vägen har Trafikverket satt upp delmål om att klimatpåverkan ska 
minska med 15 procent till 2020 och 30 procent till 2025. Dessa mål är utgångspunkt 
för de klimatkrav som Trafikverket tagit fram och beslutat för infrastrukturen. 

3.2 Motiv till att ställa krav

Klimatpåverkan från infrastrukturen är betydande. Väg- och järnvägsinfrastruktur 
beräknas släppa ut 1–2 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar 5–10 
procent av från den samlade klimatpåverkan från fordon, infrastruktur och trafik. 

Klimatpåverkan från infrastrukturhållningen kommer från de material och den 
energi, främst diesel, som används i byggande drift och underhåll av infrastruk-
turen. I investeringsprojekt är det insatsmaterial i form av betong, stål i armering 
och konstruktioner samt asfalt som står för den största klimatpåverkan. Även 
krossning av sten och sprängning samt förändrad markanvändning ger upphov till 
klimatpåverkan. Utsläppen sker i hela kedjan. Från utvinning av råmaterial t.ex. 
järnmalm till produktion genom exempelvis järn- och stålframställning, vidare vid 
bearbetning t.ex. framställning av järnvägsräls, transporter, anläggning, drift och 
underhåll samt i en del fall även nedläggning av infrastruktur. Drivmedelsanvänd-
ning för transporter och för arbetsmaskiner är också betydande.

Betong

Arbetsmaskiner 
och transporter

Konstruktionsstål

Armeringsstål

Annat

Asfalt

Figur 4:  Fördelning av klimatpåverkan från infrastrukturprojekt i den nationella planen 
2014-2025

Klimatkrav på infrastruktur
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3.3 Processen med att ta fram kraven

Arbetet med att ta fram klimatkraven inleddes under 2014. Målet var att kraven 
skulle vara teknikneutrala och ge långsiktiga spelregler för branschen. Att det 
bör finnas incitament för att gå längre än kraven och straff om man inte klarar att 
uppfylla kraven samt att uppföljning för att säkerställa att kraven uppfylldes är en 
viktig princip. Ett forskningsprojekt genomfördes för att analysera konsekvenser-
na av att ställa krav i enlighet med målen. 

3.4 Klimatkraven för större projekt samt för järnvägsmateriel 

Klimatkraven infördes i februari 2016 och gäller nya investeringsprojekt större 
än 50 miljoner kronor som öppnar för trafik 2020 eller senare. Klimatkraven för 
infrastrukturprojekten omfattar planläggning, projektering och byggande. Genom 
att kraven avser livscykelutsläpp omfattas även efterföljande drift och underhåll. 
Utöver investeringsprojekt gäller kraven även för järnvägsmateriel som Trafikver-
ket köper in. Till att börja med är det betongsliper till järnvägen men på sikt även 
andra järnvägsmateriel.

För projekt som öppnar för trafik 2020 till 2024 ställs krav på i snitt 15 procent läg-
re klimatpåverkan jämfört med ett utgångsläge representativt för 2015. För projekt 
som öppnar för trafik 2025 eller senare är kravet 30 procent lägre klimatpåverkan. 

I planläggning ställs krav på konsulten att den ska peka ut delar med betydande 
klimatpåverkan och föreslå åtgärder för att minska klimatpåverkan. Dessutom ska 
konsulten upprätta en klimatkalkyl för projektet med Trafikverkets modell Kli-
matkalkyl24. Några reduktionskrav ställs dock inte i detta skede. Det ställer krav på 
Trafikverket att ta till sig åtgärdsförslagen och implementera dessa. 

I nästa skede upphandlas en konsult för projektering och framtagning av förfråg-
ningsunderlag för upphandling av utförandeentreprenad. Vid upphandlingen stäl-
ler Trafikverket krav på konsulten att reducera klimatpåverkan med ett visst antal 
procent (se beskrivning av nivåer tidigare i avsnittet) jämfört med det utgångsläge 
som är definierat av klimatkalkylen för projektet och som är representativ för 2015. 
Konsulten föreslår konkreta åtgärder i projekteringen, ett förslag på reduktions-
krav (lägre än 15 procent) att ställa på entreprenören samt gör en uppdatering av 
klimatkalkylen i form av ett nytt utgångsläge. 

Trafikverket värderar förslaget från konsulten och tar med åtgärder, reduktions-
krav och det nya utgångsläget i upphandlingen av utförandeentreprenaden. Av 
förfrågningsunderlaget framgår också hur bonusmodellen ser ut. Entreprenören 
genomför investeringsprojektet och redovisar genom en klimatdeklaration i slutet 
av projektet hur stor klimatpåverkan varit samt hur stor reduktion som har upp-
nåtts. Om reduktionen är större än kravet utgår bonus enligt bonusmodellen. Om 
kravet inte nås utgår ingen bonus oavsett om entreprenören i övrigt har genomfört 
projektet så bra att den skulle kunnat få bonus för bra tidhållning etc. Därmed blir 
det en form av straff för att kraven inte nåtts.

I fall med totalentreprenad gäller motsvarande som för utförandeentreprenad med 
den skillnaden att reduktionskraven då blir större eftersom även projekteringsåt-
gärder ingår.

24 http://trafikverket.se/klimatkalkyl
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Figur 5: Klimatkrav i olika faser av projektet. I slutet av projektet görs en uppföljning av att 
kraven nåtts med hjälp av en klimatdeklaration.

3.5 Exempel på upphandlingar där krav ställts enligt riktlinjen

3.5.1 Utförande av Mark- och banarbeten Marmaverken–Söderhamn, Gävleborg

Förfrågan annonserades i juni 2016. Anbud öppnades i december 2016. Trafikver-
ket upphandlar i detta projekt en totalentreprenad, d v s projektering och byggan-
de av mark, bro samt ersättningsvägar med utförandedelar för järnvägsarbeten på 
sträckan Marmaverken–Söderhamn. Kontrakt är tecknat med NCC Sverige AB. 

I samband med framtagande av förfrågningsunderlaget togs ett utgångsläge fram. 
Utgångläget redovisades i förfrågan med hjälp av modellverktyget Klimatkalkyl 
som innehåller schabloner för resurs- och emissionsfaktorer. Utgångsläget redo-
visas uttryckt i antal ton CO2-ekvivalenter som byggnation, drift och underhåll 
av den beställda anläggningen är beräknad till under livslängden. I förfrågan 
framgick även på en övergripande nivå hur Trafikverket hade räknad på de olika 
typåtgärderna som entreprenören förväntas projektera i detalj och därefter bygga. 
I förfrågan sattes även ett krav att reducera klimatpåverkan jämfört med det fram-
tagna utgångsläget. Kravet är att entreprenören för den färdiga anläggningen ska 
visa på en reduktion med 10 procent av utsläppen (av klimatgaser omräknat i CO2-
ekvivalenter) i förhållande till utgångsläget. Kravet gäller under genomförandet av 
kontraktet och anbuden utvärderas därmed inte i upphandlingsskedet avseende 
klimatpåverkan. I samband med färdigställande av entreprenaden ska entreprenö-
ren visa sin klimatdeklaration. I de fall projektspecifika emissionsfaktorer används 
ska dessa verifieras med tredjepartscertiferade miljövarudeklarationer. 

I kontraktet framgår också att om entreprenören kan visa på större reduktion än 
10 procent kommer bonus att betalas ut. Bedömer beställare vid slutleverans att 
entreprenören är berättigad till full bonus ersätts denne med 1,4 mnkr i detta pro-
jekt. Då ingår även bedömning av tidshållning, slutbesiktning och dokumentation. 
Bonusen motsvarar ca 1 procent av uppskattat kontraktsvärde. 

3.5.2 Upphandling av betongslipers så kallat järnvägsspecifikt material

Förfrågan annonserades i oktober 2016 och anbud öppnades i december samma 
år. Genom upphandlingen täcks Trafikverkets hela behov av betongslipers med 
tillhörande befästningssystem under kommande femårsperiod plus optionsår. 
Upphandlingen avser enbart material och inga arbeten. Kontrakt tecknades i mars 
2017.

Klimatkrav på infrastruktur
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I förfrågan framgick ett utgångsläge i antal kg CO2-ekvivalenter per styck betong-
sliper och krav på reduktion i procent i förhållande till detta. Utgångsläget sattes 
till 55 kg CO2-ekvivalenter per sliper. Kravet på reduktion sattes till 7 procent. I ut-
gångsläget definierar Trafikverket som beställare vad man såg som representativt 
medelvärde för nuvarande produkter tillgängliga på marknaden. Reduktionskravet 
sattes efter en kartläggning av den utvecklingspotential av förbättrad klimatpres-
tanda som Trafikverket såg den närmaste tio-årsperioden. Utöver denna minskade 
klimatpåverkan kommer en stor förbättrad klimatprestanda erhållas (mer än 
25 procent) för kommande leveranser genom lättnader i dimensionerande krav 
gällande belastningar för Trafikverkets standardslipers). För optionsåren skärps 
reduktionskravet till 17 procent jämfört med utgångläget. Kraven ställs i förfrågan 
men anbuden utvärderas inte utifrån bedömd klimatprestanda utan är krav som 
gäller för leveranserna. Inför leverans ska kontrakterad leverantör visa på verifie-
rad klimatpåverkan genom tredjepartscertifierade miljövarudeklarationer för de 
produkter som ingår i kontraktet. I kontraktet framgår att Trafikverket ersätter 
med bonus då reduktion är större än uppställt krav i kontraktet. Bonus kan betalas 
med upp till två procent av varans värde. För optionsåren har nivån som måste 
uppnås då bonus utbetalats skärpts att motsvara ytterligare 10 procentenheters 
reduktion. 

3.6 Utvecklingen de kommande åren

För att få en överblick av arbetet de kommande åren för uppsatta mål och visionen 
om en klimatneutral infrastruktur senast 2050 har en transformationskarta tagits 
fram. Syftet med transformationskartan är att skapa en gemensam överblick av 
utvecklingen av Trafikverkets klimatkrav under de kommande åren. Transforma-
tionskartan beskriver utveckling i kravställande och vilka systemstöd, affärsmodel-
ler och kommunikation som behövs för att stödja detta. Den vänder sig till berörda 
såväl internt inom Trafikverket som till branschen.

En kontrollstation av klimatkrav genomförs under 2018. Syftet är att utvärdera 
kraven och ta fram beslutsunderlag för revidering av befintliga krav och framta-
gande av krav bortom 2025. Utvärderingen handlar främst om kraven för de större 
investeringsprojekten. Beslutsunderlaget täcker dock alla områden där klimatkrav 
ställs eller kommer ställas. Det handlar exempelvis om uppdatering av potentialer 

Klimatkrav på infrastruktur
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och utgångsläge. Underlag kommer bl.a. från forskningsprojektet ”Styrning och 
uppföljning av Trafikverkets klimateffektiviseringsarbete”. 

Med utgångspunkt från kontrollstationen fastställs krav bortom 2025 under 2018 
eller i samband med revidering av riktlinje i januari 2019. I samband med detta 
görs också eventuell revidering av krav för 2020 och 2025. Upphandlingskrav ställs 
också för baskontrakt och beläggningsunderhåll i upphandlingar 2018 samt för räl 
sannolikt i upphandling 2018–2019. 

Utfall för större investeringsprojekt som öppnar för trafik 2020 kommer komma 
före 2020 i de fall som delar av projektet är klara tidigare. Kraven gäller även dessa 
projekt.

Figur 6: Transformationskarta för klimatkrav som visar utvecklingen av krav, systemstöd och 
affärsmodeller samt kommunikation för att gå mot uppsatt mål och den långsiktiga visionen 
om en klimatneutral infrastruktur.

Klimatkrav på infrastruktur
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4 Luftkvalitet 

Vägtrafiken är, trots stora utsläpps-
minskningar, fortfarande en betydande 
källa till de luftföroreningar som har 
negativa effekter på människors hälsa 
och miljön. Luftkvaliteten har förbätt-
rats under senare decennier, men den 
positiva utvecklingen är inte lika påtag-
lig som tidigare.

4.1 Tillståndet i transportsystemet

Enligt mätresultat och ett luftkvalitets-
index har halterna i tätorter minskat 
med 32 procent från början av 2000-ta-
let och fram till vintern 2014/2015. 
Partikelhalterna beräknas ha minskat 
med 25 procent och halterna av kväve-
dioxider med 10 procent underperioden 
(se figur 7).
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Figur 7: Befolkningsviktat index urban bakgrund från 2000/2001 t o m 2014/2015  
(Data från IVL Svenska Miljöinstitutet)

FAKTA

Tillstånd
Luftkvaliteten har förbättrats under senare 
decennier, men den positiva utvecklingen 
är inte lika påtaglig som tidigare och räcker 
inte för att nå krav och mål.

Åtgärder
För att varaktigt nå halter under miljö-
kvalitetsnormer och mot Frisk luft-målen 
krävs ytterligare åtgärder både mot 
utsläpp av förbränningsrelaterade 
luftföroreningar och av slitagepartiklar. 

Effekter 
Antalet förtida döda på grund av trafik-
relaterade luftföroreningar i Sverige har 
beräknats till ca 3000 per år. 

Lokala åtgärder har på flera ställen  bidragit 
till att miljökvalitetsnormerna klarats.
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Utsläppen har minskat till följd av skärpta utsläppskrav och förnyelse av 
fordonsparken.

Utsläppen av kväveoxider (NOx) från vägtrafiken sjunker, om än långsammare än 
tidigare, och har minskat med 9 procent under 2016 och med 72 procent sedan 
1990, se tabell 4 och figur 7. Det är framförallt 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.

Utsläppen av kvävedioxid (NO2), som är en del av de totala kväveoxidutsläppen, 
har ökat under ett antal år. Detta beror bland annat på att moderna dieselfordon 
har katalysatorer för att oxidera koloxid (CO) och kolväten (HC). Samtidigt oxi-
deras kväveoxider (NO) till kvävedioxider (NO2). NO2 används även som oxidant 
för att förbränna sot i partikelfilter. Detta ger en förskjutning mot en högre andel 
direktemitterad NO2. 

Utsläppen av avgaspartiklar har minskat med 13 procent 2016 jämfört med före-
gående år, se tabell 4. 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 det är betydelsefullt ur hälsosynpunkt. En do-
minerande 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 2016. 
Det är dock stora regionala skillnaderna i dubbdäcksanvändning över landet.  
Vägtrafikens utsläpp av kolväten har minskat med 8 procent under året och med  
93 procent sedan 1990, se tabell 4. 
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Tabell 4: Beräknade emissioner av kväveoxider, kolväten och avgaspartiklar från vägtrafiken

Emissioner/år 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016

Förändring 
2015–2016 

(procent)

Förändring 
1990–2016 

(procent)

Kväveoxider (kton)

Personbil 74 65 44 27 19 18 17 –3,3 –77

Lätt lastbil 6 6 6 6 6 6 6 –0,9 4

Buss 13 12 10 8 7 4 4 –12,2 –72

Tung lastbil 47 44 46 40 27 15 13 –17,8 –73

Motorcykel/moped 0 0 0 0 0 0 0 –0,6 140

Totalt 140 127 107 82 59 44 40 –8,9 –72

Kvävedioxid (kton)

Personbil 3,8 3,4 2,6 2,1 3,2 5,0 4,9 –1,1 28

Lätt lastbil 0,3 0,4 0,5 1,5 2,1 2,2 2,2 –0,7 560

Buss 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 –9,8 –54

Tung lastbil 3,3 3,1 3,2 2,8 2,4 1,4 1,2 –15,2 –64

Motorcykel/moped 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –0,6 140

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

Kolväten (kton)

Personbil 128 93 58 34 20 9 8 –7,3 –93

Lätt lastbil 8 7 4 2 1 0 0 –19,3 –95

Buss 1 1 1 0 0 0 0 –12,1 –92

Tung lastbil 3 3 2 2 1 0 0 –20,0 –90

Motorcykel/moped 1 1 2 2 1 1 1 –2,0 –39

Totalt 142 104 66 40 23 11 10 –7,8 –93

Avgaspartiklar (ton)

Personbil 656 573 671 545 454 249 231 –7,1 –65

Lätt lastbil 274 273 460 443 349 193 168 –13,0 –39

Buss 674 567 337 198 110 50 42 –14,8 –94

Tung lastbil 1738 1511 1207 883 494 258 208 –19,5 –88

Motorcykel/moped 37 29 35 32 21 12 11 –3,5 –70

Totalt 3380 2954 2710 2102 1428 761 660 –13,3 –80

Luftkvalitet regleras av miljökvalitetsnormer (MKN) enligt miljöbalken, vilka 
överskrids eller riskerar att överskridas i flera tätorter i Sverige i trafiknära miljöer. 
I dag finns åtgärdsprogram för att uppnå miljökvalitetsnormer för kvävedioxid 
(NO2) och partiklar (PM10) för ett drygt tiotal tätorter i Sverige. Miljökvalitetsmålet 
Frisk luft, som innebär en god luftkvalitet, är ännu svårare att uppnå.  Ur hälsosyn-
punkt är nuläget långt ifrån önskvärt. 
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Vägtrafikens utsläpp av avgaser och 
slitagepartiklar i Sverige beräknas under 
ett år orsaka i storleksordningen 27 000 
DALY och 3000 förtida döda, till följd av 
bland annat lungcancer, hjärtinfarkter 
och stroke25. Siffrorna är framtagna med 
en ny metod och vissa antaganden är 
osäkra. Alla föroreningar från trafik och 
alla deras hälsoeffekter har inte kunnat 
inkluderas i DALY-beräkningarna. En 
samlad bedömning är att negativ häl-
sopåverkan på grund av luftföroreningar 
sannolikt har minskat sedan 2000-talets 
början framförallt tack vare minskade 
utsläpp av avgaspartiklar.

4.2 Åtgärder och effekter

För att långsiktigt klara målen för luftföroreningar krävs en kombination av minskade 
utsläpp från fordon och maskiner, minskad mängd slitagepartiklar och åtgärder mot 
höga halter där människor bor och vistas. Det finns stora kunskapsluckor och utveck-
lingsbehov, inte minst om hälsopåverkan från olika sorters ämnen och partiklar.

Trafikverket har under 2016 stöttat Miljödepartementet i Europeiska unionens råd 
i frågor rörande avgasutsläpp från arbetsmaskiner. Steg V som beslutades under 
2016 innebär i praktiken att nya arbetsmaskiner måste utrustas med partikelfilter 
för att klara de nya kraven. Trafikverket deltar även i arbetet med förnybara bräns-
len genom International Energy Agencys (IEA) tekniska samarbetsprogram om 
avancerade motorbränslen26. En viktig slutsats från det gångna årets arbete är att 
det är först i och med Euro VI som tunga fordon får låga utsläpp även i verklighe-
ten, framförallt i stadsmiljö där fordonen ofta har en relativt låg belastning. En på-
skyndad övergång till Euro VI i stadsmiljö har potential att bidra till sänkta nivåer 
av framförallt kväveoxider. Trafikverkets arbete med effektivare godstransporter 
så som High Capacity Transport (HCT)27 och elvägar kan bidra till lägre utsläpp av 
både partiklar och kväveoxider genom att transporterna blir effektivare. 

Trafikverket har också ett långsiktigt samarbete med SMHI för att förvalta och 
utveckla det nationella beräkningssystemet för luftkvalitet, SIMAIR28. Systemet 
används av kommuner, luftvårdsförbund och konsulter samt av Trafikverket för 
beräkningar av halter längs det statliga vägnätet. 

I Sverige byggs det alltfler tunnlar för att skapa tillgänglighet och attraktiv tätorts-
mark, och tunnelluftens påverkan på hälsan blir därmed en allt viktigare fråga. 
Samma luftföroreningar som finns allmänt i trafikmiljön finns i väsentligt högre 
halter i vägtunnlar. Exponeringen för tunnelluftens föroreningar är dock mindre 
eftersom tiden vi vistas i tunnlar är kortare och luften in i fordonen filtreras. Tra-
fikverket har sedan 2012 bedrivit ett forskningsprogram för att få fram underlag 
för ett nationellt riktvärde för tunnelluft. Under 2016 har forskning kring långsik-
tiga hälsoeffekter av daglig färd i vägtunnel bedrivits och redovisats. 

25 DALY-beräkningar enligt metod framtagen av WSP, Umeå Universitet och Karolinska Institutet på uppdrag av 
Trafikverket

26 International Energy Agency Technology Collaboration Programme on Advanced Motor Fuel. En arena där 
medlemsländer kan dela på forskningsresurser och samarbeta kring framtagande av kunskapsunderlag.

27 Längre och tyngre fordon
28 Se Trafikverkets årsredovisning 2016, avsnitt Regeringsuppdrag miljö tabell 14, där redovisas läget för samtliga 

samverkansåtgärder som tagits fram inom Miljömålsrådets arbete

DALY
DALY är en sammanvägd indikator på 
sjukdomsbördan på populationsnivå, 
utvecklad av World Health Organization 
(WHO). Indikatorn omfattar antal friska 
levnadsår som en population förlorar 
(hänsyn tas både till risk för funktionsned-
sättning genom insjuknande i olika 
sjukdomar och risk för förtida död) på 
grund av negativ hälsopåverkan såväl som 
riskreduktion på populationsnivå tack vare 
positiv hälsopåverkan. Utifrån DALY 
beräknar Trafikverket transportsystemets 
hälsopåverkan från luftföroreningar, buller 
och aktivt resande (gång och cykel).
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Vi genomför åtgärder i beslutade åtgärdsprogram på lokal och regional nivå. I 
Umeå har Trafikverket och kommunen samverkat om åtgärder för att klara miljö-
kvalitetsnormerna, exempelvis dammbindningsåtgärder. Under året har trafikljus 
i centrala delarna av Umeå justerats för att ändra köerna. Dammbindningsåtgär-
der genomförs även i Sundsvall och Örnsköldsvik, i kombination med noggrann 
städning av gaturummen genom sopning och spolning. Enligt mätningar klarades 
MKN för PM10 både i Örnsköldsvik och i Sundsvall, till stor del tack vare genom-
förda åtgärder enligt åtgärdsprogrammen. I Sundsvall har Sundsvallsbron innebu-
rit en förbättring av luftkvalitetssituationen då större delen av den tunga trafiken 
väljer att köra över bron istället för igenom staden.

Trafikverket samverkar med olika aktörer i Stockholmsregionen, om åtgärder i 
enlighet med åtgärdsprogrammet för att om möjligt öka andel resande med kol-
lektivtrafik, gång och cykel. Vi genomför även åtgärder som dammbindning och 
tidig vårstädning. En uppföljning har gjorts som visar att dessa åtgärder har positiv 
effekt på halterna och att några dygns överskridanden av miljökvalitets normerna 
kan undvikas. Trängselskatten har utökats under året till att också omfatta Essinge -
leden och avgiften har höjts. Detta borde ha en positiv effekt på halterna och en 
uppföljning pågår. Kontinuerliga luftmätningar sker som tidigare och ytterligare 
en mätstation har tagits i bruk. Citybanan har installerat partikelfilter på två 
 platser så att utsläppsluften från tunneln ska bli renare och dammbindning sker 
vid behov under byggtiden. Under året har underlag tagits fram för regionens 
kommande handlingsplan för fortsatt arbete med att minska halterna.29

I Göteborg har Trafikverket, miljöförvaltningen och trafikkontoret samverkat om 
dammbindning på sträckor där statlig väg passerar centrala delar av Göteborg och 
Mölndal. Vid mätningar av PM10 under vårsäsongen har MKN inte överskridits, 
huvudsakligen beroende på dammbindning och minskad trafik tack vare träng-
selskatt. Inom ramen för Västsvenska paketet har satsningar genomförts för ökad 
kollektivtrafik, till exempel kollektivtrafikkörfält, pendelparkeringar för bil och 
cykel samt gång- och cykelvägar. Trafikverket är även med i arbetet med revide-
ring av åtgärdsprogrammet för NO2 i Göteborg och kranskommunerna Partille 
och Mölndal Trafikverket deltar både i en expertgrupp för Luftvårdsprogrammet i 
Göteborgsregionen samt i Luftvårdsprogrammets luftgrupp. 

Åtgärder och styrmedel bidrar till minskade utsläpp från trafik och lägre halter 
av luftföroreningar. Alla åtgärder som genomförts av Trafikverket och av andra 
aktörer kan dock inte utvärderas ur luftföroreningssynpunkt, men den nationella 
trenden är positiv.

29 Luftkvalitetsutredning för det statliga vägnätet i Stockholms län – Beräkning av trafikflöden och åtgärder för att nå 
miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för partiklar (PM10 och PM2,5) och kvävedioxid (NO2) åren 2015, 2020 
och 2030
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5 Buller och vibrationer 

Trafik på väg och järnväg är den bul-
lerkälla som berör flest människor i 
Sverige. Höga bullernivåer medför 
negativa effekter på hälsa och välbefin-
nande. Minskad bullerexponering ger 
därför betydande hälsovinster. Även 
vibrationer kan ge upphov till störningar 
och påverka människors hälsa. Den sam-
mantagna störningen ökar väsentligt om 
boende utsätts för buller och vibrationer 
samtidigt. 

Förutom transportpolitiska mål och 
miljökvalitetsmålen är riksdagens 
riktvärden för trafikbuller styrande för 
vårt arbete med buller. För att nå målen 
krävs en kombination av åtgärder och 
Trafikverket bidrar med vissa viktiga 
delar i arbetet. 

Bullerskärmar eller bullervallar, förbätt-
rad ljuddämpning i fasader och buller-
skyddade uteplatser genomförs för att 
skydda de mest bullerutsatta miljöerna. 
Tystare beläggningar, spår och trafik kan 
vara viktiga åtgärder i befolkningstäta 
områden och andra bullerkänsliga mil-
jöer. Åtgärder som tystare fordon, däck och tåg krävs dock för att minska bullerni-
våerna i alla miljöer. 

PRIORITERA DE 
MEST UTSATTA

ÅTGÄRDA VID 
KÄLLAN

PLANERA OCH BYGG 
RÄTT

Figur 8: Kombination av åtgärder för att nå mål.

FAKTA
Tillstånd
Omkring två miljoner människor i 
Sverige utsätts för trafikbullernivåer 
högre än riktvärden utomhus vid sina 
bostäder. Ökat trafikarbete, ökad 
inflyttning till städer och byggande av 
bostäder närmare bullerkällor bidrar till 
att fler människor utsätts för buller.

Åtgärder
Vi har gjort omfattande skyddsåtgärder 
längs statliga vägar och järnvägar för att 
minska störningarna för de mest 
bullerutsatta. Under perioden 1998 – 
2016 har knappt 100 000 personer fått 
åtgärder i eller vid sina bostäder. Under 
samma tidsperiod har bulleremissionerna 
ökat och åtgärderna för att minska bullret 
vid källan har varit mycket begränsade.

Effekter
Trafikbullerstörningar längs vägar och 
järnvägar i Sverige beräknas leda till ca  
6 700 förlorade DALY. Trafikbuller medför 
cirka 500 årliga förtida dödsfall till följd av 
hjärtinfarkt eller stroke
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5.1 Tillståndet i transportsystemet

Omkring två miljoner människor i Sverige utsätts för trafikbullernivåer högre än 
riktvärden utomhus vid sina bostäder. Ökat trafikarbete, ökad inflyttning till städer 
och byggande av bostäder närmare bullerkällor bidrar till att fler människor utsätts 
för buller. Antalet personer som utsätts för trafikbullernivåer högre än riktvärden 
inomhus är svårare att beskriva och beror på hur väl bostäderna anpassats efter 
bullersituationen utomhus. Krav på att bulleranpassa byggandet av nya bostäder 
samt åtgärder på befintliga bostäder medför minskade bullerstörningar inomhus. 

Längs de statliga vägarna beräknas 200 000 personer vara utsatta för högre buller-
nivåer än de riktvärden som riksdagen beslutat ska gälla inomhus. 370 000 perso-
ner beräknas vara utsatta för maximala ljudnivåer från järnväg högre än riktvärdet 
inomhus. Osäkerheten i underlaget för såväl väg som järnväg är dock stor.

Övergripande utredningar 2016 indikerar att 53 400 boende längs järnväg kan är 
exponerade för vibrationsnivåer högre än Trafikverkets riktvärde, > 0,4 mm/s vägd 
RMS. 7100 av dessa uppskattas vara utsatta för vibrationsnivåer > 1,4 mm/s. Tidi-
gare inventeringar har indikerat betydligt färre exponerade. 

Som underlag för bedömningar av åtgärdsbehov och prioriteringar av åtgärder har 
vi under året genomfört bullerinventeringar längs Södra stambanan och Västra stam-
banan. Vi har även genomfört inventeringar av vibrationer längs Västra stambanan. 
Inventeringarna medför dels ett säkrare underlag för bedömningar av omfattning-
en av åtgärdsbehov, dels att bedömningar om åtgärdsbehov sker utifrån en rättvis 
och enhetlig behandling av medborgarna.

De senaste årens forskning visar att det redan vid bullernivåer från 50 dBA dygn-
sekvivalent ljudnivå finns en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. I det forsk-
ningsprojekt om DALY som Trafikverket bedrivit 2014–2016 har DALY till följd 
av trafikbuller beräknats. Se beskrivning av DALY i kapitel om luftkvalitet. Hälso-
förluster till följd av hjärtinfarkt, stroke och hypertoni samt allmänstörningar och 
sömnstörningar till följd av trafikbuller har utretts inom projektet. Beräkningarna 
visar att den samlade exponeringen av buller från trafik på väg och järnväg i Sverige 
ger upphov till hälsoförluster motsvarande 6 700 årliga förlorade DALY till följd av 
hjärtinfarkter, stroke och hypertoni. Om även hälsoförluster till följd av allmänstör-
ningar och sömnstörningar tas med i beräkningarna ökar antalet DALY från 6 700 
till 41 000. Beräkningarna visar vidare att den samlade trafikbullerbullerexpone-
ringen i Sverige ger upphov till ca 1 000 hjärtinfarkter och 1 000 fall av stroke per år 
och att ca 500 av dessa leder till dödsfall. Faktiska dödsfall till följd av hjärtinfarkt 
eller stroke drabbar oftast äldre personer och de cirka 500 personer som dött i för-
tid till följd av buller beräknas i genomsnitt ha förlorat 8 friska levnadsår30. 

5.2 Åtgärder och effekter 

5.2.1 Bulleravskärmande åtgärder

Trafikverket arbetar systematiskt för att minska bullerstörningarna för de mest bul-
lerutsatta. Sammantaget har Trafikverket och före detta Vägverket och Ban verket 
under åren 1998–2016 genomfört bullerskyddande åtgärder för cirka 99 000 personer 
som var utsatta för mer än 10 dBA över riktvärdena. Detta utgör ca  5 procent av det 
totala antalet exponerade över riktvärden utomhus och trots omfattande åtgärder 
så kan åtgärdstakten anses vara låg i förhållande till problemens omfattning. 

30 Enligt utökade beräkningar gjorda av Trafikverket utifrån de DALY-beräkningar som tagits fram av WSP,   
Umeå Universitet och Karolinska Institutet.
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Inventera och 
prioritera

Trafikverket tar reda på 
hur mycket det bullrar vid 
bostäder och skolor som 
ligger utmed statliga 
vägar och järnvägar. 
Sedan prioriterar vi de 
som är mest utsatta för 
höga bullernivåer.

Vi planerar för åtgärder 
utifrån prioritering, budget 
och geografiskt läge.

Trafikverket eller aktuell 
entreprenör tar kontakt 
med berörd fastighet-
sägare och erbjuder 
åtgärd.

Åtgärden genomförs i 
samråd med fastighets-
ägaren.

Planera Erbjuder  
åtgärd

Åtgärd 
genomförs

Figur 9: Trafikverkets arbetssätt för de mest bullerutsatta miljöerna

Bullerdämpande åtgärder genomförs både genom riktade miljöåtgärder i de mest 
bullerutsatta miljöerna och genom åtgärder i större investeringsprojekt. Under 
2016 genomförde vi bulleravskärmande åtgärder cirka 3 500 personer, se tabell 2, 
3 och 4. Trafikverket betalade även ut bidrag till miljöåtgärder längs kommunala 
vägar. Dessa åtgärder beräknas skyddat cirka 1 900 personers boendemiljöer.

Tabell 5: Antal personer som fått åtgärder längs statliga vägar 2012–2016.

Bullernivå före åtgärd och antal personer som fått bullerskyddsåtgärd

År

> 10 dBA över riktvärden  
inomhus eller > 10 dBA  

över riktvärden på uteplats
0–10 dBA över riktvärden 

inomhus eller utomhus
Totalt antal 

personer

2012 900 1 600 2 500

2013 900 3 300 4 200

2014 1 200 900 2 100

2015 900 1000 1 900

2016 1 100 800 1 900

Tabell 6: Antal personer som fått åtgärder längs statliga järnvägar 2012–2016.

Bullernivå före åtgärd och antal personer som fått bullerskyddsåtgärd

År

> 10 dBA över riktvärden  
inomhus eller > 10 dBA  

över riktvärden på uteplats
0–10 dBA över riktvärden 

inomhus eller utomhus
Totalt antal 

personer

2012 1 500 3 700 5 200

2013 600 2 300 2 900

2014 1 200 2 000 3 200

2015 700 600 1 300

2016 500 1 100 1 600
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5.2.2 Vibrationsåtgärder

Under 2016 förvärvade Trafikverket en fastighet till följd av höga vibrationsnivåer 
längs befintlig järnväg. Ytterligare en fastighetsägare erbjöds förvärv på grund av 
höga vibrationsnivåer men tackade nej till erbjudandet.

5.2.3 Bullerdämpande beläggningar 

Löpande underhåll sker av befintliga bullerdämpande beläggningar. Sedan 2010 
har bullerreducerande beläggning funnits på E4 norr om Jönköping (skyltad 90 
km/t). Under de första tre åren var bulleremissionerna cirka 7 dBA lägre jämfört 
med traditionell beläggning. Uppföljningen mellan 2014 och 2016 visar dock att 
bullerreduktionen försämrats men stabiliseras. I det mest trafikerade körfältet var 
bullerreduktionen cirka 4 dBA, och i det mindre trafikerade körfältet cirka 5 dBA.

Effekter av en bullerreducerande beläggning vid Rotebro på E4 norr om Stock-
holm har studerats under två år. Syftet med beläggningen i Rotebro är att testa 
beläggningen på en sträcka med hög trafik och höga hastigheter (skyltad 100 
km/t). I projektet utvärderas hållbarhet och bullernivåer. Initialt uppmättes en 
bullerreduktion på cirka 7 dBA jämfört med traditionell beläggning. Under 2016 
har bullerreduktionen försämrats ner till mellan 3–5 dBA i de tre körfälten. Den 
sämsta reduktionen, 3 dBA, var i det mellersta körfältet. 

5.2.4 Fordonsåtgärder och förändrat trafikarbete 

Förändringar av bulleremissioner i samhället orsakas både av förändrat trafikar-
bete, regelverk som styr krav på enskilda fordon och av efterfrågan på nya fordon 
och dess prestanda. Det ökade trafikarbetet under den senaste 10-årsperioden 
beräknas medföra ökade bulleremissioner på sammantaget ca 0,3 dB. 

De senaste tio åren har inneburit en svag trend med minskade bullernivåer från 
nyregistrerade bilar, totalt en minskning med 0,5 dB. Framtida bullerminskningar 
kommer att variera mellan olika fordonskategorier och beräknas uppgå till 0–3 
dBA till 2029. 
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Trenden med elektrifiering av fordon och särskilt bussar har fortsatt. Detta är 
positivt ur miljösynpunkt främst genom minskad bränsleförbrukning och lägre 
utsläpp av klimatpåverkande gaser men medför även mindre buller. Elektrifiering 
av bussar i tätortstrafik kan ge stora positiva effekter ur bullersynpunkt. 

Buller (förbifartsbuller) från nya järnvägsgodsvagnar är cirka 7–10 dB lägre 
än från äldre vagnar. Minskningen beror främst på ändrade bromssystem. Att 
uppgradera befintliga vagnar så att de uppfyller de krav som ställs på nya vag-
nar är därför en mycket effektiv bulleråtgärd. Detta har föranlett Europeiska 
Järnvägsbyrån (ERA) att påbörjat ett arbete med syftet att ändra det tekniska 
regelverket så att bullerkraven successivt utökas till att omfatta alla befintliga 
godsvagnar. Transportstyrelsen företräder Sverige i diskussioner med ERA och 
Trafikverket samarbetar med Transportstyrelsen för att bidra med underlag och 
konsekvensbeskrivningar31. 

5.2.5 Planera rätt från början

Trafikverket beslutade 2015 om interna riktlinjer för buller och vibrationer från 
trafik. Dessa har implementerats och utvecklats under 2016. Syftet är en effektiv 
och rättssäker verksamhet. Trafikverket har under året verkat för att öka kunska-
pen inom buller- och vibrationsområdet. Projekt har bedrivits för att öka kun-
skapen 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 och stomljud.

Trafikbullerfrågorna har även under 2016 varit mycket aktuella i samhällsdebatten 
och då framför allt kopplat till möjligheten att bygga bostäder i bullerexponerade 
områden. De ändringar som gjorts i plan- och bygglagen och i miljöbalken kopp-
lat till buller och bostadsbyggande har medfört ett viktigt skydd för Trafikverkets 
anläggningar. Underlag för trafikuppgifter som ska ligga till grund för bullerbe-
räkningar har utvecklats. Samhällsekonomiska värderingar för bullerstörning har 
uppdaterats och beräkningsverktyg har vidareutvecklats.

Trafikverket samarbetar med Naturvårdsverket som har ett utpekat ansvar för att 
samordna myndigheternas arbete avseende omgivningsbuller. Under året färdig-
ställdes en kunskapssammanställning om vibrationer. Naturvårdsverket publice-
rade hösten 2016 en vägledning om riktvärden för buller från väg- och spårtrafik 
vid befintliga bostäder där Trafikverket bidragit med underlag och synpunkter.

Ett flertal utredningar, litteraturstudier och testberäkningar av buller har utförts 
inom ramen för en Ny generation järnväg. Utredningsarbetet har syftat till att 
tydliggöra problembild och nya planeringsförutsättningar. Utmaningen ligger i 
att aerodynamiskt/mer lågfrekvent buller uppkommer. För att säkerställa kor-
rekta bullernivåer vid beräkningar har bl.a. mätningar från höghastighetsjärnväg i 
Belgien utförts. En annan del i arbetet har varit att ta del av erfarenheter och olika 
tekniska lösningar vid höghastighetsjärnväg i Europa. 

Under 2016 har flertalet frågor om trafikbuller varit uppe för prövning i både 
Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Det avgörande 
som haft störst betydelse för Trafikverkets verksamhet är Mark- och miljööver-
domstolens avgörande i ett mål angående Trelleborgsbanan. Domen innebär 
att Trafikverket ska vidta bullerskyddsåtgärder, i form av fönsteråtgärder, en-
ligt planeringsfallet väsentlig ombyggnad vid de berörda fastigheterna trots att 
dessa inte är belägna i direkt anslutning till de fysiska ombyggnadsåtgärderna. 

31 Se Trafikverkets årsredovisning 2016, avsnitt Regeringsuppdrag miljö tabell 14, där redovisas läget för samtliga 
samverkansåtgärder som tagits fram inom Miljömålsrådets arbete
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Domstolen anförde att de sammantagna åtgärderna längs med hela järnvägssträck-
ningen har inneburit en förändrad bullersituation på fastigheterna på så sätt att 
störningsfrekvensen ökat genom att antalet tåg passager ökat från ca 25 till 100 
stycken per dygn. Domstolen gör bedömningen att den förändrade bullersituatio-
nen som uppstått på grund av vidtagna underhållsåtgärder och kapacitetshöjande 
åtgärder längs med hela Trelleborgsbanan är att jämställa med typfallet väsentlig 
ombyggnad.

5.2.6 Sammantagna effekter 

Effekten av de åtgärder Trafikverket vidtar motverkas av faktorer som trafikök-
ningar och att fler exponeras för trafikbuller utomhus. Sammantaget bedöms att 
trafikförändringar tillsammans med bullerskyddsåtgärder längs vägar och järn-
vägar under 2016 medfört att cirka 1 000 personer färre utsätts för bullernivåer 
över riktvärden inomhus. Trenden är att fler människor exponeras för trafikbuller 
utomhus samtidigt som färre personer exponeras för trafikbuller inomhus. 

Tabell 7: Exponering och hälsopåverkan av trafikbuller, samt effekter under 2016

Exponering för trafikbuller  
(antal personer)

Hälsopåverkan 
av trafikbuller 

(DALY)

Tillstånd trafikbuller i Sverige 2 miljoner över riktvärde utomhus   
(> Leq 55) 

–6 700 

Tillstånd trafikbuller från statliga 
vägar och järnvägar

200 000 respektive 370 000 över 
riktvärden inomhus (> 30 dBA Leq väg, 
respektive > 45 dBA Lmax järnväg)

–2 000

Effekten av trafikförändringar och 
bullerskyddsåtgärder 2016

1000 färre (> 30 dBA Leq inomhus) Ingen beräkning 
genomförd

Effekten av Trafikverkets 
bullerskyddsåtgärder 2016 
(skärmar och fasadåtgärder)

–  Minskade bullernivåer utomhus eller 
inomhus för cirka 3 500. 

+ cirka 13 

Om DALY-beräkningar utökas till att omfatta även störningar till följd av trafikbul-
ler (sömnstörningar och allmänstörningar) så uppgår den negativa hälsopåverkan 
från trafikbuller till 41 000 DALY.
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6 Aktivt resande

Motion är viktigt för hälsan. Aktivt 
resande innebär fysisk aktivitet när 
trafikanter förflyttar sig med cykel eller 
till fots inom transportsystemet. Att resa 
med kollektivtrafik är en del av det ak-
tiva resandet eftersom man går till och 
från hållplatser.

6.1 Tillståndet i transportsystemet

Det aktiva resandet har en positiv in-
verkan på folkhälsan. Dagens gång- och 
cykelresor beräknas förhindra cirka 3 500 
förtida dödsfall och ge 81 300 DALY per 
år (se beskrivning av DALY i kapitel om 
luftkvalitet), varav cirka 56 700 från färre 
förtida dödsfall och 24 600 från färre kroniska sjukdomar 32 (se tabell 8). Dos–respons 
samband finns i nuläget för demens, stroke, hjärtinfarkt, diabetes typ 2, bröstcancer, 
hjärtsvikt och tjocktarmscancer. 

Det finns en potential att öka det aktiva resandet. Cirka en tredjedel av alla resor 
som är kortare än fem kilometer görs med bil. Alla korta bilresor kan inte ersättas 
med cykel eller gång, men det ger en indikation på potentialens storlek. Även ökat 
resande med kollektivtrafik är hälsomässigt gynnsamt, eftersom det medför att fler 
går och cyklar till och från anslutningspunkter.

Jämfört med motionens positiva hälsoeffekter är eventuell ökad exponering för 
buller och luftföroreningar under det aktiva resandet försumbar i ett hälsoper-
spektiv. Så höga halter av luftföroreningar att de skulle ta ut de positiva effekterna 
av aktivt resande förekommer inte i Sverige. 

Tabell 8: Positiva effekter av dagens aktiva resande.

Aktivt resande Minskat antal fall av 
kronisk sjukdom per år

Förhindrade förtida 
dödsfall per år DALY

Gång 11 500 2900 66 000

Cykling 3 000 600 15 300

Totalt 14 500 3 500 81 300

6.2 Åtgärder och effekter

Trafikverket anlägger och sköter cykel- och gångbanor och cykelstråk vilket främ-
jar ökad säker cykling och gångtrafik. Vi bidrar även till ökad kollektivtrafik genom 
exempelvis medfinansiering av kollektivtrafikinfrastruktur via stadsmiljöavtal. 

Projektet ”Ökad säker cykling” pågår och det finns en ambition om att cykel ska 
ses och hanteras som ett eget trafikslag. Utfallet av åtgärderna följs i dagsläget inte 
upp enhetligt och systematiskt vilket dock gör det svårt att bedöma effekterna. 

32  DALY-beräkningar enligt metod framtagen av WSP, Umeå Universitet och Karolinska Institutet på uppdrag av 
Trafikverket

FAKTA
Tillstånd
Det aktiva resandet har en positiv 
inverkan på folkhälsan och det finns 
potential att öka det aktiva resandet

Åtgärder
Åtgärder för att öka det aktiva resandet 
innefattar att främja ökad säker gång, 
cykel och kollektivtrafik. 

Effekter
Förändringar i det aktiva resandet mellan 
olika år låter sig (ännu) ej göras då 
underlag i form av enkäter, mätningar och 
effektsamband brister.
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Trafikdata för cykel, gång och kollektivtrafik är bristfälligt vilket försvårar uppfölj-
ning av det aktiva resandet utifrån ett hälsoperspektiv. Trafikverket har inlett ett 
utvecklingsarbete som omfattar mätmetoder och hur de mätningar vissa kommu-
ner gör kan användas för att följa trender.

Inom ramen för Trafikverkets arbete i Miljömålsrådet har vi föreslagit en gemen-
sam åtgärd där berörda myndigheter samverkar för att på bästa sätt genomföra 
kommande nationella cykelstrategi 33. 

33  Se Trafikverkets årsredovisning 2016, avsnitt Regeringsuppdrag miljö tabell 14, där redovisas läget för samtliga 
samverkansåtgärder som tagits fram inom Miljömålsrådets arbete
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7  Landskap (natur- och kulturmiljö) 

Transportsystemet har stor påverkan på 
landskapet. Vägar och järnvägar inne-
bär barriärer för djur och människor, 
trafiken orsakar störningar genom bland 
annat buller, viktiga livsmiljöer utrade-
ras och värdefulla kulturarv skadas. Men 
Trafikverket har också en stor potentiell 
kraft till positiva förändringar genom 
att stärka och skapa nya miljöer, värden 
och samband. Trafikverket arbetar med 
ett integrerat landskapsperspektiv där 
naturmiljö, kulturmiljö och landskapets 
utformningsaspekter ingår. 

7.1 Tillståndet i transportsystemet

Förändringar av biologisk mångfald, 
ekologiska funktioner, kulturmiljöns 
bestånd och utveckling och det upp-
levda landskapets förändring leder till 
en uppfattning om och i vilken grad 
landskapsanpassning råder. Graden av landskapsanpassning beskrivs genom sam-
manvägning av de indikatorer som finns i kombination med expertbedömningar.34 
Tillämpad i nya investeringsprojekt och i samband med skötsel av egna naturvär-
den ska infrastrukturen inte bidra till en fortsatt negativ utveckling av landskapets 
värden Det finns i den befintliga statliga transportinfrastrukturen en inbyggd ”miljö-
skuld” som behöver åtgärdas för att Sveriges miljömål ska vara möjliga att uppnå. 

7.1.1 Naturmiljö

Säkra passager för djur
Viltolyckor med stora däggdjur kostar samhället ca 5 miljarder kronor per år. Med 
den rådande årliga ökningen av viltolyckor och fortsatt ökning av trafikarbetet enligt 
Trafikverkets basprognoser förväntas olyckstalen fördubblas fram till år 2035, jämfört 
med år 201435. Det skulle innebära årliga samhällskostnader om 8–10 miljarder kronor. 

Av viltolyckorna sker ca 50 procent på vägar med 90 km/h eller mera och med 
över 4000 fordon per dygn, vilket utgör ca 7–8 procent av det statliga vägnätet. 
Under 2016 polisrapporterades runt 60 000 trafikdödade djur i vägnätet, vilket är 
en ökning med ca 35 procent jämfört med föregående år36. Ett mörkertal på ca 20 
procent bör adderas för att få verkligt antal trafikdödade djur. Viltolycksrapporte-
ring i järnvägen ännu osäkrare, knappt 6 000 djur har rapporterats varav renar och 
älg utgör drygt 1000 djur vardera och rådjur över 2000.

För små och medelstora däggdjur, grod- och kräldjur kan även mindre vägar 
innebära stora barriärer eller hög risk för trafikmortalitet. Fungerande passager är 
kostnadseffektiva och långsiktiga lösningar som i hög grad minskar infrastruktu-
rens negativa påverkan. 

34 Anpassning av transportinfrastrukturen som ett bidrag till en fungerande grön infrastruktur. Planera, bygga och sköta 
(TRV publikation 2016:133).

35  Viltstängsel. En lönsamhetsbedömning. TRIEKOL CBM:s skriftserie 94.
36 Mörkertal i viltolycksstatistik – tolkning av viltolycksenkät och databasanalyser (TRV publikation 2016:055).

FAKTA

Tillstånd
I den befintliga transportinfrastrukturen 
finns en inbyggd ”miljöskuld” som behöver 
åtgärdas för att Sveriges miljömål ska vara 
möjliga att uppnå. Åtgärdstakten behöver 
höjas avsevärt för att landskapsanpassa 
infrastrukturen till en tillräcklig nivå.

Åtgärder
Den landskapsanpassning som genomförts 
i den befintliga infrastrukturen sedan 2010 
utgör knappt 5 procent av åtgärdsbehovet. 

Effekter 
Genom att ta fram en modell för förvalt-
ning av landskapsanpassningen och 
kontinuerligt arbeta med kunskapsupp-
byggnad ökar möjligheterna att transport-
systemet ger tillräckligt bidrag till att nå 
relevanta miljökvalitetsmål
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Bullerdämpa naturmiljöer
Internationella studier visar att antalet djur fortsätter minska de kommande de-
cennierna om inga åtgärder vidtas (minskning av däggdjur 46 procent, minskning 
av fåglar 22 procent)37. Infrastrukturens påverkan är bland annat buller, särskilt 
när det gäller fåglar. Väg- och järnvägsinfrastruktur upptar enbart ca 1,3 procent 
av Sveriges yta, men trafikbullrets påverkan når långt bortom denna yta. Antalet 
individer beräknas halveras upp till 5 km från väg/järnväg för däggdjur, vilket mot-
svarar ca 70 procent av Sveriges yta, och upp till 1 km från väg/järnväg för fåglar, 
vilket motsvarar ca 30 procent av Sveriges yta. Åtgärder för att minska bullret kan 
ge väsentligt positiva effekter.

Figur 10: Transportinfrastrukturens påverkansyta omfattar en betydligt större areal än den 
fysiska yta infrastrukturen upptar. För detaljer se text.

Artrika infrastrukturmiljöer
Av Sveriges vägkanter är ca 5 procent artrika, med över 100 hotade arter repre-
senterade. Inom järnvägssystemet finns också en stor artrikedom och potential att 
bidra till stärkt biologisk mångfald. Träd och alléer38 är en väsentlig del av kultur-
landskapet, som ska utvecklas och stärkas39 40. De utgör dessutom ett viktigt ka-
raktärsdrag i landskapet. Utvecklingspotentialen är stor, inte minst i norra Sverige 
där arter som asp, rönn, sälg, al med flera är en outnyttjad resurs i alléer. Infra-
strukturens artrika miljöer kan också bidra till landskapets ekologiska funktion, till 
exempel i grön infrastruktur41.

37 Systematic Review. Benítez-López, A., Alkemade, R. & Verweij, P.A. 2009. Are mammal and bird populations declining 
in the proximity of roads and other infrastructure? Systematic Review N. 68. Collaboration for Environmental Evidence.

38 Ca 3000 alléer i det statliga vägnätet av sammanlagt ca 12 000 alléer i Sverige.
39 Vägarnas träd – om skötsel, värdefulla strukturer och följearter. 2015. TRIEKOL, CBM:s skriftserie 93.
40 Värdefulla träd längs vägar och järnvägar. 2012. TRIEKOL. CBM:s skriftserie 61.
41  a. Infrastrukturens biotoper. – en refug för biologisk mångfald. 2009. TRIEKOL CBM:s skriftserie 31.
 b. Nya vägar till artrikedom. 2012. TRIEKOL CBM:s skriftserie 66.
 c. Omgivningens potentialpotential för biologisk mångfald vid nyanläggning av vägar. Ett exempel från väg 73. 2012. 

TRIEKOL CBM:s skriftserie 70.
 d. Från vägkant till ängsvägkant. – är det möjligt? 2013. TRIEKOL CBM:s skriftserie 76.
 e. Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för transportinfrastruktur. – en analys av väg- och Järnvägsmiljöernas betydelse 

för hotade arter. 2015. TRIEKOL.

Målsättning. Areal som 
innebär påverkan på biologisk 
mångfald men som inte 
äventyrar uppfyllelse av 
miljömål (5 % av Sveriges yta 
påverkas)

Areal som påverkas av 
infrastruktur och innebär 
avsevärd minskning av antal 
fåglar (29 % av  Sveriges yta).

Areal som påverkas av 
infrastruktur och innebär 
avsevärd minskning av antal 
däggdjur (69 % av Sveriges 
yta).
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Invasiva oönskade arter har funnits länge, men har hittills inte varit ett svårt pro-
blem. Under senare tid, sedan början av 2000 talet har problemen ökat42. Fram-
förallt är det blomsterlupin och parkslide som blivit ett allvarligt hot mot artrika 
infrastrukturmiljöer men invasiva arter riskerar även att spridas via vägkanter till 
åkermarker med stora problem för jordbruket som följd. 

7.1.2 Kulturmiljö

Negativ påverkan från infrastruktur på kulturmiljön uppkommer när åtgärder 
bidrar till oönskad (för kulturmiljön) strukturomvandling, när viktiga karaktärs-
bärande drag och samband skadas eller inte kan upprätthållas till följd av åtgärder. 
Dålig eller utebliven skötsel har lett till stadier av förfall som minskar platsers 
sociala funktion och rörelsemönster, samt deras kulturella, estetiska och sociala 
värden. I den större landskapsskalan många fragmentiserade landskap mellan 
infrastrukturstråk, med stora upprustningsbehov. 

Stationsmiljöer med bland annat stationsbyggnader, andra byggnader och park-
miljöer är ofta värdefulla delar av ett vardagslandskap med stor lokal förankring. 
Tidigare projekt syftande till att sälja eller riva i beståndet av järnvägsbyggnader 
(ca 1100 byggnader) har farit hårt fram med dessa miljöer och efterlämnat sönd-
rade strukturer med en rad kulturella, funktionella och estetiska brister. 

För värdefulla broar är underhållet kraftigt eftersatt och restaureringsåtgärderna 
har hittills varit få. Detta gäller vägbroar och i ännu högre grad järnvägsbroar med 
kulturvärden. Även för kulturvägarna finns en hotbild i form av till exempel rein-
vesteringar som orsakar att värden försvinner eller förvanskas. 

Fokus inom väganknutna kulturminnen har hitintills varit milstenar medan övriga 
kategorier är eftersatta. Tillståndet på milstenarna varierar över landet men upp-
rätthålls i stort. Vissa hot finns, bland annat genom skador orsakade av påkörning 
och stölder. Järnvägsanknutna kulturminnen är en ny kategori, där förutsättningar 
nu finns att säkerställa de mest väsentliga kulturarven och höja kvaliteten i rese-
närsmiljöerna, vilket bidrar till målen. Insatserna behöver fortgå och stärkas för 
att åstadkomma godtagbar standard. 

42  Invasiva arter. 2015. TRIEKOL. CBM:s skriftserie 98.
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7.2 Åtgärder och effekter

Den miljöskuld i landskapet som finns i befintlig infrastruktur ska genom föreslag-
na satsningar i underlag till inriktningsplaneringen för Nationell plan för transport-
systemet 2018–2029 vara möjlig att avhjälpa genom riktade åtgärder fram till 2030 
(50 procent landskapsanpassning) med inriktning att 100 procent landskapsanpas-
sats till år 2050. År 2016 genomfördes lite drygt 70 procent av planerade åtgärder.

Åtgärdstakten behöver höjas avsevärt för att landskapsanpassa infrastrukturen 
till en nivå där transportsystemet ger tillräckligt bidrag till att nå relevanta mil-
jökvalitetsmål. Detta har uppmärksammats av regeringen, som menar att sådana 
åtgärder kan behöva intensifieras. Detta uttrycks i form av uppdrag i Trafikverkets 
regleringsbrev.43 Med förbättrat arbetssätt, mer resurser, förbättrat kunskapsläge 
och bättre och nya hjälpmedel enligt Trafikverkets förslag ska detta vara möjligt44. 

Det kända åtgärdsbehovet för landskapsanpassning är ca 14,2 miljarder kronor 
 varav ca 0,55 miljarder åtgärdats, sedan 2010 som satts till ”noll-år”. År 2016 ge-
nomfördes åtgärder för ca 115 miljoner kr. Det innebär att landskapsanpassningen 
som genomförts (sedan 2010) utgör knappt 5 procent av åtgärdsbehovet. 

Arbetet med att bygga upp en modell för 
förvaltning av landskapsanpassning har 
slutförts och rapporterats till regering-
en45. I modellen ingår bl. a övergripande 
krav, handledningar och checklistor 46, 
databasen Miljöwebb landskap och till-
stånds- och gapanalys för åtgärdsbehov i 
befintligt vägnät47. 

Det finns 20 grod- och kräldjurspas-
sager och ytterligare 63 stycken objekt 

43 Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Regeringsbeslut 
2015-12-18. (3 Uppdrag, punkt 3)

44 Anpassning av transportinfrastrukturen som ett bidrag till en fungerande grön infrastruktur. Planera, bygga och sköta 
(TRV publikation 2016:133)

45 Anpassning av transportinfrastrukturen som ett bidrag till en fungerande grön infrastruktur. Planera, bygga och sköta 
(TRV publikation 2016:133)

46 Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323)
47 Underlag trimningsåtgärder. Åtgärdsområde landskap. 2016-12-08
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registrerade som åtgärdsbehov. För faunapassager för mindre däggdjur finns 629 
objekt och 3707 som åtgärdsbehov. För passager för vattenfauna är antalet objekt 141 
och 1718 som åtgärdsbehov, se tabell 9 och 10. Antalet faunapassage för stora däggdjur 
är 22 stycken och arbete pågår med att fastställa åtgärdsbehovet för faunapassager.

Tabell 9: Åtgärdsbehov 2016 för faunapassager för olika djurgrupper exklusive stora däggdjur.

Åtgärdsbehov Mängd

Grod- och kräldjurspassage 63 st

Faunapassage för medelstora däggdjur 3707 st 

Vattenfaunapassage 1718 st

Kunskapsläget inom naturområdet har utvecklats genom slutrapportering av 
forskningsprojekten TRIEKOL II48 och CEDR: ”Roads and Wildlife” samt ge-
nomförandet av konferensen ”IENE 2016 International Conference i Lyon49. 

Trafikverket förvaltar 2811 alléer och 312 solitära träd, se tabell 10. Det finns dock 
stora brister i registreringen. För artrika vägmiljöer finns det 2835 objekt vilket 
motsvarar en sträcka av 1774 mil. Utöver dessa finns 232 mil vägmiljöer klassade 
som hänsynsobjekt, vilket är objekt som potentiellt är värdefulla eller har vissa 
värden, men som inte uppfyller kriterierna för artrika vägmiljöer. För artrika järn-
vägsmiljöer är 1384 stycken objekt identifierade.

För väganknutna kulturminnen, t.ex. milstenar och stengardister, finns totalt 5991 
objekt registrerade. För bevarandevärda broar finns totalt 526 objekt registrerade i 
vägnätet.

Sammantaget innebär de knappt 1 procent av det kända åtgärdsbehovet som åtgär-
dats under 2016 att effekter på t ex viltolyckor, bullerpåverkan, upplevelser inte 
går att urskilja på nationell nivå, enbart på lokal nivå. Här finns vattendrag som 
återfått ekologisk funktion, kulturmiljöer som återfått sin kvalitet genom restaure-
ring av alléer och andra kulturvärden. 

Tabell 10: Infrastrukturens natur- och kulturvärden 2016

Miljöföreteelse Mängd

Alléer 2811 st

Solitära träd 312 st

Artrika vägmiljöer 2835 st

Artrika vägmiljöer 1774 mil

Hänsynsobjekt vägmiljöer 232 mil

Artrik järnvägsmiljö 1384 st

Väganknutet kulturminne 5991 st

Bevarandevärd bro 526 st

Grod- och kräldjurspassage 20 st

Faunapassage för medelstora däggdjur 629 st

Vattenfaunapassage 141 st

Faunapassage för stora däggdjur 22 st

48 TRIEKOL II. www.triekol.se
49 IENE Conference. http://iene2016.iene.info/ 
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8 Yt- och grundvattenskydd

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och 
en grundläggande förutsättning för allt 
liv. Vatten och vattenlandskapet levere-
rar en mängd ekosystemtjänster till gagn 
för oss alla. Att nå eller bibehålla en god 
vattenkvalitet och vattenmiljö är därför 
viktigt för samhället, i form av bland 
annat rent dricksvatten och långsiktigt 
hållbara akvatiska ekosystem. Vatten är 
också en viktig teknisk förutsättning vid 
byggande och drift av infrastruktur.

8.1 Tillståndet i transportsystemet

Svensk vattenförvaltning utgår från 
EU:s ramdirektiv för vatten och de 
förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer som fastställts av 
vattenmyndigheterna. I december 2016 
fastställdes åtgärdsprogram mm för för-
valtningscykeln 2016–2021. Trafikverket 
omfattas av åtgärdsprogrammen och har 
ett utpekat ansvar för vattenskydd och 
hydromorfologisk påverkan i form av 
vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer (frågan om vand-
ringshinder hanteras inom funktionellt område Landskap). Målsättningar för vatten 
formuleras också i de vattenanknutna miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, 
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans, 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 vattenverksamhet 
och miljöfarlig verksamhet. 

Miljötillståndet i landets sjöar och vattendrag är totalt sett inte tillfredsställande, 
även om situationen varierar mellan olika vattenområden och skiljer sig mellan olika 
delar av landet. Övergödning är t ex främst ett problem i de södra delarna av landet 
medan fysisk påverkan av vattenmiljöerna, framför allt fragmentering av vattendrag, 
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. Det största problemet när det gäller grundvattnets kvalitet 
är tillförseln av kväve och bekämpningsmedel, och i vissa områden kan påverkan av 
klorid också ha 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 vatten-
skyddsområden. 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. 

Det statliga väg- och järnvägsnätet har ett otal kontaktpunkter med både yt- och 
grundvatten och bidrar till att påverka våra vatten. Vatten förorenas av trafiken, 
utsläpp vid olyckor och urlakning från material och kemiska produkter i anlägg-
ningarna. Luftutsläppen från trafiken fortsätter, trots genomförda insatser, att 
förorena yt- och grundvatten. Vatten förorenas också av byggande och drift av in-
frastruktur och av områden som förorenats av tidigare verksamhet. Statliga vägar 

FAKTA
Tillstånd
Transportsystemet har tusentals kontakt-
sträckor med både yt- och grundvatten 
och vid många platser är påverkan eller 
risken för påverkan från trafik och 
anläggningar oacceptabel.

Åtgärder
Trafikverket arbetar kontinuerligt med att 
öka kunskapen om risk för påverkan vid 
dessa platser och genomför vid behov 
riktade miljöåtgärder. 2016 har 216 av 
dessa sträckor översiktligt riskbedömts,  
8 har genomgått åtgärdsvalsstudie och  
7 har genomgått åtgärder.

Effekter
Kunskapsuppbyggnaden innebär att 
bättre kunna identifiera och prioritera var 
åtgärder ska sättas in och att dessa kan 
genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. 
Utförda åtgärder innebär att en accepta-
bel risk-/påverkanssituation nås vid dessa 
platser.
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och järnvägars fysiska påverkan på vattenområden utgörs framför allt av trummor 
som kan utgöra vandringshinder för vattenlevande organismer, men även broar, 
bankar, hamnar med mera påverkar vattenområdenas livsbetingelser. Infrastruk-
turen kan även påverka vattnets flöden och nivåer, och detta kan i sin tur påverka 
omgivningen. Det gäller inte minst vid undermarksbyggande med grundvatten-
påverkan, 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. 

Det finns ett stort insatsbehov när det gäller att skydda yt- och grundvatten och att 
åtgärda vandringshinder vid befintliga väg- och järnvägsanläggningar. Trafikverkets 
åtgärdstakt behöver öka påtagligt om fastställda miljökvalitetsnormer och miljö-
kvalitetsmål ska kunna nås. Framgångsfaktorer är en god planering av nya anlägg-
ningar, ändamålsenliga försiktighetsmått vid byggande och drift av anläggningarna 
och att effektivare omsätta tilldelade medel i riktade vattenmiljöåtgärder. 

Kunskap är nyckeln till framgång och den behöver öka om anläggningarna, framför 
allt med avseende på avvattningssystemens utformning och funktion. Kunskapen 
om transportsystemets totala påverkan på, och konsekvenser för, landets vatten-
förekomster behöver också öka. Ökad kunskap behöver genereras genom ökade 
satsningar på bland annat inventering, bristanalyser och kontroll samt FOI. Ytterligare 
en grundläggande framgångsfaktor är att i högre grad sprida och tillämpa kunskapen 
i Trafikverkets olika processer. Brister finns alltjämt när det gäller lagefterlevnad 
och vi träffas i oönskad omfattning av tillsynsåtgärder såsom förelägganden mm 
från tillsynsmyndigheterna. Vi behöver ytterligare stärka vårt proaktiva arbete.

8.2 Åtgärder och effekter

Trafikverkets planering syftar till att så långt som möjligt förhindra att verksam-
heten leder till förorening eller annan negativ påverkan på 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. Ett mycket omfattande arbete med att säkra vattnets kvalitet 
bedrivs också i samband med all ny- och ombyggnation samt vid drift och under-
håll. Åtgärderna kan vara av fysisk eller administrativ karaktär och kan utgöras av 
riskreducerande åtgärder som avkörningsskydd, siktförbättring, hastighetsregle-
ring och trafikstyrning, eller skyddsåtgärder som flödesstyrning, tätskikt, rening, 
beredskapsplaner och kontroll. 
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Genom god fysisk planering och genomtänkt lokalisering strävar Trafikverket efter 
att minimera fragmenteringen av vattenlandskapet och annan hydromorfologisk 
påverkan vid all nybyggnation. Med riktade miljöåtgärder åtgärdas vandringshin-
der för vattenlevande djur vid befintliga väg- och järnvägar, bland annat genom att 
placera, utforma och underhålla trummor på ett naturmiljöanpassat sätt. 

För att undvika att skador uppstår i omgivningen på grund av ändrade vattennivåer 
och flöden vid nybyggnadsprojekt, byggs och utformas anläggningarna så att på-
verkan minimeras. Exempelvis tätas tunnlar och schakt vid behov mot inläckande 
grundvatten, och där nivåerna ändå sjunker infiltreras vatten för att upprätthålla 
icke skadliga nivåer. Kontroll av omgivningspåverkan är en förutsättning för rätt 
åtgärder och därför utförs omfattande kontroller av exempelvis nivåer, flöden och 
marksättningar. Robusta anläggningar skapas genom anpassning och dimensione-
ring av exempelvis avvattningsanläggningar och dräneringssystem till rådande och 
förväntade framtida förhållanden, särskilt med beaktande av klimatförändringarna. 

Trafikverket har även under 2016 fokuserat på arbetet med yt- och grundvatten-
skydd vid befintliga väganläggningar. Publikationen Yt- och grundvattenskydd har 
under året genomgått en betydande komplettering och uppdatering, och metodi-
ken för riskanalys har utvecklats ytterligare. Vattendatabasen AquaVia utvecklas 
kontinuerligt och ny information tillförs löpande. Informationen har under året 
tillgängliggjorts för relevanta användare i Miljöwebb vatten i Trafikverkets GIS-
applikation Stigfinnaren. 

Under året har vi gjort översiktliga riskbedömningar av ytterligare drygt två-
hundra konfliktsträckor mellan väg och grundvattenförekomster av betydelse för 
dricksvattenförsörjningen. Vi har utrett behovet av vattenskyddsåtgärder vid ett 
antal konfliktsträckor, med hjälp av riskanalyser med efterföljande åtgärdsvals-
studier. Skyddsåtgärder pågår på flera platser. Som exempel kan nämnas en samlad 
riskbedömning och åtgärdsvalsstudie för Göteborgs vattentäkter och utförda 
skyddsåtgärder vid t ex Lommarp, Bottorp, Tikaskruv, Grevietäkten.

Vid alla ny- och ombyggnadsprojekt med koppling till vatten har kunskapsunder-
lag tagits fram, skyddsåtgärder vidtagits och kontrollåtgärder utförts för att mini-
mera negativ miljöpåverkan. Många av projekten medför vattenverksamhet enligt 
miljöbalken, vilket innebär ett generellt krav på tillståndsprövning vid Mark- och 
miljödomstolen, eller anmälan till tillsynsmyndigheten. Det senare gäller även viss 
miljöfarlig verksamhet, såsom anläggande av anläggningar för dagvattenrening. 
Nämnda anmälningar och tillstånd kopplas till vattendatabasen AquaVia, se ovan. 
Vi har under året sjösatt en arbetsgrupp Vattenverksamhet inom funktionell grupp 
vatten och bl a reviderat rutinen för hantering av vattenverksamhet.

Avseende drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar kan nämnas det 
fortgående arbetet med att minimera och effektivisera användningen av salt vid 
halkbekämpning och att identifiera restriktionsytor vid kemisk ogräsbekämpning 
vid järnväg.

Inom svensk vattenförvaltning bedrivs samverkan framförallt med vattenmyndig-
heterna, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Havs- och vattenmyndigheten, 
Statens livsmedelsverk (SLV), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Naturvårdsverket, bland annat inom ramen för det nationella dricksvat-
tennätverket. Trafikverket har under året även initierat och drivit en samverkans-
åtgärd inom Miljömålsrådets arbete50, benämnd Kostnadseffektivare vattenskydd, 
i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten (HaV), SGU, Länsstyrelserna och 

50 Se Trafikverkets årsredovisning 2016, avsnitt Regeringsuppdrag miljö tabell 14, där redovisas läget för samtliga 
samverkansåtgärder som tagits fram inom Miljömålsrådets arbete
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Naturvårdsverket. Vi deltar även i flera lokala och regionala konstellationer, såsom 
olika vattenråd och vattenvårdsförbund. 

Det internationella samarbetet fortsätter. Exempelvis kan nämnas att vårt samar-
bete inom CEDR (Conference of European Directors of Roads), TG Water Quality, 
genererat en rapport: Management of Contaminated Runoff Water, a Review. 

I rapporten identifierades vilket forskningsbehov som finns och detta har under 
året resulterat i en DoRN (Deamand of research needs) som i sin tur genererat ett 
Research call. Trafikverket är med och delfinansierar forskningssatsningen och 
sitter med i styrgruppen. Arbetet inom NordFou-projektet REHIRUP (Reducing 
highway run off pollution) fortskrider planenligt. Vi medverkar även i ett antal 
nationella FOI-projekt. Förvaltningen av vägforskningsstationen Testsite E18 
fortsätter att utvecklas och ett användarråd har etablerats. Satsningar på Testsiten 
och möjligheterna att bedriva vattenforskning där planeras under 2017–2018 och 
kontakter har tagits med ett antal relevanta universitet, både i Sverige och Norge. 

En god transportinfrastrukturplanering som tar hänsyn till vattnet bidrar till att 
fastställda internationella och nationella krav och mål kan nås. Utförda riskana-
lyser och påföljande skyddsåtgärder innebär att riskerna för att vattentäkter ska 
slås ut, tillfälligt eller permanent, reduceras till en acceptabel nivå. Kunskapsun-
derlag om kontakt- och konfliktsträckor mellan vattenförekomster och väg- och 
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 dagvattnets påverkan på vattenkvaliteten, liksom våra 
åtgärder inom området, bidrar till bättre möjligheter att bibehålla eller nå en god 
kemisk yt- och grundvattenstatus, d v s miljökvalitetsnormerna. Samverkan med 
andra aktörer inom vattenförvaltningen underlättar vårt arbete och bidrar till sam-
syn kring t ex prioriteringsgrunder för riktade åtgärder. 

En minskad fragmentering och annan hydromorfologisk påverkan på vattenland-
skapet innebär bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden och uthålliga 
ekosystem. Försiktighetsmått och skyddsåtgärder i ny- och ombyggnadsprojekt 
som omfattar vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet, liksom en ökad 
kunskap, medför att omgivningspåverkan minimeras. Effektivare tillståndsproces-
ser 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 åtgär-
derna, innebär ökad miljönytta och mindre kapitalförstöring. 



44  TRAFIKVERKETS MILJÖRAPPORT 2016

9 Material och kemiska produkter 

Att bygga och underhålla infrastruktur 
kräver stora volymer kemiska produkter, 
material och varor. Materialen och pro-
dukterna påverkar människors hälsa och 
miljön under hela livscykeln. Använd-
ningen av kemikalier ökar51. Ökningen är 
en konsekvens av en allt mer kemikalie-
intensiv teknikutveckling, nya funktio-
ner och tillämpningsområden. En god 
kemikaliekontroll är ett viktigt proaktivt 
arbete för att förhindra tillskapandet 
av nya förorenade områden. En av de 
största utmaningarna handlar om att få 
kunskap om innehåll av farliga ämnen 
i material och varor, både de som sätts 
på marknaden idag och i de som finns i 
befintlig anläggning. Kunskap och till-
gång på information är en förutsättning 
för aktiva produktval och en miljö- och 
arbetsmiljösäker hantering.

9.1 Tillståndet i transportsystemet

Material och varor som används i in-
frastrukturbyggande har generellt lång 
livslängd. I dagens infrastruktur finns ett historiskt arv av material och varor med 
oönskade egenskaper t ex arseniksliprar, tjärasfalt, isolermaterial med freoner och 
bromerade flamskyddsmedel samt farliga metaller i elektronik. Användningen av 
farliga ämnen i kemiska produkter och material och varor har resulterat i föro-
renade områden som nu kräver kostsamma saneringsåtgärder. Bygg- och anlägg-
ningssektorn genererar i storleksordningen en fjärdedel av allt farligt avfall som 
uppkommer i Sverige. De produktval som görs vid nybyggnation är kritiska för 
påverkan på hälsa och miljö under framtida förvaltning och avfallshantering.

Giftfritt byggande är en del av arbetet med hållbart byggande. Utfasning av farliga 
ämnen möjliggör för material och varor att cirkulera i giftfria och resurseffektiva 
kretslopp, det möjliggör en cirkulär ekonomi. Det är även ett proaktivt arbete för 
att förhindra framtida förorenade områden och framtida kostnader. Under 2016 
har EU-kommissionen presenterat ett förslag till handlingsplan för en cirku-
lär ekonomi. I handlingsplanen pekas bygg- och anläggningssektorn ut som ett 
prioriterat område där insatser behövs för att ta ytterligare steg mot en cirkulär 
ekonomi. 

51 ”Rapport 10/16 Kemikalieinspektionen, Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 .

FAKTA 
Tillstånd
Information om innehåll av farliga ämnen 
saknas för en stor andel av materialen 
och varorna i infrastrukturen. Bristande 
information omöjliggör aktiva produktval 
och leder till risker för hälsa och miljön.
 
Åtgärder och effekter
Trafikverket har under 2016 tagit steg 
mot en utfasning av kreosot. Vi har ökat 
andelen varor med tillgång till information 
från 13 till 22 procent. Användningen av 
utfasningsämnen i kemiska produkter har 
minskat från över 70 till 14 mellan åren 
2009 till 2016. 

Samverkan är en framgångsfaktor. 
Trafikverket har under 2016 deltagit i 
BASTA:s vetenskapliga råd och mark-
nadsråd. Inom miljömålsrådets arbete 
driver vi ett samverkansprojekt med 
Boverket och Kemikalieinspektionen för 
att öka tillgången på information om 
farliga ämnen i bygg- och anläggningspro-
dukter.
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Figur 11: Målbild för en cirkulär ekonomi – Den långsiktiga målsättningen är att material och varor 
till byggande och underhåll av infrastruktur cirkulerar i giftfria, fossilfria och avfallsfria kretslopp. 
Material, varor och kemiska produkter ska klara BASTA-kriterierna. Delmål är att få tillgång till 
information om farliga ämnen i varor och sluta använda utfasningsämnen.

9.2 Åtgärder och effekter

Trafikverkets arbete inom giftfritt byggande bidrar i första hand till miljökvali-
tetsmålet Giftfri miljö. De proaktiva åtgärderna fokuserar på att ersätta och fasa 
ut farliga ämnen i kemiska produkter, material och varor. Dessutom saneras redan 
förorenade områden. Giftfritt byggande bidrar även till miljökvalitetsmålen God 
bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan, genom att giftfria produkter kan 
cirkulera i giftfria, avfallsfria och fossilfria kretslopp.

9.2.1 Branschsamverkan – en framgångsfaktor

Trafikverket deltar i BASTA52:s vetenskapliga råd och marknadsråd. I råden deltar 
entreprenörer, materialtillverkare och branschorganisationer i bygg- och anlägg-
ningssektorn. Vetenskapliga rådet driver och utvecklar BASTA-kriterierna som 
är ett verktyg för att ställa krav och jobba aktivt med produktval. Samverkan med 
övriga bygg- och anläggningsbranschen är en framgångsfaktor för att driva på 
utvecklingen av giftfria bygg- och anläggningsprodukter. 

Tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet, BASTA, Skanska och Infranord 
driver Trafikverket utvecklingsprojektet Bygga med BASTA. Projektet syftar till 
att undersöka hur långt det är möjligt att bygga och underhålla väg- och järnvägs-
infrastruktur med kemiska produkter samt material och varor som klarar BASTA-
kriterierna d v s inte innehåller farliga ämnen. Projektet består av fyra pilotprojekt. 
Trafikverket har i tidigare miljörapporter redovisat resultatet från pilotprojekten 
för nybyggnation och underhåll av väg. Under 2016 har pilotprojekt för nybyggna-
tion av järnväg pågått. Vid nybyggnation av järnväg används betydligt fler och mer 
komplexa varor än vid nybyggnation väg. Projektets förteckning av varor för vilka 
innehåll om farliga ämnen ska verifieras består av över 500 artiklar. Under 2016 

52 www.bastaonline.se. BASTA-systemet har två kriterienivåer. BASTA-kriteriena som är systemets högst ställda nivå 
där produkter som klarar kriterierna varken innehåller riskminsknings- eller utfasningsämnen samt BETA-kriteriena 
som är basnivån och där produkter som klarar kriterierna inte innehåller utfasningsämnen.

Varor och produkter i 
transportinfrastrukturen 

cirkulerar i giftfria, fossilfria 
och avfallsfria kretslopp

Råvaruutvinning/
Förädling/Produktion  

av varor

Avfallshantering/
Återanvändning/

Återvinning

Byggnation/ 
Användning/Underhåll
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har projektet arrangerat en workshop kring pådrivandet av nya affärsmöjligheter 
inom giftfritt byggande. Ett 50-tal personer från materialleverantörer, entreprenö-
rer, branschorganisationer och myndigheter deltog. 

Under 2016 har projektet ”Öka takten – kemikalieinformation nu!” startats upp 
som ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Boverket och Kemikalieinspek-
tionen inom ramen för Miljömålsrådets arbete53. Trafikverket är driftansvarig 
myndighet. En alltför stor andel av varorna på marknaden saknar information 
om innehåll av farliga ämnen. Syftet med projektet är att påskynda tillgänglig-
görandet av information om farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter med 
fokus på sammansatta varor. En gemensam kunskapsplattform ska tas fram samt 
vägledning med goda exempel från leverantörer som jobbar framgångsrikt med 
informationsöverföring i leverantörskedjan. Dialog med branschens aktörer och 
kunskapsbyggande är identifierade framgångsfaktorer. Projektet kommer pågå 
under 2016–2018 och ska leda till att fler farliga ämnen kan fasas ut och att de som 
används hanteras på ett säkert sätt. 

9.2.2 Kemikaliegranskning – ett led i en miljö- och arbetsmiljösäker hantering

Trafikverket granskar märkningspliktiga kemiska produkter som används vid 
byggande, drift och underhåll av infrastruktur. Utifrån innehållet av farliga ämnen 
klassas produkterna i fyra grupper, A till D. Beroende på grupp gäller särskilda vill-
kor för användning. De allra farligaste produkterna är förbjudna att använda i Tra-
fikverkets verksamhet. Granskningen syftar till att underlätta och stimulera aktiva 
produktval, riskminskning och utfasning av farliga ämnen. Under 2016 granskade 
Trafikverket 1 058 kemiska produkter. 56 procent av de granskade produkterna 
klarar BASTA-kriterierna.

A
Varken utfasnings- eller 
riskminskningsämnen.  

Klarar BASTA

B
Riskminskningsämnen.  

Klarar BETA

D
Förbudsämnen

C
Utfasningsämnen.  

Klarar varken BASTA  
eller BETA

Figur 12: Trafikverkets utfasnings- och produktvalstrappa. I första hand ska kemiska produkter 
samt material och varor som tillhör grupp A och klarar BASTA-kriterierna användas.

Trafikverket har som mål att fasa ut användningen av kemiska produkter med 
utfasningsämnen. Utfasningsarbetet har resulterat i att antalet produkter med sär-
skilt farliga ämnen har minskat från över 70 stycken till 14 stycken sedan 2009. Ett 

53 Se Trafikverkets årsredovisning 2016, avsnitt Regeringsuppdrag miljö tabell 14, där redovisas läget för samtliga 
samverkansåtgärder som tagits fram inom Miljömålsrådets arbete
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tydligt kravställande i upphandlingar och ett aktivt arbete med utfasningsanalyser 
i samverkan med tillverkare och entreprenörer ger resultat. 
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Figur 13: Användning av kemiska produkter med utfasningsämnen är på en fortsatt låg nivå.

9.2.3 Över 20 procent av varorna har information om innehåll av farliga ämnen

Trafikverket har infört krav för farliga ämnen i entreprenad- och varuupphand-
lingar. Kraven bygger på BASTA-kriterierna samt tillämpning av miljöbalkens 
produktvalsprincip. För material och varor är den stora utmaningen att få tillgång 
till information om innehållet av farliga ämnen. Tillgång på information är en 
förutsättning för aktiva produktval. Trafikverkets varuupphandling av strategiskt 
material omfattar drygt 7 000 artiklar. Det långsiktiga målet är att samtliga varor 
ska klara BASTA-kriterierna. Ett delmål på vägen är att få tillgång till information 
om innehåll av farliga ämnen i samtliga artiklar. Vid årsskiftet 2015/2016 hade 22 
procent av varorna information om innehåll av farliga ämnen. Informationen finns 
publicerad i Trafikverkets materialkatalog.
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Figur 14: Andelen avtalsartiklar som har information om innehåll av farliga ämnen.
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9.2.4 Innovationsupphandling för att fasa ut kreosot

Kreosot är det utfasningsämne Trafikverket använder i störst mängder. Trafikver-
ket har genomfört en innovationsupphandling med målet att hitta en ersättning 
till kreosotimpregnerade träsliprar. Upphandlingen resulterade i avtal med sex 
leverantörer för fortsatt utvärdering och tester i spår. De alternativa sliprarna är 
gjorda av trä, betong och plast. En alternativ sliper ska ha egenskaper som liknar 
en träslipers egenskaper eftersom den ska användas vid ströbyten av sliprar och 
därmed blandas med befintliga träsliprar i spår. Det finns cirka 8 miljoner kreosot-
impregnerade träsliprar i det statliga järnvägsnätet. Träsliprar är vanliga på banor 
med lite tågtrafik. 
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10 Förorenade områden 

Trafikverket ansvarar enligt Miljöbalken 
för avhjälpande av förorenade områden 
som uppkommit av den verksamhet 
som har bedrivits av Luftfartsverket, 
Banverket, Vägverket, Trafikverket 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 fort-
löpande. De förorenade områdena finns 
både inom och utanför Trafikverkets 
egna fastigheter. 

10.1 Tillståndet i transportsystemet

I Sverige finns cirka 80 000 förorenade 
områden. Dessa områden innebär skada 
eller olägenhet för människors hälsa el-
ler miljön i olika grad. Trafikverket kan 
ansvara för så mycket som en tiondel av 
dessa förorenade områden. 

Förorening har skett dels genom utsläpp från avgränsade föroreningskällor 
(punktkällor), dels genom en mer generell föroreningsbelastning (diffus förore-
ning). 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 och 
brandövningar. Det händer även att nya förorenade områden uppstår, vanligtvis till 
följd av hantering av vägsalt, petroleumprodukter och schaktmassor.

Påverkan 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, klore-
rade ämnen, fluorerade ämnen, tennorganiska ämnen, bekämpningsmedel och 
flamskyddsmedel.

I dagsläget har Trafikverket identifierat cirka 4 400 förorenade områden, varav ca 
4 300 är inventerade. Av dessa är 874 översiktligt undersökta, 218 detaljerat under-
sökta, 128 sanerade och 138 friklassade. Trafikverket har i nuläget cirka 25 pågå-
ende förelägganden och 5 externa ersättningskrav avseende förorenade områden, 
dock ej inräknat förelägganden kopplade till drift- och investeringsverksamheten. 

De identifierade förorenade områdena utgörs nästan undantagsvis av punktkällor 
uppkomna av järnvägsverksamheten och en stor del av dessa är också inventerade. 
Endast ett fåtal av de väg- och flygplatsrelaterade verksamheterna har hittills 
inventerats. 

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 akut-
toxiska halter förekommer varvid enstaka exponering kan ge negativa hälsoeffekter. 

FAKTA
Tillstånd
20 procent av samtliga Trafikverkets  
4400 förorenade områden är i dagsläget 
undersökta. Tre av ca tio f.d. impregne-
ringsplatser är efterbehandlade.

Åtgärder
Under 2016 färdigställdes Trafikverkets 
dyraste efterbehandling någonsin. 243 
mnkr lades ner för att efterbehandla f.d. 
impregneringsplatsen på Nässjö bangård i 
form av en traditionell schaktsanering.

Effekter
Vid Nässjö bangård har riskerna för 
människors hälsa och miljö under året 
sänkts till en acceptabel nivå. Väldigt 
många förorenade områden återstår dock 
att efterbehandla och statliga mål pekar 
på att en högre åtgärdstakt är nödvändig. 
Det krävs smartare åtgärder till lägre 
kostnad.
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Miljöbalken reglerar att 
förorenade områden ska åt-
gärdas, men att detta ska ske 
efter en skälighetsbedöm-
ning. Skälighetsbedömning-
en innebär för Trafikverket 
att en stor del av de föro-
reningar som förekommer 
inom våra fastigheter och 
tillskapats av Banverket m.fl. 
undantas från vårt ansvar. 
Trots skälighetsbedöm-
ningen är ansvaret stort och 
Trafikverket kommer att be-
höva lång tid för att uppfylla 
miljöbalkens åtgärdskrav. 

Under 2016 rapporterade Riksrevisionen sin granskning av svenska statens arbete 
med förorenade områden, vilket även inkluderade Trafikverkets arbete. Riksre-
visionen ger inga direkta rekommendationer avseende mål och ambitionsnivåer, 
däremot rekommenderar man regeringen att utveckla en övergripande vägled-
ning med principer för prioritering. Riksrevisionen konstaterar även att det finns 
betydande brister i kartläggningen av förorenade områden och att få skattningar av 
kostnader för sanering genomförts, vilket försvårar bedömningar av i vilken ord-
ning och takt sanering bör ske för att vara effektiv. Riksrevisionen konstaterar att 
sanering som omfattas av miljögarantin i praktiken ges företräde framför områden 
som förvaltas av Trafikverket.

10.2 Åtgärder och effekter

10.2.1 Miljögaranti

Arbetet med miljögarantin sker i nära samverkan med berörda bolag och i enlig-
het med bolagets bolagiseringsavtal samt den tolkning som gjorts av avtalet kring 
frågorna om ersättning för förorenade områden. Tolkningen utgör grund för vilken 
ersättning som bolagen kan få från Trafikverket. Grundprincipen är att bolagen 
får ersättning för ansvar eller kostnader till följd av förorenade områden. Årligen 
hanteras cirka 200 ärenden. Ärendena varierar mycket i komplexitet och kostnad. 
Under 2016 har Trafikverket betalat ut cirka 35 miljoner kronor för miljögarantin. 

10.2.2 Skadestånd

Under 2016 utbetalades ca 11 mnkr för skadestånd gällande förorenade områden, 
och denna kostnad omfattar inte ersättning av saltskadade dricksvattenbrunnar.

10.2.3 Riktade åtgärder

Trafikverket arbetar med att säkra upp och åtgärda förorenade områden så att de 
inte ska utgöra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, s.k. riktade 
åtgärder. Dessutom sker efterbehandling av föroreningar vid anläggnings- och 
underhållsprojekt. De riktade åtgärderna hanteras efter en väl inarbetad strategi, 
som innebär att föroreningarna identifieras, inventeras, undersöks, riskbedöms 
och efterbehandlas. 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. 
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Tabell 11: Antal genomförda riktade åtgärder av förorenade områden 2016

Antal genomförda riktade åtgärder under 2016 är enligt följande

Inventeringar 7

Översiktliga undersökningar 17

Riskbedömningar 2

Detaljerade undersökningar 7

Åtgärdsutredningar och projekteringar 9

Saneringar 7

Kontrollprogram 9

Under 2016 har riktade åtgärder av förorenade områden genomförts för ca 98 mil-
joner kronor, varav 57 mnkr har utgjort kostnader för saneringen av f.d. impregne-
ringsplatsen i Nässjö . 

Efterbehandling av Nässjö f.d. impregneringsplats bedöms uppgå till totalt 243 
mnkr över flera år varav Trafikverket betalar hälften och Naturvårdsverket hälften. 
Efterbehandlingen är ännu inte rapporterad, men färdigställdes på plats under 
november 2016 och sannolikt bedöms riskerna för människors hälsa och miljön i 
omgivningen genom efterbehandlingen ha sänkts till en acceptabel nivå.

Under 2016 har Trafikverket fastställt handlingsplaner för att bättre hantera 
miljöbalkens kunskapskrav och risker som kan uppstå i verksamheten samt ta 
fram dokument som styr delar av hanteringen av förorenade områden, i enlighet 
med internrevisionens granskning. Arbetet med internrevisionens observationer 
fortsätter under kommande år. Budgetering av riktade åtgärder har under 2016 
planerats för att nå de mål som handlingsplanerna anger. 

Trafikverket samverkar med Staten Geologiska Undersökning och Försvarsmakten 
i olika frågor inom ämnet för att skapa samordningsfördelar. 

Inom de förorenade områden som Trafikverket genomför åtgärder uppnås Miljö-
balkens åtgärdskrav. Inom dessa områden kan varken skada eller olägenhet uppstå 
på människors hälsa eller miljön. Med nuvarande åtgärdstakt av förorenade områ-
den så kommer det dock att ta mycket lång tid att uppnå miljöbalkens åtgärdskrav 
för alla de föroreningar som Trafikverket ansvarar för. För att höja åtgärdstakten, 
vilket är nödvändigt för att nå uppställda statliga mål, krävs nya typer av efterbe-
handlingar som gör mindre ingrepp i Trafikverkets anläggningar och därmed är 
enklare att genomföra. Detta handlar mer om skyddsåtgärder, in-situ-saneringar 
(efterbehandling utan urschaktning) och kontroll än om traditionella schaktsane-
ringar, vilket är nödvändig för att i rimlig tid komma tillrätta med det stora flertalet 
av de förorenade områdena som Trafikverket ansvarar för.

Eftersom en stor del av de förorenade områden som uppkommit av statens flyg-
plats-, järnvägs- och vägverksamhet skett så lång tillbaka i tiden att Trafikverket 
inte har något juridiskt ansvar för dem, måste staten tillsätta andra resurser för att 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö någonsin ska kunna uppnås. I dagsläget sker detta 
genom att Trafikverket ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket via länsstyrelser-
na, vilket innebär långa väntetider och ett totalt dyrare arbetssätt för staten. För att 
öka takten i efterbehandlingen av Trafikverkets förorenade områden och därmed 
också snabbare frigöra byggklar mark för järnväg, krävs ett mer effektivt arbetssätt 
avseende medelstilldelning för de objekt Trafikverket inte är juridiskt ansvarig för. 
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