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Sammanfattning 
Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen fick i december år 2008 regeringens 
uppdrag att genomföra en trafikslagsövergripande åtgärdsplanering för perioden 2010-2021. 
Trafikverken ska för första gången tillsammans presentera ett gemensamt förslag till nationell plan för 
transportsystemet. Den totala ekonomiska ramen för transportsystemet för planeringsperioden uppgår 
till 417 miljarder kronor. Länen (länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan eller kommunala 
samarbetsorgan) har samtidigt fått motsvarande uppdrag att upprätta förslag till 
trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur. 

Den nationella transportplaneringen omfattas av miljöbalkens krav på miljöbedömning. Arbetet med 
åtgärdsplaneringen har delats upp i ett antal delprojekt. Miljöbedömningen av planen består därför dels 
av en bedömning av de olika delarna sektor, drift, underhåll och bärighet, investeringar samt 
åtgärdsområden, och dels en bedömning av planen samlat. 

Transportsystemets utveckling och dess miljöpåverkan påverkas av en rad faktorer, inte minst den 
allmänna ekonomiska utvecklingen. En mer direkt styrning uppnås också med olika riktade styrmedel 
och åtgärder. Det är inte möjligt att inom ramen för åtgärdsplaneringen påverka alla delar av 
transportsystemets miljöpåverkan utan viktiga åtgärder för att begränsa miljöpåverkan ligger utanför 
planens område. Det gäller exempelvis beskattningsfrågor och utvecklingen av emissionsegenskaper 
hos fordon. Åtgärdsplaneringen utgör dock, som en del av den långsiktiga infrastrukturplaneringen, ett 
viktigt styrmedel för regeringen för att påverka utvecklingen i transportsystemet. I denna 
miljökonsekvensbeskrivning redovisas bedömningen av den nationella transportplanens 
miljöpåverkan. 

Samtliga miljöaspekter som anges i miljöbalken har inkluderats i arbetet med miljöbedömning av 
förslaget till nationell plan för transportsystemet. 

 

Nuläge  

Transportsektorn har i dag en stor påverkan på miljön i Sverige. Transportsektorns andel av de 
svenska utsläppen av koldioxid är till exempel över 30 procent. Sektorn är nästan helt beroende av 
fossila bränslen och har idag stora svårigheter att minska utsläppen och därmed bidra till minskad 
klimatpåverkan.  

Omkring två miljoner människor bedöms vid sin bostad vara exponerade för trafikbullernivåer som 
överskrider riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus. Vid sidan av klimatmålet är bullermålet 
det område som står längst ifrån långsiktig måluppfyllelse.  

Utsläppen av luftföroreningar från trafiken fortsätter att orsaka problem för luftkvaliteten, speciellt i 
städerna. Användningen av dubbdäck är ett stort problem då det gäller luftkvaliteten i större tätorter 
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där en stor del av trafikarbetet sker vintertid på vägar utan snö. Många svenska orter har halter av 
partiklar som överskrider EU:s gränsvärde för acceptabel luftkvalitet.  

Transportsystemet fortsätter att påverka landskapet trots att åtgärder vidtas och hänsyn tas vid 
planering. Vid nybyggnation skall hänsyn tas till behovet av passager. Enligt expertbedömning har 
detta inte hittills skett i tillräcklig omfattning. 

 

Miljökvalitetsmål 

Under planarbetet har regeringen föreslagit nya transportpolitiska mål. Trafikverken har anpassat sig 
till dessa i så stor utsträckning som det går i en pågående process. Åtgärder för att nå hänsynsmålen 
beträffande säkerhet, miljö och hälsa (inklusive de angivna miljökvalitetsmålen), finns samlade i 
åtgärdsområden. Åtgärderna är samhällsekonomiskt effektiva och/eller har stor måluppfyllelse. 
Effekten av planen på de svenska miljökvalitetsmålen beskrivs i föreliggande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Miljöåtgärder 

Planen innehåller åtgärder som minskar eller förebygger betydande negativ påverkan från transport-
systemet i form av bullerstörningar, påverkan på flora och fauna, sämre dricksvatten, förorenad mark 
som inte kan användas, kulturvärden som riskerar att förfalla med mera. De inventerade behoven är i 
vissa fall större än vad som kan inrymmas i planförslaget. Miljöinvesteringarna är prioriterade och 
skiljer sig inte mellan de olika ramnivåerna. 

 

  Väg mnkr Järnväg mnkr 

Totalt 

Mnkr 

Buller 700 700 1 400 

Landskap 1 100 200 1 300 

Vatten 1 000 0 1 000 

Förorenade områden 0 600 600 

Tätortsmiljöer 800 0 800 

Summa 3 600 1 500 5 100 

Tabell 0. Förslag till särskilda miljöåtgärder för att begränsa transportsystemets omgivningspåverkan. Planen 
innehåller även annat som kan betraktas som miljöåtgärder.  

 

Planen innehåller även åtgärder som ger en positiv påverkan på klimat och luftkvalitet. Dessa finns 
bland annat i åtgärdsområdet Trimning och effektivisering av transportsystemet för tillväxt och klimat. 
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Exempel är åtgärder som underlättar genomförande av resor med cykel och kollektivtrafik samt 
sektors- samt drift och underhållsåtgärder.  

 

Miljöns utveckling utan plan 

Även om inte åtgärderna i den nationella transportplanen genomförs kommer transportsektorns 
påverkan på miljön att förändras. 

Koldioxidutsläppen från vägtrafik kommer under förutsättning att ekonomiska styrmedel införs att 
minska med 5 miljoner ton år 2020 jämfört med år 1990. Flyget kommer att anslutas till EU:s 
handelssystem för utsläppsrätter från och med år 2012. Koldioxidutsläppen från sjöfart kommer att 
öka i takt med en ökning av godstransportarbetet till år 2020. 

Ett ökande tranportarbete på väg kommer utan plan att leda till ökade bulleremissioner och därmed 
ökade bullerstörningar. Ökningen innebär att ytterligare cirka 140 000 personer kan bli utsatta för 
buller över det ekvivalenta riktvärdet utomhus. Av dessa bedöms det vara 40 000 personer längs 
statliga vägar och 100 000 personer längs kommunala vägar. Om inga åtgärder genomförs bedöms de 
totala bulleremissionerna från transportsektorn öka till följd av ökad trafikering och förtätning av de 
större städernas mer centrala delar.  

Det finns inte någon tydlig positiv trend när det gäller partiklar (PM10). Problem med luftkvalitet finns 
alltjämt i tätorter från söder till norr år 2020. När det gäller kvävedioxid tyder prognoser på att 
delmålets gränsvärden för år 2010 kommer att överskridas i de största städerna och i ett antal andra 
städer. Även år 2020 kvarstår vissa överskridanden i högt belastade miljöer, men till stor del väntas 
delmålet uppnås. Vägtrafikens utsläpp av kväveoxider beräknas fortsätta minska trots ett ökat 
trafikarbete. 

De förväntade trafikökningarna kommer att förstärka transportsystemets negativa påverkan på 
biologisk mångfald. Eftersom det finns ett starkt samband mellan trafikmängd och viltolyckor kommer 
viltolyckorna att öka och därmed även deras betydelse för djurpopulationerna. Det sker en fortsatt 
minskning av antalet alléer och vägträd, artrika vägkanter, artrika järnvägsmiljöer och andra viktiga 
miljöer för djur och växter i anslutning till infrastrukturen. Av de arter vilka främst har sina livsmiljöer 
i det urbana landskapet och i jordbrukslandskapet kommer under planperioden ytterligare ett antal att 
vara hotade. 

Utvecklingen utan plan innebär att kulturreservat och byggnadsminnen påverkas i liten utsträckning, 
men kulturhistoriska betydelsebärare, som till exempel alléer, kommer att tas bort. 
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Betydande miljöpåverkan av planen 

- Klimat 
Koldioxidutsläppen från förslaget till nationell plan för transportsystemet uppskattas totalt resultera i 
en minskning med ca 0,4 miljoner ton, huvudsakligen från energieffektivisering av drift och 
underhållsverksamheten. Det motsvarar en minskning på ca 3 procent mot 1990 års nivå (18,8 
miljoner ton) och ca 2 procent mot 2006 års nivå (20,8  miljoner ton). Det finns ytterligare möjliga, 
men ej kvantifierade reduktioner, särskilt inom området för sektorsverksamheten. Potentialen är  stor, 
ca 1 miljon ton koldioxid. Åtgärder inom sektorsverksamheten har långa effektkedjor genom att 
resultaten beror på utfall från samverkan med andra aktörer. Effekterna från sektorsverksamheten är 
svårbedömda. 

Förslagen på investeringar beräknas minska utsläppen med ca 0,014 miljoner ton netto, eller ca en 
tiondels procent år 2020.  

Minskningen på ca 0,4 miljoner ton koldioxid sker trots en utveckling med växande befolkning, viss 
ekonomisk utveckling och ökande trafik. 

 

- Hälsa 
 
Arbetet med att minska bullerstörningar sker på flera sätt i planen. Ett är det traditionella som innebär 
att genom åtgärder som t.ex. fönsterbyte och uppsättande av bullerskärmar minska det buller som når 
människor. Ett annat sätt som påverkar är åtgärder vid källan t.ex. en tystare beläggning på väg och 
spårslipning på bana samt åtgärder som leder till en förändring av fordonsanvändningen både på väg 
och på järnväg.  
 
Genom att vidta åtgärder enligt förslag kommer ca 50 000 personer som idag utsätts för bullernivåer 
som överskrider riksdagens riktvärden med 10 dBA, att skyddas mot negativa hälsoeffekter på grund 
av höga trafikbullernivåer i sina bostäder. Åtgärder kommer även att ha vidtagits för att minska bullret 
vid ca 500 lokaler för vård, skola och barnomsorg. Stor potential att minska antalet bullerutsatta har 
sektorarbetet med gränsvärden för fordon och däck.  
 
Genom den inriktning av sektorsverksamheten förslaget till plan presenterar, bedöms emissionerna av 
luftföroreningar minska. Utmed statliga vägar ska inga problem finnas kvar år 2021. Däremot kan 
problem med exponering återstå kring kommunala vägar, särskilt vid slutna gaturum. Drift- och 
underhållsverksamheten bidrar också med att minska partikelutsläpp. Investeringar leder 
huvudsakligen till förbättringar exempelvis genom förbifarter. 
 
Åtgärder planeras för att befintliga grund- och ytvattenförekomster som används för dricksvatten ska 
skyddas från risken att utsläpp av farliga ämnen leder till irreversibla skador. 
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Planen innebär en positiv påverkan genom satsningar på infrastruktur för cykel samt 
kollektivtrafikåtgärder. De senare bidrar till ökad fysisk aktivitet genom ökad gång och/eller cykling 
till anslutningspunkter. Den unika satsningen på cykelvägar utmed det statliga vägnätet förväntas ge 
betydande positiv påverkan på förutsättningarna för aktiva transporter. Barriäreffekter från 
investeringsåtgärder som föreslås i förslaget till plan kan ge upphov till försämrade förutsättningar för 
fysisk aktivitet. 
 
- Landskap 

Genomförandet av transportplanen påverkar landskapet på ett komplext sätt. Vägar, järnvägar och 
trafiken på dem delar upp funktionellt enhetliga natur- och kulturmiljöer som tidigare hängt 
samman i landskapet i fragment. Det gör det svårare för människor och djur att röra sig fritt i 
landskapet samtidigt som utvecklingen av transportsystemet skapar ökad tillgänglighet. Fragmen-
teringen av landskapet genom infrastruktur kan innebära en påverkan på livskvalitet och av 
sociala, kulturella och ekologiska värden i landskapet. Effekten av satsningarna 2010-2021 läggs 
till effekten av det befintliga transportssystemet (kumulativ påverkan).  

Den erfarenhet som finns idag av planering och byggande av ny transportinfrastruktur tyder på att 
tillräckliga åtgärder för att minska barriäreffekter för djur hittills inte vidtas vid byggnation av ny 
infrastruktur i tillräcklig omfattning1. Genomförandet av åtgärdsplanen medför att barriäreffekter, 
störningar och mortalitet för djur förväntas minska. De åtgärder som har kunnat inrymmas i planen är i 
flera delar mindre än de verkliga behoven av miljöåtgärder. Miljöbedömningen förutsätter dock att 
investeringar anpassas och kompensationsåtgärder genomförs fullt ut. Samtidigt som åtgärdsområden 
ger ett bidrag. 

Infrastrukturens negativa påverkan på kulturarv, forn- och kulturlämningar är fortsatt betydande, både 
utan genomförande av planen och med genomförande. Planens positiva effekter för kulturmiljön ska 
inte underskattas, men kan inte uppväga den negativa inverkan. Slutsatsen är att åtgärderna i planen 
gör det svårt att nå kulturmiljödimensionen i miljökvalitetsmålen.  

 

Hur miljöbedömningen gjorts 

Trafikverken tog under år 2008 fram en metodbeskrivning för miljöbedömning av förslag till nationell 
plan för transportsystemet och av länstransportplaner. Miljöbedömningen har utgått från vad 
lagstiftningen säger, denna metodbeskrivning och från Naturvårdsverkets handbok om 
miljöbedömning. Parallellt med planarbetet har samråd kontinuerligt skett med Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet och Boverket. Samrådssynpunkter har också hämtats från andra myndigheter, 
kommuner, organisationer och allmänhet. 

 

                                                        
1 Centrum för biologisk mångfald (2008). Rapport från Mångfaldskonferensen 2008, Uppsala 7-9 oktober. Vägar till mångfald.  Om en 
transportinfrastruktur in harmoni med landskapet. CBM:s skriftserie nr 29. Uppsala 2008. 
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Det har varit en tydligt uttalad ambition i planeringsprocessen att miljöfrågorna skulle integreras i 
planprocessen. De ingående delprojekten har varit ansvariga för att miljö integrerats i delprojektens 
arbete samt att en miljöbedömning av de föreslagna åtgärderna genomförts. För att stödja en 
integrering av miljö i delprojektens arbete och bistå projektledningen inom miljöområdet har 
delprojektet samordning av miljöbedömning haft ansvar för framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivningen samt att miljöbalkens krav på miljöbedömning uppfylls. 

 

Skäl till val av alternativ 

Trafikverken har i prioriteringsarbetet använt den samhällsekonomiska analysen som ett viktigt 
beslutsunderlag.  

Styrgruppen för åtgärdsplaneringen har formulerat sju prioriteringskriterier med utgångspunkt från 
regeringens planeringsdirektiv och den senaste transportpolitiska propositionen: 

·       Uppfyllelse av transportpolitiska mål  
·       Utgångspunkter i infrastrukturpropositionen  
·       Prioritet i regionala systemanalyser  
·       Anpassning till budgetrestriktioner  
·       Fyrstegsprincipen  
·       Samhällsekonomisk lönsamhet/ samlad effektbedömning  
·       Medfinansiering  

Detta har i stor utsträckning avgjort vilka åtgärder som prioriterats i förslaget till nationell plan. 

Problem vid sammanställningen 

Det har funnits flera svårigheter vid sammanställningen av miljökonsekvensbeskrivningen. Det finns 
brister i underlaget samt brist på analysmetoder som är användbara för strategiska miljöanalyser. Det 
har också varit svårigheter med integrering av miljöbedömningsarbetet i planeringsprocessen. 
Slutligen har det varit behäftat med svårigheter att miljökonsekvensbeskriva planen under 
planeringsprocessens gång då arbetet varit omfattande och svåröverblickbart och förändringar av 
planförslaget skett sent i processen.  

 

Åtgärder som planeras för uppföljning 

Uppföljning av effekter av genomförandet av planen föreslås bli genomfört genom ett särskilt 
samarbetsprojekt mellan trafikverken som bildas för detta ändamål. Till gruppen knyts även externa 
intressenter (Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens institut för kommunikationsanalys). 
Bedömningen är att den ordinarie verksamhetsuppföljningen till stora delar kommer att kunna 
användas. För att tydliggöra uppföljningen av planen föreslås att den redovisas som ett eget avsnitt i 
trafikverkens årsredovisning och/eller sektorsrapport. 
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DEL I Förutsättningar  

Kapitel 1. Inledning 

1.1. Ställningstagande till behovet av miljöbedömning 
Åtgärdsplaneringen omfattas, som en del av den nationella transportplaneringen, av miljöbalkens 
(MB) krav på miljöbedömning2. Enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar kan 
miljöbedömning enbart uteslutas om det är uppenbart att ingen åtgärd som kan genomföras inom 
planen kan behöva myndighetstillstånd, t.ex. bygglov, eller om sådan kommande prövning inte 
begränsas genom planens ramar3.  

Planansvariges slutsats är att det uppenbarligen kommer att bli fråga om myndighetsprövning av 
projekt som behandlas i planen, och planens prioriteringar måste anses som en ram – styrning – för 
projektens lokalisering och utformning. Planen ska därmed tas fram med stöd av en miljöbedömning 
och resultaten av miljöbedömningen redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (detta dokument).  

1.2.  Bakgrund  
Transportsektorn har i dag stor påverkan på miljön i Sverige. Sektorns andel av de svenska utsläppen 
av koldioxid är över 30 procent. Transportsektorn är nästan helt beroende av fossila bränslen och har 
idag stora svårigheter att minska utsläppen och därmed bidra till minskad klimatpåverkan.  

Omkring två miljoner människor bedöms vid sin bostad vara exponerade för trafikbullernivåer som 
överskrider riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus. Vid sidan av klimatmålet är buller det 
område som står längst ifrån långsiktig måluppfyllelse4.  

Utsläppen av luftföroreningar från trafiken fortsätter att orsaka problem för luftkvaliteten, speciellt i 
städerna. Användningen av dubbdäck är ett stort problem då det gäller luftkvaliteten i större tätorter 
där en stor del av trafikarbetet sker på vintervägar utan snö. Många svenska orter har halter av 
partiklar som överskrider EU:s gränsvärde för acceptabel luftkvalitet.  

                                                        
2 Miljöbalken 6 kap 11 §. 
3 Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 4 § 
4 Buller Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av God bebyggd miljö 2007, Boverket 2007 
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Transportsystemet fortsätter att påverka landskapet trots att åtgärder vidtas och hänsyn tas vid 
planering. Vid nybyggnation skall hänsyn tas till behovet av passager. Enligt expertbedömning har 
detta hittills inte skett i tillräcklig omfattning. 

Utvecklingen av transportsektorn och därmed bland annat dess miljöprestanda och miljöpåverkan styrs 
av en rad faktorer, inte minst den allmänna ekonomiska utvecklingen. Utvecklingen styrs också genom 
mer riktade styrmedel och åtgärder. Ett sätt för regeringen att påverka utvecklingen i transportsektorn 
är genom den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Åtgärdsplaneringen omfattar de olika trafikverkens 
satsningar på åtgärdsområden, sektorsåtgärder, drift- och underhållsåtgärder samt nya investeringar i 
infrastruktur. 

Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen fick i december år 2008 regeringens 
uppdrag att genomföra en trafikslagsövergripande åtgärdsplanering för perioden 2010-20215. 
Trafikverken ska nu för första gången tillsammans presentera ett gemensamt förslag till nationell plan 
för transportsystemet. Den totala preliminära statliga ramen för transportsystemet för 
planeringsperioden uppgår till 417 miljarder kronor.  

Miljökonsekvensbeskrivningen (mkb) är den rapport miljöbedömning resulterar i, och som ska 
redovisa miljöeffekten av de åtgärder som föreslås i den nationella transportplanen. Det är inte möjligt 
att inom ramen för åtgärdsplaneringen påverka alla delar av transportsektorns miljöpåverkan utan 
viktiga åtgärder för att begränsa miljöpåverkan ligger utanför planens område. Det gäller exempelvis 
beskattningsfrågor eller utvecklingen av emissionsegenskaper hos fordon.  

Transportplanering som en del av arbetet för hållbar utveckling bygger på integrering av miljöhänsyn 
från planeringens början.  

Ett övergripande syfte med miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planeringen så en hållbar 
utveckling främjas och en hög nivå på skyddet av miljön uppnås6. Miljöbedömning ska genomföras i 
ordinarie planprocedur, så att planeringen beaktar miljöförhållanden. 

Arbetet med åtgärdsplanering har ägt rum i delprojekt för sektorsåtgärder, drift, underhåll och 
bärighet, investeringar samt åtgärdsområden. Miljöbedömning av planen har dels följt denna 
uppdelning och dels skett för planen samlat.  

Under arbete med miljöbedömning har synpunkter samlats in från myndigheter och allmänhet. Samråd 
med myndigheter om vilka miljöfrågor som är centrala för denna planering, dvs. en avgränsning av 
mkb har påbörjats under år 2008 i samband med att trafikverken arbetade fram gemensamma riktlinjer 
för arbetet med miljöbedömning. Arbetet med samråd och avgränsning har fortsatt successivt parallellt 
med att planeringsprocessen fortlöpt. 

Ett första utkast till miljökonsekvensbeskrivning offentliggjordes under perioden 22 april – 15 maj 
2009. Synpunkter från myndigheter och organisationer har beaktats i den reviderade mkb:n. En 

                                                        
5 Regeringens direktiv finns att ladda ner på regeringens hemsida www.regeringen.se. En direktlänk till regeringens information om 
åtgärdsplaneringen där direktivet finns utlagt är; http://www.regeringen.se/sb/d/11181/a/117134 
6 Miljöbalken 6 kap 11 § 2 st samt inledningen av direktivet om miljöbedömning av planer och program 
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beskrivning av hur miljöaspekter integrerats, hur arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och 
samrådssynpunkter beaktats ska redovisas i en särskild sammanställning till besluten om planen samt 
offentliggöras. Den särskilda sammanställningen ska även omfatta skälen till att planen antagits istället 
för alternativ som varit föremål för överväganden samt åtgärder för uppföljning och övervakning av 
planen.  

1.3. Läsanvisning 
I miljöbedömningen ingår ett antal moment som dokumenteras i denna miljökonsekvensbeskrivning. 
Nedan redovisas kortfattat i vilket kapitel i de viktigaste momenten återfinns. 

· Huvuddragen i den nationella transportplanen beskrivs i kapitel 2. 
· En kortfattad beskrivning av de regler och riktlinjer som styr miljöbedömningen redovisas i 

kapitel 3. För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till trafikverkens metodbeskrivning7 eller 
till en handbok framtagen av Naturvårdsverket8. 

· I kapitel 4 redovisas bland annat miljömål som planen ska bidra till. 
· Beskrivningen av det egentliga miljöbedömningsarbetet inleds i kapitel 5. Här beskrivs hur 

avgränsning av relevanta miljöparametrar och alternativ har skett9. 
· I kapitel 6 beskrivs dagens transportsystem och vilken miljöpåverkan detta transportsystem 

ger upphov till i dagsläget.  
· Hur dagens påverkan skulle förändras om den nationella transportplanen inte genomförs 

redovisas i kapitel 7. Detta är därmed den utveckling som effekterna av planen ska jämföras 
med.  

· I kapitel 8 beskrivs de åtgärder som föreslås för de olika anslagsområdena samt 
miljöeffekterna av dessa. 

· I kapitel 9 redovisas betydande miljöpåverkan av den nationella transportplanen i ett 
helhetsperspektiv. Effekterna på miljömålen analyseras. 

· Kapitel 10 beskriver hur uppföljning av den betydande miljöpåverkan som uppstår till följd av 
planen ska följas upp. 

                                                        
7 Metodbeskrivningen går att ladda ner från projektets hemsida på http://banportalen.banverket.se. Gå in under fliken ”Järnvägen i 
Samhället”. På vänster sida hittar du en länk till ”Dokument” där metodbeskrivningen ligger. En direktlänk till dokumentsidan är; 
http://banportalen.banverket.se/banportalen/templates/bvSubPage.aspx?id=1609&epslanguage=SV&subject=356 
8 Naturvårdsverkets handbok ” Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program, Handbok 2009:1” går att ladda ner 
på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se. En direktlänk till dokumentet är http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-
meny/Webbokhandeln/ISBN/0100/978-91-620-0159-9/ 
9 Miljöbalken 6 kap 13 § 1 st. 
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Kapitel 2. Beskrivning av den nationella 
planen för transportsystemet  

I kapitlet beskrivs den nationella transportplanens innehåll på en översiktlig nivå, liksom dess mål och 
hur den har tagits fram gemensamt av trafikverken. Transportplanens relation till andra planer med 
koppling till transporter beskrivs också, samt hur arbetet med miljöbedömningen har gått till. 

2.1. Sammanfattning av transportplanens innehåll 
Den trafikslagsövergripande statliga ramen för planeringsperioden uppgår till 417 miljarder kronor, 
varav 395 miljarder kronor är anslagsmedel och 22 miljarder kronor är lånemedel. Lånemedel avser 
bland annat el- och teleinvesteringar för järnväg och västsvenska lånet för väg. Den statliga ramen 
omfattar följande delar: 

– Drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av 
vägar och statlig medfinansiering till enskilda vägar uppgår till 136 miljarder kronor.  

– Drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet uppgår till 64 miljarder kronor. 
– Åtgärder för utveckling av transportsystemet inklusive räntor och amorteringar uppgår till 217 

miljarder kronor, varav ramar för utveckling i länsplaner omfattar 33,1 miljarder kronor och 
ram för utveckling i nationell plan omfattar 183,9 miljarder kronor. 

2.1.1 Fördelning av utvecklingsramen i tre nivåer 
Planen ska enligt regeringens direktiv innehålla ett förslag till åtgärder för nivåer som är 15 procent 
högre respektive 15 procent lägre än planeringsramarna. Skillnader i planförslaget mellan ramnivåerna 
gäller nästan uteslutande namngivna investeringar i objekt. Investeringar i åtgärdsområden, sektor och 
drift och underhåll berörs inte. I ramnivå -15 reduceras dock även investeringar inom anslagsområde 
åtgärdsområden marginellt . I enlighet med regeringens planeringsdirektiv ska minst 50 procent av de 
medel som är obundna (med obundna medel avses medel för nya prioriteringar i tabellerna nedan) i 
ramen för utveckling av transportsystemet gå till väginvesteringar. Trafikverken föreslår att 50 procent 
av de obundna medlen går till väginvesteringar och 50 procent till investeringar i järnväg och sjöfart 
(flyg ingår i det bundna). Av den totala utvecklingsramen för nationell plan kommer därmed 58 
procent att avse järnväg, sjö- och luftfart och 42 procent väginvesteringar (de bundna medlen 
innehåller en större andel järnvägsinvesteringar).  
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Alternativ i enlighet med given ram 

Ram för Nationell plan 183,9 mdkr 

Planen omfattar nedanstående i alla ramar (-15 %, ramnivån och +15 %):  

‐ Pågående projekt (byggstart ska ha skett 2009 eller tidigare)10 23,9 mdkr 

‐ Närtidssatsningen (investeringar startade 2009-2010) 24,1 mdkr 

‐ Nyckelinvesteringar för jobb och tillväxt (särskilt utpekade)11 13,2 mdkr 

‐ Sektorsuppgifter 8,6 mdkr 

‐ Forskning, utveckling och demonstration (FUD) 3,8 mdkr 

‐ Räntor och amorteringar på lånefinansierade investeringar under 
planperioden inkl produktionskostnad  26,4 mdkr 

‐ Räntor och amorteringar på lånefinansierade investeringar före 
planperioden samt hyra för Botniabanan 18,4 mdkr 

‐ ERTMS korridor B (2,2 mdkr finansieras med ban-/brukaravgifter) 0,0 mdkr 

‐ Medfinansiering drift flygplatser 1,0 mdkr 

‐ Statlig medfinansiering (statsbidrag) för investering i 
kollektivtrafikanläggningar inkl 2,6 mdkr medfinansiering till spårfordon 
från föregående period (se Bilaga 6, Statlig medfinansiering till spårfordon) 4,7 mdkr 

‐ Återbetalning av förskotteringar 1,1 mdkr 

 

                                                        
10 Inklusive åtgärder där tidigare avtal om medfinansiering slutits (enligt direktiv), omfattar 2,8 miljarder kronor 
11 Järnvägsobjekt kopplade till avtalet för Citybanan, Förbifart Stockholm och Göta älvförbindelsen 

Medel för nya prioriteringar 58,7 mdkr 

Medel för nya namngivna investeringar  21,3 mdkr 

Tillkommande behov och riskreserv (väg 4,5/järnväg 4,5) 9,0 mdkr 

Miljöinvesteringar (väg 3,6/järnväg 1,5) 5,1 mdkr 
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Av medel för nya namngivna investeringar fördelas 12,2 miljarder kronor på väginvesteringar och 9,1 
miljarder kronor på investeringar i järnväg och sjöfart. 

I alternativet med en ökning av den givna ramen med 15 procent ökar total ram till 207 miljarder 
kronor. Därmed ökar medel för nya prioriteringar till 81,8 miljarder kronor.  

I det här alternativet är riskreserv, miljöinvesteringar samt trimning och effektivisering i enlighet med 
given ram.  

Av medel för investeringar fördelas 22,7 miljarder kronor på väginvesteringar och 20,6 miljarder 
kronor investeringar på järnväg och sjöfart. 

 

 

I alternativet med en minskning av den givna ramen med 15 procent minskar total ram till 160,8 
miljarder kronor. Därmed minskar medel för nya prioriteringar till 35,6 miljarder kronor.  

Medel för nya prioriteringar 35,6 mdkr 

Ovanstående volymer i ramnivå 0 om 37,4 mdkr för ej namngivna objekt 
minskas med 1,8 mdkr 

        35,6 mdkr 

 

                                                        
12 Inte relevant för Luftfart och Sjöfart 
13 Inte relevant för Luftfart och Sjöfart 

Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, väg 9,0 mdkr 

Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, järnväg12 14,3 mdkr 

Medel för nya prioriteringar 81,8 mdkr 

Medel för nya namngivna investeringar 43,3 mdkr 

Tillkommande behov och riskreserv (väg 6/järnväg och sjöfart 4,5) 10,1 mdkr 

Miljöinvesteringar (väg 3,6/järnväg 1,5) 5,1 mdkr 

Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, väg 9,0 mdkr 

Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, järnväg13 14,3 mdkr 
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Det här alternativet innebär en minskning av volymen med 2,5 miljarder kronor för ej namngivna 
objekt för järnväg och en ökning för ej namngivna objekt för väg med 0,7 miljarder kronor. 
Alternativet rymmer inga nya namngivna objekt, däremot har medel för tillkommande behov för väg 
utökats med 0,7 miljarder kronor. 

2.2. Planeringens mål 
Den nationella transportplanen är en politisk plan i bemärkelsen att den syftar till att bidra till att lösa 
ett antal samhällsmål. Regeringen summerar sin syn på målen den vill uppnå i dess direktiv för 
åtgärdsplaneringen  

Regeringens övergripande mål är att bryta utanförskapet genom fler jobb i fler och växande företag. 
En fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för att bedriva företagsverksamhet och att 
åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i alla delar av landet. Regioners möjlighet att behålla och 
locka till sig företag är beroende av att det finns fungerande transporter och kommunikationer. 
Utvecklingen av systemen ska baseras på både mäns och kvinnors behov och synpunkter.  

Kommunikationer med utgångspunkt från resenärers, företags och samhällets behov, som samtidigt är 
förenliga med klimat- och miljökvalitetsmål, är i fokus. Efterfrågan på klimateffektiva transport-
lösningar kommer att öka. Det måste vara lätt för resenärer och transportköpare att välja de 
klimateffektivaste alternativen. Infrastrukturen behöver utvecklas så att den stöder trafikslags-
övergripande transportlösningar.  

Utöver regeringens specifika målbeskrivning för åtgärdsplaneringen är en annan central utgångspunkt 
uppfyllande av de nationella transportpolitiska målen. Förutom att tillgodose brukarnas behov i sitt 
dagliga liv i framtiden ska planen också stödja Sveriges ökade konkurrenskraft i världen.  

 

2.3. Arbetet med den nationella transportplanen 

2.3.1. Process för övergripande infrastrukturplanering 
Den övergripande planeringen av vägar, järnvägar, luft- och sjöfart i Sverige görs i två steg. Första 
delen kallas inriktningsplanering. Då analyseras strategiska frågor som handlar om transporternas och 
transportsystemets utveckling, möjligheter och problem på övergripande nivå. Trafikverken lämnar in 
sina analyser i ett inriktningsunderlag till regeringen, och det ligger sedan till grund för en 
infrastrukturproposition. Inriktningsunderlagen lämnades in i början av sommaren år 2007. De ligger 
till grund för den infrastrukturproposition som presenterades av regeringen i september år 200814.  

                                                        
14 Framtidens resor och transporter. Infrastruktur för n hållbar tillväxt. proposition 
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Inriktningsplaneringen var klar i och med ett riksdagsbeslut om infrastrukturpropositionen i december 
år 2008. Infrastrukturpropositionen omfattade mål, ekonomiska ramar och inriktning för den 
kommande planeringsperioden. Efter att riksdagen fattat beslut om infrastrukturpropositionen lämnade 
regeringen i uppdrag till trafikverken och länen att föreslå detaljerade planer för satsningar i 
transportinfrastrukturen, den så kallade ”åtgärdsplaneringen”. 

 

 

Figur 1. Inriktnings- och åtgärdsplaneringens steg. 

2.3.2. Process för åtgärdsplaneringen 

Regeringen gav den 19:e december år 2008 trafikverken i uppdrag att genomföra åtgärdsplaneringen 
för perioden 2010–2021. Förslaget till nationell plan för transportsystemet ska redovisas den 1 
september 2009.  

Den nationella planen har tagits fram i ett samarbete med samtliga trafikverk. En sammanhållen 
process har skapats såväl mellan trafikverken som med länsstyrelserna, de regionala 
självstyrelseorganen och samverkansorganen.  

Samtliga trafikverk har bidragit, trots olika kulturer, terminologier, problem- och målbilder till att en 
trafikslagsövergripande nationell plan för transportsystemet kunnat realiseras. Tack vare det 
trafikslagsövergripande anslaget har ett antal prioriteringar ändrats då synergieffekter gemensamt 
identifierats. 
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Planeringsarbetet har präglats av en öppen process där län, regioner och näringsliv tillsammans med 
verken har inventerat mål, översatt dessa till önskvärda framtida funktioner, beskrivit bristerna i 
dagens system och föreslagit åtgärder för att åtgärda bristerna.  

Verken har använt samma grundförutsättningar och analysmetoder. Detta har medfört att 
jämförbarheten och möjligheten att visa på förekommande utbytbarheter mellan trafikslagen 
underlättats. 

Arbetet har organiserats via en gemensam styrgrupp, en gemensam projektledning, ett gemensamt 
huvudprojekt samt ett antal gemensamma delprojekt. De gemensamma delprojekten har styrts av den 
gemensamma projektledningen.   

Följande delprojekt har medverkat i framtagandet av planunderlag: 

1.      Delprojekt Drift och underhåll  
2.      Delprojekt Sektor  
3.      Delprojekt Åtgärdsområden (ej namngivna)  
4.      Delprojekt Investeringar  

Delprojekten 1–4 har arbetat tillsammans och utifrån fyrstegsprincipen då de tagit fram förslag till 
åtgärder.  

Följande projekt har varit stödjande i framtagande av delprojektens underlag: 

1.      Delprojekt Anläggningskostnader  
2.      Delprojekt Samhällsekonomi stora objekt  
3.      Delprojekt Banverkets Samhällsekonomi mindre objekt  
4.      Delprojekt Vägverkets Samhällsekonomi mindre objekt  
5.      Delprojekt Samordning av miljöbedömning  
6.      Näringslivskontakter Gods  

Verkens regionala organisationer har fortlöpande haft kontakter med intressenter på regional och lokal 
nivå. Befintliga externa nätverk och andra kontakter (till exempel kundnätverken på regional och 
central nivå) har också använts för dialog.   

Ban- och Vägverkets gemensamma planeringsråd har haft kontinuerliga sammanträden. Sjöfartsverket 
och Luftfartsstyrelsen har inbjudits till alla dessa sammanträden. Planeringsrådet har ansvarat för att 
hålla kontakt mellan projekten och de regionala företrädarna i verken. De har också hållit i samarbetet 
med regioner, län, kommuner och andra externa intressenter. Planeringsrådet har ansvarat för den 
regionala samordningen med ansvariga för upprättande av länsplaner. För Vägverkets del har 
planeringsrådet även ansvarat för samordning med hastighetsprojektet. 

Samverkan och samråd med andra intressenter har i första hand skett i nedanstående grupper:  

·       Regsam-gruppen. I gruppen finns representanter för Stockholms (ersattes under våren 2009 med 
Södermanlands läns regionförbund), Västmanlands, Dalarnas och Västra Götalands region, SKL, 
trafikverken och SIKA. Näringsdepartementet har också erbjudits att delta vid dessa möten. I Regsam 
diskuteras, koordineras och förankras olika frågor i åtgärdsplaneringen.  
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·       Referensgruppen för långsiktig planering. Referensgruppen omfattar representanter från 
näringsdepartementet, berörda myndigheter, organisationer och intressentgrupper. Även i detta fall har 
Näringsdepartementet varit inbjudet att delta. 

·       Verksgemensamt Verksforum och dess grupper och ASEK-gruppen. Dessa omfattar bland 
annat SIKA och övriga trafikverk. De ska se till att arbetet med trafikprognoser, 
beräkningsförutsättningar och planeringsverktyg är samordnade i åtgärdsplaneringen. 

·       SIKAs överflyttningsuppdrag. Trafikverken och SIKA har fått i uppdrag av regeringen att 
kartlägga vilka potentialer det finns att flytta över gods och passagerare mellan trafikslagen för att 
bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och till energieffektivisering. Överflyttningarna ska 
samtidigt bedömas vara samhällsekonomiskt lönsamma. Uppdraget har redovisats den 1 december 
2008 till regeringen. 

Trafikverken har även haft i uppgift att lämna underlag till dem som upprättar länsplanerna. Detta 
samordnades genom de regionala kontakterna. 

En samlad nationell systemanalys genomfördes under hösten år 2008 med syfte att ta fram 
förutsättningar och prioriteringsgrunder för planen och bidra till förståelsen för hur åtgärds-
prioriteringen i planen gått till. Med hjälp av den nationella systemanalysen möjliggjordes att 
respektive åtgärds koppling till utpekade funktioner och mål kunde härledas. Systemanalysen skulle 
också tjäna som underlag för dialoger med den regionala nivån.  

Utgångspunkter för den nationella systemanalysen var bland annat regeringens infrastruktur-
proposition, regionernas systemanalyser, inriktningsunderlagen, samt befintliga strategier. Den 
nationella systemanalysen utgjorde ett prioriteringsstöd för delprojekten Drift och underhåll, Sektor, 
Åtgärdsområden och Investeringar. Dessa delprojekt har, utifrån fyrstegsprincipen, tagit fram 
samordnade paket av åtgärder riktade mot de funktioner och mål som prioriterats i den nationella 
systemanalysen.  

En samordningsmetod som använts vid framtagandet av den trafikslagsövergripande planen har varit 
regelbundna planbyggarseminarier där samtliga trafikverk deltagit. Dessa seminarier genomfördes 
under hösten 2008 och våren 2009. Representanter från flera av de fyra delprojekten har tillsammans 
med projektgruppen, varit de som inom ramen för denna metod sammanträtt och tagit fram planen. En 
central utgångspunkt vid planbyggarseminarierna har varit att uppfylla de transportpolitiska målen. 
Förväntad påverkan på jobb, företagande, transporter och klimat har också varit avgörande motiv vid 
val av föreslagna åtgärder.  

Metoden med de gemensamma planbyggarseminarierna användes för att stärka det trafikslags-
övergripande perspektivet och garantera att olika mål prioriteras i den omfattning som angetts i 
regeringens förutsättningar för åtgärdsplaneringen.  

Seminarierna under hösten 2008 och våren 2009 utgick från en geografisk genomgång av hela landet, 
från norr till söder, där samtliga delprojekt utifrån geografin fick redovisa vilka åtgärder man 
identifierat för att lösa de brister som tagits fram i den nationella systemanalysen. Samtliga åtgärder 
gicks igenom – från norr till söder – drift- och underhållsåtgärder, sektorsåtgärder, mindre 
åtgärdsförbättringar och större investeringar, i syfte att få fram den optimala mixen av åtgärder.  
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Vid planbyggarseminarierna har fyrstegsprincipen utgjort ramen, inom vilken åtgärdsförslagen vuxit 
fram. Underlag till planbyggarseminarierna har tagits fram av de pågående delprojekten. För samtliga 
delprojekt har det ingått krav på hänsynstagande och integrering av såväl jämställdhets- som 
miljöperspektivet. 

Strategin för effektivare energianvändning och transporter (EET-strategin), framtagen av Banverket, 
Energimyndigheten, Luftfartsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket och Vägverket, innefattar ett 
flertal steg-ett-åtgärder. EET-strategin har enligt direktiven till planarbetet ingått som förutsättning för 
de prognoser över trafikutvecklingen som tagits fram och inför beräkningen av olika åtgärders 
samhällsekonomiska effektivitet. Ett flertal steg-ett-åtgärder i form av styrmedel, återfinns därför 
implicit i planen. Detta är viktigt vid en analys av planen ur ett fyrstegsperspektiv.    

Miljöbedömningen har skett integrerat i planeringen och har därmed påverkat planeringen ur ett 
miljöperspektiv. Miljöarbetet har på så sätt varit integrerat i arbetet med den nationella planen. 
Miljöbedömning har genomförts i delprojekten Drift och underhåll, Sektor, Åtgärdsområden och 
Investeringar. Delprojektet Samordning av miljöbedömning har bistått delprojekten med detta arbete.  

Den samhällsekonomiska effektiviteten har, i enlighet med infrastrukturproppositionen (prop. 
2008/09:35), varit vägledande i åtgärdsprioriteringen. 

Anslaget; ”Medel för tillkommande behov”, har använts i planeringen som ett verktyg för att öka 
flexibiliteten i planen. En planeringsprocess som sträcker sig över tolv år behöver innehålla fria medel, 
särskilt i den senare delen. Därvidlag har också möjligheten till framtida samfinansiering ökat vilket 
skapar möjligheter för ett långsiktigt partnerskap mellan näringsliv, kommuner och staten i 
utvecklingen av transportsektorn.  

Planförslaget och dess effekter samt de strategier och förutsättningar förslaget grundar sig på, växte 
efter hand fram under planbyggarseminarierna och dokumenterades löpande, för att slutligen bestå av 
ett sammanhållet gemensamt nationellt plandokument. Sammanvägningen till ett gemensamt förslag 
skedde löpande under hela tiden fram till att trafikverken överlämnade planen till regeringen. Den 15 
mars 2009 togs för första gången fram ett utkast till en gemensam plan för intern remiss. Därefter 
genomfördes ett flertal interna och externa remisser varefter planen ytterligare utvecklades i dessa 
interna och externa dialoger.  

Planbyggarseminarierna kan sammanfattningsvis karakteriseras som ett trafikslagsövergripande 
arbetssätt där de fyra trafikverken gemensamt och kontinuerligt utvecklat innehållet i planen. 
Fyrstegsprincipen har varit den ram inom vilket planen vuxit fram. Med stöd i den nationella 
systemanalysen har de regionala systemanalyserna och övriga synpunkter regionalt analyserats för att 
få fram ett optimalt planförslag sett ur såväl nationellt som regionalt/lokalt perspektiv. Med andra ord; 
det har varit en top down-process (den nationella systemanalysen) som mött en bottom up-process (de 
regionala systemanalyserna samt övriga synpunkter från den regionala/lokala nivån) som sammantaget 
resulterat i ett förslag till en nationell plan. 

Trafikverken har enligt direktiv att redovisa en gemensam lista för en ramnivå 0, samt för ramnivå +/-
15%. 

Styrgruppen för åtgärdsplaneringen har antagit sju prioriteringskriterier som är en summering från 
direktiv och proposition: 
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·       Uppfyllelse av transportpolitiska mål  
·       Utgångspunkter i infrastrukturpropositionen  
·       Prioritet i regionala systemanalyser  
·       Anpassning till budgetrestriktioner  
·       Fyrstegsprincipen  
·       Samhällsekonomisk lönsamhet/ samlad effektbedömning  
·       Medfinansiering  

Direktivet från regeringen ger en budgetrestriktion som projektet för åtgärdsplaneringen hanterat 
genom riktlinjer till delprojekten, att utifrån fyrstegsprincipen lägga en större andel av budgeten till 
potter för mindre projekt och att tänka ”smått och lönsamt” före stort.  

I delprojekt Åtgärdsområden samlas flera av de åtgärder som ger direkt effekt mot flera 
transportpolitiska delmål. 

Delprojekt drift och underhåll 

Arbetet med drift och underhåll har utgått från den senaste infrastrukturpropositionen, Vägverkets 
strategiska plan, underlagsrapporten strategi för bärighet, drift och underhåll VV publikation 2003:99 
samt preliminära resultat från ett projekt om energieffektiv väghållning. Arbetet har även utgått från 
pågående projekt avseende uppskattning av bärighetsbrister och ny vintermodell. Kända 
effektsamband inom drift och underhåll har beaktats.  

Delprojektet har under arbetets gång haft kontakt med Vägverkets regioner avseende drift och 
underhåll, samt miljöspecialister centralt. Även de nationella specialisterna inom drift och underhåll 
har varit mer eller mindre delaktiga i arbetet. Vidare har delprojektet fört en dialog med Vägverkets 
målombud och kundansvariga samt strateger på huvudkontoret. 

Delprojekt investering 

Den nationella systemanalysen har legat till grund för det planeringsarbete som utförts inom 
Delprojekt Investering. Med systemanalysen som verktyg har det varit möjligt att på nationell nivå 
lyfta fram de brister som transportsystemet är behäftat med och sortera ut de problemställningar som 
kan lösas genom investeringar i ny, alternativ ombyggnation av, infrastruktur.  

Delprojekt Investeringar har i samverkan med verkens regionala organisationsenheter, regionala 
företrädare som länsstyrelser, regionförbund, kommuner och näringslivsföreträdare valt ut de 
infrastrukturobjekt som gett bäst effekt gentemot uppfyllande av de transportpolitiska målen. 

Kvalitetssäkring av planen 

Syftet med kvalitetssäkringen är att se till att de sifferuppgifter och andra fakta vilka antingen 
presenteras i åtgärdsplanen eller utgör underlag för bedömningar och beslut både är korrekta och 
jämförbara. En hög kvalitet i dessa avseenden är viktig för omvärldens förtroende för planen och 
därmed för dess genomslag och tyngd. Kvalitetssäkringsarbetet inom projektet har pågått under hela 
projekttiden och fortsätter i olika former ända till dess att regeringen ska fatta beslut om plan för 2010-
2021. Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) har enligt planeringsdirektivet haft i uppgift 
att samordna kvalitetssäkringsarbetet hos såväl trafikverk som län. 
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Åtgärdsplaneringsprojektet är organiserat i flera delprojekt med olika uppgifter och förutsättningar för 
sitt arbete. Kvalitetssäkringsarbetet anpassas därför till det aktuella delprojektets förutsättningar och 
bedrivs på olika sätt i de olika delprojekten.  

Alternativhantering  

Vid transportplanering på nationell nivå sker alternativhantering på en övergripande nivå och i flera 
led. En första sortering av de infrastrukturobjekt som kan komma ifråga i kommande plan sker redan 
vid inriktningsplaneringen. Det vill säga i skedet innan åtgärdsplaneringen startat. Då är 
utgångspunkten för alternativdiskussionen de brister i transportsystemet som inriktningsplaneringen 
pekat ut samt de infrastrukturobjekt som kan tänkas lösa bristerna. I detta första skede av 
alternativhantering sker en bedömning av bidraget till samtliga transportpolitiska mål. Denna första 
sortering utgår från fyrstegsprincipen vilket innebär att alternativ till nyinvestering i infrastruktur, t.ex. 
potentialer vid satsning på gång- och cykeltrafik skall utredas innan följande steg i fyrstegsprocessen 
kan komma ifråga. 

Vid ingången i åtgärdsplaneringen finns på nationell nivå ett antal utpekade men ej prioriterade 
infrastrukturobjekt. Dessa infrastrukturobjekt hanteras i åtgärdsplaneringen via olika prioriteringssteg, 
vilka i sin tur styrs av ekonomiska realiteter som tillgängliga ekonomiska resurser för planen 
(plannivå  0 ,+15),  politiska prioriteringar på nationell och regional nivå etc. Föreslagna 
infrastrukturobjekts bidrag till måluppfyllelse gentemot de transportpolitiska målen är också en 
prioriteringsgrund.  

De delar av den nationella planen som avser drift och underhåll, sektorsarbete och åtgärdsområden har 
också genomfört någon form av alternativhantering. Drift och underhåll väljer åtgärder som har bäst 
samhällekonomisk effektivitet i första hand eller miljöalternativ om de har samma samhällekonomiska 
effektivitet och därefter miljöalternativ som är dyrare om det finns central styrning mot speciellt 
satsningsområde.  

Sektorarbetet har baserat sina alternativ till satsningsområde på erfarenhet av tidigare verksamhet och 
på så sätt valt ut de alternativ som tidigare gett bäst samhällsekonomisk effekt.  

2.3.3. Process för miljöbedömning  

I regeringens uppdrag om åtgärdsplanering anges specifikt att planen ska miljöbedömas även om 
denna typ av plan per automatik omfattas av Miljöbalkens krav på miljöbedömning (miljöbalken 6 kap 
och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar). 

Trafikverken tog under 2008 fram en metodbeskrivning för hur en miljöbedömning av 
åtgärdsplaneringen som uppfyller lagstiftningens krav skulle kunna genomföras. Metoden för 
miljöbedömning utvecklades och diskuterats kontinuerligt med kontaktpersoner från Naturvårdsverket 
och Riksantikvarieämbetet. Länen erbjöds att lämna synpunkter. Metoden var tänkt att kunna 
användas av såväl trafikverk som län.  

Det har varit en tydligt uttalad ambition i åtgärdsplaneringsprojektet att miljöfrågorna skulle integreras 
i planprocessen för att därmed kunna påverka denna till en högre grad av måluppfyllelse av 
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miljömålen. Med detta upplägg har planupprättarna undvikit att miljöbedömningen görs i efterhand på 
ett redan färdigt planförslag. 

En bärande princip för genomförandet av åtgärdsplaneringsprocessen har varit att miljökompetens har 
ingått i projektledningen samt att det funnits tillgång till miljökompetens i själva huvudprojektets 
arbete. Detta har skett genom att projektledare från delprojektet samordning av miljöbedömning 
(SAM) varit ordinarie medlemmar i projektledningen. En annan bärande princip har varit att de olika 
delprojekten själva ansvarat för att miljö integrerats i delprojektens arbete samt att en miljöbedömning 
av de föreslagna åtgärderna genomförts. Delprojekten har dessutom haft tillgång till verkens nationella 
målområdesexperter och gjort ett antal avstämningar under arbete med planen. 

Förutom att stödja en integrering av miljö i delprojektens arbete och bistå projektledningen inom 
miljöområdet har samordning av miljöbedömningen (SAM) haft ansvar för framtagande av det samlade 
MKB dokumentet samt att miljöbalkens krav på miljöbedömning uppfyllts. Delprojektet för 
samordning av miljöbedömning (SAM) har också deltagit i de centrala planbyggarseminarierna där 
man haft ett särskilt ansvar för att bevaka att miljöfrågorna integrerats med övrig planering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Processfigur. 
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har också varit svårigheter med integrering av miljöbedömningsarbetet i planeringsprocessen. 
Slutligen har det varit behäftat med svårigheter att miljökonsekvensbeskriva planen under 
planeringsprocessens gång då arbetet varit omfattande och svåröverblickbart och förändringar av 
planförslaget skett sent i processen.  

2.4. Samråd och internationellt samråd 

2.4.1 Samråd 
Samråd är ett medel för att förbättra miljökonsekvensbeskrivningens funktion som beslutsunderlag 
genom att ge olika aktörer information och möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsförfarandet har 
hittills i processen bestått av tre olika delar: tidigt samråd kring miljöbedömningens omfattning och 
detaljeringsgrad, internationellt samråd samt samråd kring mkb:ns innehåll.  

Tidiga samråd om miljöbedömningens omfattning och detaljeringsgrad (ett s k avgränsningssamråd) 
har hållits sedan våren år 2008 med bland annat Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och 
Boverket. Se mer kring detta samråd i kapitel 5. 

Våren 2009 har plan och miljökonsekvensbeskrivning varit ute på nytt samråd (ett s k 
granskningssamråd). 

2.4.2 Granskningssamråd 
Ett första utkast till mkb offentliggjordes under perioden 22 april-15 maj 2009. Synpunkter inkom från 
länsstyrelserna i Jönköping, Norrbotten, Kalmar, Skåne, Jämtland, Västerbotten, Östergötland, Västra 
Götaland, Värmland och Halland. Synpunkter inkom även från Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet, Boverket, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MKB-centrum, Miljöförbundet Jordens Vänners samt från Vägverket region 
Stockholm, Väst och Norrbotten. 

Övergripande synpunkter var huvudsakligen på: alternativhantering, struktur på mkb:n samt 
måluppfyllelse/redovisning, samrådsförfarande, buller- och klimataspekter. Riksantikvarieämbetet och 
Naturvårdsverket lämnade även synpunkter på avgränsningen, integrering av miljöbedömningen i 
planarbetet, kulturmiljöaspekter, bedömningsgrunder och kumulativa effekter. Synpunkterna har i 
största mån beaktats vid revideringen av mkb:n. Hur synpunkterna hanterats redovisas i en särskild 
sammanställning som bl a även ska redogöra för hur miljöaspekter integreras och hur 
samrådssynpunkter har beaktats. 

Transportplanen med tillhörande mkb kommer att gå ut på nytt granskningssamråd under hösten år 
2009. 
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2.4.3 Internationellt samråd 

Ett internationellt samråd ska (direktiv 2001/42/EG implementerat i svensk lagstiftning genom 
miljöbalk 1998:808, 6 kap 15 §) ske för en plan vars genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan i ett annat land. De svenska trafikverken har dock inte haft underlag att hävda att den 
kommande planen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan i annat land, men vill erbjuda 
möjligheten att lämna synpunkter. Samråd om gränsöverskridande betydande miljöpåverkan 
(Internationellt samråd) handläggs av Naturvårdsverket. Uppskattningsvis tar internationellt samråd ett 
par månader och kommer därför att ske även under regeringens remiss av transportplanen. Eventuella 
synpunkter som leder till behov av revideringar kommer att behandlas i samband med beaktande av 
synpunkter från remissinstanserna. 

2.5. Relation till andra planer 
Planens förhållande till gällande trafikslagsspecifika nationella planer 

Föregående nationella plan skiljer sig från föreliggande plan genom att Banverket och Vägverket tog 
fram trafikslagsspecifika planer för den egna verksamheten. Den nationella planen för perioden 2010-
2021 är trafikslagsövergripande. 

Den förra planeringsomgången omfattades inte av de regler som idag finns i miljöbalken. 
Planeringsprocessen inleddes i mars 2002. Miljöbedömningsarbetet är idag mer styrt av miljöbalken. 

För gällande plan omfattade planeringsramen 152 miljarder kronor. Regeringens direktiv angav att 
planeringen skulle bygga på en fördelning av medlen till det nationella vägtransportsystemet, 
uppdelade på följande sätt: 

· 87 miljarder till drift och underhåll av statliga vägar  
· 42 miljarder till investeringar och trafiksäkerhetsåtgärder på det nationella stamvägnätet varav 

3 miljarder till miljöåtgärder 
· 17 miljarder till tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion   
· 6 miljarder till sektorsuppgifter. 

För Banverket omfattade planeringsramen 147,7 miljarder. Dessa fördelades enligt följande: 

•       38 miljarder till drift och underhåll och reinvesteringar av stomjärnvägar  

•       107,7 miljarder för investeringar i stomjärnvägar, varav 4,5 miljarder kronor avser statsbidrag till 
regionala spårfordon. 

•       2 miljarder till sektorsuppgifter. 
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Den nationella transportplanen omfattar följande: 

· drift och underhåll av vägar och järnvägar inklusive 
medfinansiering till enskilda vägar 

· investeringar i statliga vägar och järnvägar inklusive 
ny teknik 

· trafiksäkerhetsåtgärder 
· åtgärder för bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar 
· åtgärder för förbättrad miljö längs vägar och järnvägar 
· sektorsuppgifter, exempelvis forskning, utveckling och demonstration samt 

trafiksäkerhetsinformation 
· åtgärder som kan få statlig medfinansiering, t ex byggande av spår för regional trafik, 

byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och liknande anläggningar för 
järnvägstrafik 

· medfinansiering till investeringar i slussar och farleder 
 

De regionala transportplanerna samverkar med många andra beslut och planer för utveckling av 
regionerna och länen, såsom kollektivtrafikens utveckling, kommunernas översiktsplanering och 
arbetet med att på olika sätt stärka regionens tillväxtförutsättningar. 

 

Planens förhållande till andra planer inom transportsektorn 

Åtgärder inom investeringar, åtgärdsområden, sektor samt drift och underhåll har olika karaktär vilket 
påverkar hur uppföljning av dem kommer att ske och i vilken grad de berör andra planer och program. 

För investeringar krävs före genomförande av åtgärder att ett detaljerat planeringsunderlag tagits fram 
för respektive objekt. För vägobjekt handlar det om förstudie, vägutredning och arbetsplan, medan det 
för järnvägsobjekt är förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplan.  

Omfattningen av utredningsunderlag och hur långt gången planeringsprocessen är varierar mellan 
förslagen till investeringsobjekt. Miljöbedömningen av den nationella transportplanen kompletteras av 
miljökonsekvensbeskrivningar på objektnivå. 

 

Länstransportplaner 

Länstransportplanerna omfattar bland annat följande: 

· investeringar i statliga vägar som inte är stamvägar, inklusive ny teknik 
· trafiksäkerhetsåtgärder  
· medfinansiering av investeringar i enskilda vägar 
· statlig medfinansiering av olika trafikanläggningar 
· exempelvis stationer, hållplatser, åtgärder för ökad 
· tillgänglighet, väg- spår- och gatuanläggningar för 
· regional kollektivtrafik, miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder, 
· byggande av kommunala flygplatser och kajer 
· möjlighet att finansiera åtgärder i de nationella trafiksystemen. 
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Planens förhållande till kommunal planering 

Den nationella transportplanens genomförande påverkar innehållet i den kommunala fysiska 
planeringen. Berörda kommunala planer är framförallt översiktsplaner, fördjupade översiktplaner och 
detaljplaner. Den nationella transportplanens omfattning gör det inte möjligt att i detalj beskriva 
påverkan på enskilda kommunala översiktsplaner.  

Transportplanen har även relevans för den avrinningsuppdelade strukturen med förvaltningsplaner för 
vatten.  
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Kapitel 3. Regler och riktlinjer om 
miljöbedömning  

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas (MB 6 kap. 11 §)15. I detta kapitel beskrivs dels formella krav på miljöbedömning av den 
nationella transportplanen dels allmänna riktlinjer för vad som bör ingå i en miljöbedömning. Kapitlet 
ger därmed en kunskapsmässig bakgrund till del 2 Miljöbedömningen, som specifikt behandlar 
genomförandet och resultaten av miljöbedömningen i åtgärdsplaneringen.  

3.1. Behovsbedömning 
Behovsbedömning innebär avgörandet om den nationella transportplanen ska miljöbedömas eller inte. 
Om genomförandet av en plan eller program, som upprättas eller ändras av en myndighet eller 
kommun och som krävs i lag eller annan förordning, kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
krävs en miljöbedömning. Frågan om betydande miljöpåverkan kan avgöras på olika sätt, t.ex. 
generellt av lagstiftaren eller för ett visst fall av den planerande myndigheten. Den nationella 
åtgärdsplanen ska enligt reglerna anses medföra betydande miljöpåverkan16.  

Regeringen har i sitt uppdrag till trafikverken om åtgärdsplaneringen förutsatt att den nationella 
transportplanen ska antas ge en betydande miljöpåverkan, dvs. att planen styr kommande projekt på ett 
sådant sätt att kravet på miljöbedömning aktiveras. Det är dock trafikverkens ansvar att formellt ta 
ställning i frågan om miljöbedömning ska genomföras17.  

3.2. Avgränsning   
Syftet med avgränsning är att koncentrera arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen på de 
miljöfrågor som är mest relevanta för den nationella transportplanen (MB 6 kap. 12, 13 §§). 

Avgränsning handlar om vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla samt dess omfattning och 
detaljeringsgrad. Innehållet regleras i MB 6 kap. 12 §, medan miljökonsekvensbeskrivningens 
omfattning och detaljeringsgrad ska avgränsas utifrån vad som är rimligt med hänsyn till olika 
aspekter som nämns i MB 6 kap. 13 §. Avgränsningen bygger i första hand på befintligt underlag.  

                                                        
15 Sedan den 21 juli 2004 finns bestämmelser i miljöbalken 6 kap. om miljöbedömning. Kompletterande bestämmelser finns i förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Ytterligare underlag utgörs av förarbeten, Naturvårdsverkets utkast till  handbok samt 
vägledningsdokument från europeiska kommissionen. 
16 Verksamheter och åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivning. 
17 Det finns oklarheter i reglerna om detta, men noggrann hantering minskar risken för omtag i kommande planeringsprocesser på grund av 
formfel. Om en miljöbedömning inte genomförs som skulle ha genomförts kan sannolikt planen eller programmet överklagas till 
kommissionen varvid planen eller programmet kan komma att upphävas. 
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Förarbetena till miljöbalken anger att den betydande miljöpåverkan som ska identifieras och beskrivas 
i princip inkluderar: ”… effekter på kort, medellång och lång sikt.” Vilka tidsgränser som ska sättas 
för olika effektbedömningar beror på vad som är relevant och rimligt18. Eftersom miljöeffekter av 
investeringar och åtgärder kan sträcka sig längre än till planperiodens slut, ska miljöbedömningen 
behandla effekter så långt det är relevant och rimligt även efter 2021.  

Betydande påverkan ska inte bara identifieras och beskrivas utan också bedömas, dvs. utvärderas i 
förhållande till berörda intressen, bl.a. allmänhetens intresse och politiska mål. En uttömmande 
redovisning är dock orimlig med den mångdimensionella bild planen har. 

3.3. Miljöbalkens krav på innehåll i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 

Detta avsnitt beskriver översiktligt de beskrivningar och bedömningar som ska ingå i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kursiverad text anger lagkrav enligt miljöbalken. 

· Planens innehåll och huvudsakliga syfte (MB 6 kap. 12 §). 
 

Uppdraget om åtgärdsplanering visar planens inriktning. Åtgärdsplanen omfattar såväl 
sektorsåtgärder, drift och underhåll, åtgärdsområden och nyinvesteringar.  

· Planens förhållande till andra planer och program (MB 6 kap. 12 §). 
 
Detta syftar på politiska mål och strategier, internationellt och nationellt, liksom regioners 
strukturfondsprogram, tillväxtavtal, miljöpolicy, kommunala översiktsplaner m.fl. planer och program 
som kan stödjas/styras av eller påverka åtgärdsplanen. Detta ger underlag för att identifiera 
samverkande/motverkande åtgärder av betydelse för åtgärdsplanens genomförbarhet, men också för att 
uppmärksamma t.ex. samverkande och kumulativa effekter. 

· Hur miljömål beaktas i planen (MB 6 kap. 12 §). 
 

För transportsektorn gäller såväl de transportpolitiska miljömålen som de nationella 
miljökvalitetsmålen.  

· Beskrivning av miljöförhållandena i områden som kan påverkas betydligt med 
uppmärksamhet på områden av särskild betydelse för miljön och relevanta befintliga 
miljöproblem (MB 6 kap. 12 §). 

 
Befintliga underlag ska användas för att sammanfatta viktiga egenskaper i dagens miljö, mot bakgrund 
av tänkbara åtgärder i planen. Det ska vara en riktad beskrivning, ett relevant urval av 
                                                        
18 Prop. 2003/04:116 sid. 65. 
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miljöförhållanden där planen kan spela roll, inte en allmän bild av miljön i Sverige. Särskilt värdefulla 
och sårbara miljöförhållanden som kan komma att påverkas av planens genomförande ska beskrivas.  

· Den betydande positiva och negativa miljöpåverkan som kan antas uppkomma av planens 
genomförande ska identifieras, beskrivas och bedömas19. Rimliga alternativ ska också 
identifieras, beskrivas och bedömas. Miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs 
ska beskrivas (MB 6 kap. 12 §). 

 
Det är den ”betydande” påverkan som ska bedömas vilket innebär att fokus ska ligga på de 
miljöaspekter som planen kan ha en väsentlig påverkan på. 
 

Det finns två huvudfunktioner hos alternativ enligt bestämmelserna, dels en genomförandeinriktad, 
dels en metodmässig. Alternativ behandlar således olika sätt att uppnå den avsedda inriktningen hos 
infrastrukturplaneringen genom åtgärdsplanen och jämförelser mellan skissade alternativ är en metod 
för att utvärdera miljömässiga vinster och förluster. Så småningom utkristalliseras en plan - en mix av 
åtgärder som anses på bästa sätt främja det angivna syftet. Övriga varianter representerar ett urval mer 
eller mindre rimliga alternativ, vars miljömässiga följder också ska beskrivas på rimligt sätt så att 
valen blir begripliga i beslutsprocessen. I mkb:n summeras de viktigaste slutsatserna om alternativs 
miljöpåverkan och motiven för att välja bort dem.  

· Beskrivning av miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs (MB 6 kap. 12 §). 
 
Utgångspunkten för att bedöma den nationella transportplanens miljöpåverkan är bedömningen av hur 
omgivningen hade tett sig för det fall planen inte hade kommit till, det så kallade nollalternativet. 
Detta omfattar såväl positiv som negativ påverkan som kan antas ske om åtgärdsplanen inte skulle ha 
funnits. 

· Beskrivning och bedömning av betydande miljöpåverkan av planen och av rimliga alternativ 
(MB 6 kap. 12 §). 

 
Planens och områdenas karaktär påverkar slutsatser om vad som är betydande påverkan eller inte. 
Även effekternas karaktär påverkar bedömningen av vad som är betydande. Det kan handla om 
effekternas omfattning, totaleffekter, sannolikhet, varaktighet, frekvens, reversibilitet, 
gränsöverskridande m.m.20.  
 

                                                        
19 Observera att det inte bara är sådan påverkan som man vet kommer att uppkomma utan även sådan betydande påverkan som kan antas 
uppkomma. 
20 Miljöpåverkan avser såväl sekundära, kumulativa, samverkande, permanenta och tillfälliga, positiva och negativa effekter på kort, 
medellång och lång sikt (Prop. 2003/04:116 s. 65.). 



Version 090820kl 1300* 

        

 

               

Sid:  31(266) 

Datum: 2009-08-20 

Beteckning: Vägverket SA80A2009:16295 

   

  

 

Betydande miljöpåverkan till följd av åtgärdsplaneringen ska bedömas med avseende på olika 
miljöaspekter21 och deras inbördes samspel/förhållanden. Diskussioner om vad som är relevanta 
miljöaspekter och vad begreppen står för, utgör en viktig grund vid identifiering, beskrivning och 
bedömning av miljöpåverkan. På detta sätt skapas förståelse för frågorna och förutsättningar för 
integration av miljöaspekter i planeringen.  

· Beskrivning av åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande 
negativ miljöpåverkan samt åtgärder som ska vidtas för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför22 (MB 6 kap. 12 §). 

 

De miljöinsatser som föreslås i planen ska sammanfattas, men också vilka miljöinsatser som bör 
tillkomma men som inte omfattas av planen. Miljöinsatser som inte omfattas av planen kan vara 
sådana som föreskrivs eller genomförs av andra myndigheter eller andra aktörer. Miljöinsatser i form 
av miljöåtgärder som finansieras i planen är till exempel bullerskydd, viltpassager, restaurering eller 
skapande av biotoper.  

· Sammanfattning av hur bedömningen gjorts och eventuella problem i samband med att 
uppgifterna sammanställdes. Beskrivning av hur miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn 
beaktas i planen. Skäl som ligger bakom val av olika alternativ (MB 6 kap. 12 §). 

 

Nationella och regionala bedömningsgrunder som kan ge stöd för att utvärdera planens konsekvenser 
är t.ex. indikatorer som används av myndigheter vid utvärderingen av hur miljömål klaras, grunder för 
att bedöma det faktiska miljötillståndet eller liknande. Urvalet bör utgå från vilken inriktning planen 
har och vilken slags förändringar det kan ge upphov till. Det bör även beskrivas i mkb:n vilken typ av 
kompetens som använts. Redogörelsen ska inkludera tekniska brister eller brist på kunskap. 

· Redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen medför (MB 6 kap. 16 §). 

 
Trafikverken, och regeringen som beslutsmyndighet - har ansvar för att skaffa sig kunskap om den 
betydande positiva och negativa miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medför. Detta ska 
göras för att myndigheterna tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare 
inte identifierats, så att lämpliga miljöåtgärder för avhjälpande kan vidtas. 
 

· En icke-teknisk sammanfattning ska fogas till mkb:n (MB 6 kap. 12 §).  
 
Sammanfattningen ska precis som mkb:n vara bred men samtidigt enkel och tydlig. 

                                                        
21 I MB 6 kap. §12 anges en rad miljöaspekter.  Det är den betydande miljöpåverkan på dessa aspekter ska identifieras, beskrivas och 
bedömas i första hand. 
22 Direktivet uttrycker det ”åtgärder för att förhindra, minska och så långt som möjligt uppväga betydande negativ miljöpåverkan”.  



Version 090820kl 1300* 

        

 

               

Sid:  32(266) 

Datum: 2009-08-20 

Beteckning: Vägverket SA80A2009:16295 

   

  

 

3.4. Samråd om planförslag och mkb 
När det finns ett utkast till plan med miljökonsekvensbeskrivning ska denna offentliggöras för samråd 
med berörda myndigheter och allmänheten. Planansvariga ska göra informationen tillgänglig om var 
planen med mkb finns att tillgå, samt hur och inom vilken tid synpunkter kan lämnas. Synpunkter som 
inkommer ska beaktas dvs. tas under övervägande, och hur detta görs ska sedan redovisas i en särskild 
sammanställning till beslutet. Trafikverkens ställningstagande till behovsbedömning och avgränsning 
ska redovisas. Det kan ske genom ett beslut, vartill kan hänvisas i kungörelse om granskning av 
förslag till plan med mkb. 

Naturvårdsverket handlägger samråd om gränsöverskridande betydande miljöpåverkan. Sådant samråd 
avser förslaget till plan med mkb och kan initieras av Sverige - då sådan påverkan förutses - eller av 
annat land som bedömer att påverkan kan uppstå där. Sådant samråd tar i vart fall ett par månader och 
får därför ske även under regeringens remiss av förslagen. Eventuella synpunkter som leder till behov 
av revideringar får då behandlas i samband med remissen. 

3.5. Uppföljning   
Den beslutande myndigheten - trafikverken, länen och regeringen som beslutsmyndighet - har ansvar 
för att skaffa sig kunskap om den betydande positiva och negativa miljöpåverkan som planens 
genomförande faktiskt medför(MB 6 kap. 18 §). Detta ska göras för att myndigheterna tidigt ska få 
kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats, så att lämpliga 
miljöinsatser för avhjälpande kan vidtas.  
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Kapitel 4. Miljömål och andra miljöhänsyn  
 

I kapitlet beskrivs de miljöpolitiska målen med koppling till transportsektorn. Dels beskrivs miljö som 
en del i det transportpolitiska målet, dels genom de s.k. nationella miljökvalitetsmålen och anger den 
långsiktiga miljökvalitet som ska uppnås i Sverige. Kapitlet omfattar även en beskrivning av 
ytterligare klimatmål samt miljökvalitetsnormer och andra miljöhänsyn i form av skyddade områden. 
Sammantaget ges en bild av mål och värden som båda ligger till grund för den värdering av den 
nationella transportplanens miljöpåverkan som redovisas i kapitel 9. 

4.1. Miljö som transportpolitiskt mål   
Förslag till nya transportpolitiska mål har i mars år 2009 lämnats i regeringens proposition ”Mål för 
framtidens resor och transporter” (2008/09:93)23. Förslag till klimatstrategi har lämnats i 
klimatpropositionen (se avsnitt 4.3). 

Det övergripande målet för transportpolitiken föreslås även i fortsättningen vara att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. 

De tidigare sex preciserande delmålen, bland annat det transportpolitiska delmålet ”God miljö” 
föreslås att ersättas av två jämbördiga mål, ett funktionsmål Tillgänglighet, samt ett hänsynsmål 
Säkerhet, miljö och hälsa. 

 

Preciseringar för hänsynsmålet miljö och hälsa 

Som precisering föreslår regeringen att  

· Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en 
stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör 
Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen 

· Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet 
ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för 
möjligheterna att nå uppsatta mål. 

 
Propositionen nämner särskilt delmålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig 
försurning, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Dessa områden är sådana som för 
närvarande bör prioriteras i transportsektorns miljöarbete. 
 

                                                        
23 Mer information om propositionen finns på regeringens hemsida: www.regeringen.se. En direktlänk till sida om propositionen är 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/122605 
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Utvecklingen framöver kan dock betyda att det blir andra områden som ska prioriteras. Eventuella 
framtida justeringar av miljökvalitetsmålen eller delmålen kan också innebära behov av ändrade 
prioriteringar. 

4.2. Miljökvalitetsmål 
Sverige har sexton miljökvalitetsmål som ska nås till 2020. Till målen hör 72 st. delmål. I kapitel 5, 
avsnitt 5.3 redovisas vilka miljökvalitetsmål som är relevanta för åtgärdsplaneringen. Nedan visas en 
översikt över samtliga 16 miljökvalitetsmål med ett urval av tillhörande etappmål. Regeringen har gett 
utredningen om miljömålssystemet (M 2008:02) i uppdrag att göra en översyn av miljömålssystemet24. 
Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2009 vilket innebär att miljökvalitetsmålen kan 
komma att förändras i anslutning till att den nationella transportplanen är inlämnad till regeringen. 

Tabell 2. Svenska miljökvalitetsmål med ett urval av tillhörande etappmål 

Begränsad 
klimatpåverkan 

 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet 
skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål 
för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra 
länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.  

Delmål De svenska utsläppen av växthusgaser skall, som ett medelvärde för perioden 
2008-2012 vara minst 4 procent lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen skall 
räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta de sex växthusgaserna enligt 
Kyotoprotokollet och IPCC:s definitioner. Delmålet skall uppnås utan 
kompensation för upptag i kolsänkor eller med flexibla mekanismer  

Frisk luft Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas.  

Halten 5 mikrogram/m³ för svaveldioxid som årsmedelvärde skall vara uppnådd 
i samtliga kommuner år 2005. 

Halterna 60 mikrogram/m³ som timmedelvärde och 20 mikrogram/m³ som 
årsmedelvärde för kvävedioxid skall i huvudsak underskridas år 2010. 
Timmedelvärdet får överskridas högst 175 timmar per år.  

Delmål 

År 2010 skall utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i Sverige, exklusive 
metan, ha minskat till 241 000 ton. 

                                                        
24 Mer information om utredningen Översyn av miljömålssystemet hittas på hemsidan för statens offentliga utredningar: 
http://www.sou.gov.se/kommittedirektiv/2008/dir2008_95.pdf 
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 Halterna 35 mikrogram/m³ som dygnsmedelvärde och 20 mikrogram/m³ som 
årsmedelvärde för partiklar (PM10) skall underskridas år 2010. 
Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år. Halterna 20 
mikrogram/m³ som dygnsmedelvärde och 12 mikrogram/m³ som årsmedelvärde 
för partiklar (PM2,5) skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får 
överskridas högst 37 dygn per år. 

Bara naturlig försurning De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall 
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande 
ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller 
kulturföremål och byggnader.  

År 2010 skall utsläppen i Sverige av svaveldioxid till luft ha minskat till 50 000 
ton. 

Delmål 

År 2010 skall utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat till 148 000 
ton.  

Giftfri miljö Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av 
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.  

Samtliga förorenade områden som innebär akuta risker vid direktexponering och 
sådana förorenade områden som idag, eller inom en nära framtid, hotar 
betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla naturområden skall vara utredda och 
vid behov åtgärdade vid utgången av år 2010. 

Åtgärder skall under åren 2005–2010 ha genomförts vid så stor andel av de 
prioriterade förorenade områdena att miljöproblemet i sin helhet i huvudsak kan 
vara löst allra senast år 2050.  

Delmål 

 

Skyddande ozonskikt Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig 
UV-strålning 

Säker strålmiljö Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot 
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. 

Delmål Riskerna med elektromagnetiska fält skall kontinuerligt kartläggas och 
nödvändiga åtgärder skall vidtas i takt med att sådana eventuella risker 
identifieras. 

Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald 
eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.  

Delmål Senast år 2010 skall utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat till 
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148 000 ton.  

Levande sjöar och 
vattendrag 

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara, och deras 
variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar 
för friluftsliv värnas. 

Senast år 2005 skall berörda myndigheter ha identifierat och tagit fram 
åtgärdsprogram för särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer som behöver ett 
långsiktigt skydd i eller i anslutning till sjöar och vattendrag. Senast år 2010 
skall minst hälften av de skyddsvärda miljöerna ha ett långsiktigt skydd och 
fördelas jämnt mellan de fem vattendistrikten. Minst 15 fiskefria områden skall 
finnas i varje vattendistrikt.  

Delmål 

Senast år 2005 skall berörda myndigheter ha identifierat och tagit fram 
åtgärdsprogram för restaurering av Sveriges skyddsvärda vattendrag eller sådana 
vattendrag som efter åtgärder har förutsättningar att bli skyddsvärda. Senast till 
år 2010 skall minst 25 % av de värdefulla och potentiellt skyddsvärda 
vattendragen ha restaurerats. 

Grundvatten av god 
kvalitet 

Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till 
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.  

Delmål Senast år 2010 skall användningen av mark och vatten inte medföra sådana 
ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för 
vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i angränsande 
ekosystem. 

Hav i balans samt 
levande kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust 
och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och 
annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot 
ingrepp och andra störningar.  

Buller och andra störningar från båttrafik skall vara försumbara inom särskilt 
känsliga och utpekade skärgårds- och kustområden senast år 2010. 

Delmål 

Genom skärpt lagstiftning och ökad övervakning skall utsläppen av olja och 
kemikalier från fartyg minimeras och vara försumbara senast år 2010. 

Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet 
skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

Senast år 2006 skall skogsbilvägar inte byggas över våtmarker med höga natur- 
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eller kulturvärden eller på annat sätt byggas så att dessa våtmarker påverkas 
negativt.  

Delmål 

Åtgärdsprogram skall senast till år 2005 finnas och ha inletts för de hotade arter 
som har behov av riktade åtgärder.  

Levande skogar Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.  

Delmål Senast år 2005 skall åtgärdsprogram finnas och ha inletts för hotade arter som 
har behov av riktade åtgärder. 

Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.  

Delmål Senast år 2006 skall åtgärdsprogram finnas och ha inletts för de hotade arter som 
har behov av riktade åtgärder. 

Storslagen fjällmiljö Fjällen skall ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter 
i fjällen skall bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot 
ingrepp och andra störningar.  

Delmål Buller i fjällen från motordrivna fordon i terräng och luftfartyg skall minska och 
uppfylla följande specifikation, nämligen att: 

· minst 60 % av terrängskotrar i trafik senast år 2015 skall uppfylla högt 
ställda bullerkrav (lägre än 73 dBA), 

· buller från luftfartyg senast år 2010 skall vara försumbart både inom 
regleringsområde klass A enligt terrängkörningsförordningen 
(1978:594) och inom minst 90 % av nationalparksarealen. 

 

God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. 
Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas.  

Delmål Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program 
och strategier för: 

· hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan 
åstadkommas så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för 
miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras,  



Version 090820kl 1300* 

        

 

               

Sid:  38(266) 

Datum: 2009-08-20 

Beteckning: Vägverket SA80A2009:16295 

   

  

 

· hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas till vara och 
utvecklas, 

· hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall 
bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som 
friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt 
begränsas, 

· hur energianvändningen skall effektiviseras för att på sikt minskas, hur 
förnybara energiresurser skall tas till vara och hur utbyggnad av 
produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och 
vindkraft skall främjas.  

Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall senast år 2010 vara identifierade och 
ha en långsiktigt hållbar förvaltning.  

Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de 
riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat 
med 5 procent till år 2010 jämfört med år 1998. 

År 2010 skall uttaget av naturgrus i landet vara högst 12 miljoner ton per år.  

Ett rikt växt- och djurliv Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystem samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.  

Delmål Senast år 2010 skall förlusten av biologisk mångfald inom Sverige vara hejdad 

4.3. Klimatpropositionen  
I Klimatpropositionen föreslår regeringen en precisering av befintligt klimatmål med ett 
temperaturmål och ett koncentrationsmål, där det sista följer av det första som ett resultat av dagens 
kunskap om jordens klimatsystem25. Från detta har nödvändiga utsläppsminskningar härletts av 
IPCC26. Dessa kan sedan översättas i maximala utsläpp per person för olika år. Vid en jämlik 
fördelning mellan länder bör I-länderna åtminstone komma ner till denna nivå på utsläpp per person, 
vilket motsvarar att I-länderna måste minska sina utsläpp från 2004 med: 
 

· upp till 40 procent till 2020 
· upp till 80 procent till 2030 
· upp till 95 procent till 2050 

 
                                                        
25 En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat (Prop. 2008/09:162) samt En sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi (Prop. 
2008/09:163) 
26 Intergovernmental Panel on Climate Change, FN:s klimatpanel, som bl.a. med jämna mellanrum sammanställer kunskapsläget vad gäller 
klimatpåverkan samt möjliga åtgärder för att begränsa klimatpåverkan samt nödvändiga anpassningar för kommande klimatförändringar. 
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I klimatpropositionen har regeringen föreslagit flera mål för 2020 som är vägledande för arbetet att 
begränsa klimatpåverkan från vägtransportsektorn, 
 

· 10 procent förnybar energi i transportsektorn, 
· 20 procent effektivare energianvändning, 
· 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser.  

 
Målet i Klimatpropositionen om att minska utsläppen med 40 procent till år 2020 med utgångspunkt 
från år 1990 gäller för den icke handlande sektorn27. Av minskningarna ska 2/3 genomföras i Sverige 
och 1/3 genom investeringar andra EU- länder eller flexibla mekanismer som CDM (Clean 
Development Mechanism) 28. Det innebär att utsläppen ska minska med 27 procent för den icke 
handlande sektorn i Sverige (exkluderat åtgärder genomförda i utlandet). Vägtrafiken utgör ca 40 
procent av den icke handlande sektorn och bör därför bidra väsentligt till minskningen. 

Sedan år 1990 har utsläppen inom icke handlande sektorn minskat med ca 4 miljoner ton. Om 
utgångspunkten är dagsläget (2007) behöver utsläppen minska med 24 procent för icke handlande 
sektorn i Sverige fram till år 2020 för att nå Klimatpropositionens mål. Används år 2004 som 
utgångspunkt, d.v.s. samma som IPCC ovan, blir minskningen 26 procent. Det kan jämföras med att 
det som genomsnitt för I-länderna (exkluderat vad de genomför utanför sina egna länder) krävs en 
minskning på 40 procent till år 2020 (från år 2004) för att ligga på linjen mot 2-graders målet 

4.4. Miljökvalitetsnormer och andra miljöhänsyn 

4.4.1. Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. 
Avsikten med dem är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmål och att 
genomföra EG-direktiv. 

Miljökvalitetsnormer berör många aktörer; enskilda verksamhetsutövare ska bedriva sin verksamhet så 
att normer inte överträds, och myndigheter och kommuner ska se till att de uppfylls vid prövning och 
tillsyn. I vissa fall kan åtgärdsprogram behövas.  

Miljökvalitetsnormer kan fastställas av regeringen eller av en myndighet som regeringen utser. Det 
finns idag normer för utomhusluft, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. 

 

 

                                                        
27 Icke handlande sektorn är den del som inte ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter 
28 Clean Development Mechanism, finansiering av utsläppsminskande projekt i utvecklingsländer 
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Utomhusluft 

Regeringen utfärdade år 1998 en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. De ämnen som 
reglerades var kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och bly. Förordningen har sedan dess reviderats 
ett antal gånger och kompletterats med ytterligare miljökvalitetsnormer, för partiklar (PM10), bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Normerna baseras huvudsakligen på 
krav i EG-direktiv. 

Naturvårdsverket har haft i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till reviderad förordning om 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Revideringen baseras på det nya luftkvalitetsdirektivet (dir 
2008/50/EG) och det tidigare redovisade regeringsuppdraget ”MIKSA” (Miljökvalitetsnormer – 
Kontroll i Samverkan). Den nya förordningen kommer bland annat att medföra miljökvalitetsnormer 
för fina partiklar (PM 2,5) och en exponeringsminskningsskyldighet för PM 2,5.  

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft avses enligt 
förordningen utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar.  

 

Omgivningsbuller 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller regleras i en förordning för omgivningsbuller (SFS 
2004:675), som grundas på ett EU-direktiv för bedömning och hantering av omgivningsbuller (dir 
2002/49/EG). Genom förordningen ställs det krav på att buller från olika källor ska kartläggas och att 
åtgärdsprogram ska tas fram. I förordningen avses med omgivningsbuller: buller från vägar, järnvägar, 
flygplatser och industriell verksamhet, industriell verksamhet samt sådana hamnar som ska 
tillståndsprövas enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

Nya normer för ytvatten, grundvatten och skyddade områden  

Förutom förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten har hittills inga 
miljökvalitetsnormer för vattenmiljö fastställts. Detta håller nu på att ändras i och med Sveriges 
pågående arbete med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten. Förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön innebär bland annat att de fem regionala vattenmyndigheter 
som sedan år 2004 finns i Sverige ska fastställa kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer för 
ytvatten, grundvatten och skyddade områden. Syftet med normerna är att tillståndet i våra vatten inte 
ska försämras och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet.  

4.4.2. Andra miljöhänsyn 

Byggande och användning av vägar och järnvägar är bland de främsta orsakerna till fragmenterings- 
och barriäreffekter. Dessa ökar i takt med utvecklingen av transportinfrastrukturen. På landskapsnivå 
blir de kumulativa effekterna av barriärer, störningar och intrång av infrastrukturprojekt tillsammans 
med påverkan från andra sektorer på landskapet betydande.  
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Befintlig infrastruktur går i dag igenom, eller i nära anslutning, till ett stort antal skyddade områden 
som därmed påverkas i olika utsträckning. Även ny infrastruktur kan komma i konflikt med olika 
typer av skyddade områden. Dessa områden uppmärksammas regelmässigt i planeringsprocessen på 
förstudie och utredningsnivån.  

Att ta hänsyn till enskilda skyddade områden räcker dock inte för att säkerställa att negativa 
miljöeffekter inte uppstår på landskapsnivå. Det geografiska området är helt enkelt för litet för att rätt 
kunna bedöma effekter och konsekvenser av barriäreffekter, störningar och intrång på landskapsnivå 
(fragmentering). Ett grundläggande krav på infrastrukturplaneringen är att landskapsfrågorna beaktas 
på den strategiska nivån och inte, som idag i senare skeden där möjligheterna att hitta hållbara 
lösningar är begränsade (Seiler et al, 2009).  
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DEL II Miljöbedömningen 

Kapitel 5. Avgränsning av miljöbedömningen 
 

I detta kapitel beskrivs hur olika aspekter i miljöbedömningen avgränsats. Avgränsning handlar om att 
få en verkningsfull besluts- och genomförandeprocedur med relevant och rimligt beslutsunderlag. Ett 
syfte är att koncentrera miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen på de miljöfrågor som 
har störst betydelse för planen. Uppgifterna i miljökonsekvensbeskrivningen ska vara relevanta och 
skäliga med hänsyn till allmänhetens intresse, planens innehåll och detaljeringsgrad, 
bedömningsmetoder och aktuell kunskap samt det faktum att vissa frågor kan bedömas bättre i 
samband med andra beslut om program, planer eller projekt. Fokus ska ligga på den positiva och 
negativa betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan antas medföra29. 

 

5.1. Process för avgränsning av miljöaspekter och 
miljökvalitetsmål  

Avgränsningen av miljöbedömningen är resultatet av det arbete som pågått under år 2008 och år 2009 
där trafikverken analyserat den miljöpåverkan som kan bli resultatet av den nationella transportplanen. 
Arbetet har skett i diskussion med Naturvårdsverket (NV) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Samråd 
har även hållits med ett flertal andra myndigheter. Ett första utkast till avgränsning togs fram som del 
av utarbetande av metod för miljöbedömning. Avgränsningen har under processens gång reviderats 
efter samråd med NV och RAÄ.  

Det har dock varit fortsatt viktigt att fånga frågor som inte tidigare har uppmärksammats men som kan 
ge en betydande miljöpåverkan. I sista hand kan dessa väckas under granskningen av förslagen, men 
det är i så pass sent planeringsskede att det är svårt att beakta dem på ett verkningsfullt sätt. I praktiken 
är avgränsningen en ständigt pågående process och, som Naturvårdsverket har påpekat30, handlar det 
till stor del om att kunna ’släcka ner’ alternativ under processens gång.  

Viktiga utgångspunkter för avgränsningsarbetet har varit: 

· Miljöbalken 6 kap. 12§ och 13§. 

· Fördjupningsdokumenten till Vägverkets strategiska plan.  

                                                        
29 6 kap. 12–13 §§ MB, Europeiska kommissionen 2004 s. 27–28, prop. 2003/04:116 s. 26 
30 Synpunkter från Naturvårdsverket på Avgränsnings PM 2008.  
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· Resultaten från den workshop som hölls i januari år 2008.  

· Kontinuerliga samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet under 2008 och 2009. 

· Samråd (synpunkter) våren år 2008 från Boverket, Räddningsverket, Socialstyrelsen, Statens 
Folkhälsoinstitut, Sveriges Kommuner och Landsting, Energimyndigheten (20080415), 
Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen Västra Götalands (20081109), Länsstyrelsen Gotlands 
län (20080807), Länsstyrelsen i Hallands län (20080916), Länsstyrelsen Västmanlands län 
(20080805), Länsstyrelsen i Kalmar län (20080827). 

Trafikverken fokuserade tidigt avgränsningen till klimat, hälsa och landskap som tre s.k. målområden 
av särskild vikt att behandla på övergripande strategisk nivå i den nationella infrastrukturplaneringen. 
Motiv till denna avgränsning var att verken bedömde sig ha ett särskilt stort nationellt ansvar för dessa 
områden, eftersom transportsektorn dels står för en betydande del av den totala negativa påverkan 
inom dessa områden, dels har en stor potential att påverka dessa inom sin verksamhet. 

Ett annat motiv till en fokusering på målområdena klimat-hälsa-landskap var att tydliggöra 
miljöfrågorna för alla aktörer inom åtgärdsplaneringsprocessen, så att de tillsammans kunde arbeta för 
att transportinfrastrukturens mest betydande miljöpåverkan minimerades.  

Väsentliga skäl för avgränsning till klimat-hälsa-landskap samt avgränsning av miljökvalitetsmål är att 
transportsektorn: 

a) direkt pekas ut som en viktig sektor för ett antal miljöaspekter i utvärderingen av de nationella 
miljökvalitetsmålen (Klimat m.fl.) 

b) står för en hög andel av de svenska utsläppen till luft (Hälsa)  
c) utsätter mer än 2 miljoner människor för buller (Hälsa) 
d) tar mark i anspråk för infrastruktur och kan ha en påverkan på natur- och kulturmiljiö 

inklusive skyddade områden (miljöbalken kap. 7) (Landskap) 
e) har en strukturbildande funktion som har påverkan på det övriga samhällsbyggandet och 

formar därmed människors livsmiljö (Klimat-Hälsa-Landskap) 
 

I miljöbedömningen har efter samråd med Naturvårdsverket dock alla miljöaspekter som beskrivs i 
miljöbalkens krav på miljöbedömning av planer och program inkluderats. I praktiken innebär 
avgränsning att miljöbalkens miljöaspekter har definierats och påverkan bedömts gentemot dem, men 
resultaten presenteras under huvudrubrikerna klimat, hälsa och landskap. Detta för att tydliggöra 
resultaten från miljöbedömningen. 
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5.2. Definitioner och avgränsning av miljöaspekter  
 

I detta avsnitt beskrivs definitioner av miljöaspekter och vilka aspekter som fokuseras i mkb:n för 
respektive miljöaspekt.  

5.2.1. Målområde Klimat 
Klimatfaktorer 

Begreppet klimatfaktorer kan definieras som utsläpp av växthusgaser. Växthusgaser är gaser som 
bidrar till en ökad växthuseffekt. I Kyotoprotokollet nämns sex växthusgaser som är de som vanligtvis 
följs upp, dessa är koldioxid, metan, lustgas samt tre slags freoner som inte är relevanta för 
transportsektorn.   

I miljökonsekvensbeskrivningen fokuseras påverkan på klimatet på utsläpp av växthusgasen koldioxid 
från transportsektorn. Omfattningen av utsläppen beror på transportarbetets storlek, fordonens 
energieffektivitet och andel fossila bränslen. Därutöver tillkommer utsläpp i samband med byggande, 
drift och underhåll av infrastruktur. 

5.2.2. Målområde Hälsa 
Människors hälsa 

Människors hälsa är en central faktor för en hållbar samhällsutveckling. Hälsa är ett flerdimensionellt 
och mångfacetterat begrepp under ständig diskussion och utveckling. Hälsa handlar inte enbart om 
frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning utan också om välbefinnande i flera dimensioner. 
Hälsan har bland annat fysiska, psykiska och sociala aspekter.31 I begreppet välbefinnande kan 
exempelvis ingå att människor har sysselsättning. En hög sysselsättningsnivå som möjliggör för 
människor att försörja sig är grundläggande för ett välfärdssamhälle. Resultaten från den nationella 
folkhälsoenkäten visar att den självrapporterade hälsan var sämre bland både män och kvinnor som var 
låginkomsttagare, saknade kontantmarginaler, hade socialbidrag eller var arbetslösa. Även nedsatt 
psykisk hälsa var vanligare bland dessa grupper32 Huvudsyfte med planen, enligt propositionen33, är att 
skapa arbete och tillväxt. 

Hälsobegreppet är inte tydligt definierat i de olika lagstiftningarna som berörs av miljöbalkens regler 
om miljökonsekvensbeskrivningar. En bärande princip för miljöbalken är att vara en sammanhållen 
miljö-, hälsoskydds- och naturresurslagstiftning till skydd för hälsa och miljön. Miljöbalken är avsedd 

                                                        
31 Statens folkhälsoinstitut 
32 Boström & Nykvist, 2004 
33 Framtidens resor och transporter. Infrastruktur för en hållbar tillväxt. Proposition 2008/09:35 
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att skydda människor hälsa ur ett miljömedicinskt perspektiv. Såväl enskilda personers hälsa som 
människors hälsa i ett befolkningsperspektiv ska skyddas.34  

I miljökonsekvensbeskrivningen fokuseras på effekter på människors hälsa av buller, föroreningar i 
dricksvatten, luftföroreningar, föroreningar i mark samt barriärer för rekreation och friluftsliv. Även 
strukturerande effekter i landskapet som påverkar människors livsmiljö berörs, inklusive förbättrade 
förutsättningar för cykling. Andra effekter med indirekt påverkan på människors hälsa beskrivs i   
samlad effektbedömning.  

 

Buller 

Störningar av trafikbuller är ett allvarligt miljö- och hälsoproblem, vars omfattning och effekter 
kartläggs, utreds och hanteras av ett stort antal myndigheter och organisationer på nationell, regional 
och kommunal nivå. 

 

Vatten (dricksvattentillgångar)  

Med vatten menas här vatten som enligt ramdirektivet för vatten (2000/60/EG, även kallat 
vattendirektivet) och dotterdirektivet för grundvatten (2006/118/EG) använts eller kommer att 
användas som råvatten vid dricksvattenproduktion. En uthållig dricksvattenproduktion bygger alltid på 
råvatten av god kvalitet. Vatten är en värdefull naturresurs och bör som sådan skyddas mot försämring 
av kvalitet och kvantitet. 

Transportsystemet påverkar yt- och grundvatten i landskapet på flera olika sätt. Kvaliteten på yt- och 
grundvatten som används som råvatten till dricksvattenproduktion kan påverkas av vägdagvatten med 
föroreningar från väghållning och trafik och samt av klorid från vintersaltning av vägar.  Planerings- 
och byggskedet omfattar en relativt sett kort tid, men är avgörande för de framtida effekterna genom 
de intrång i ytvatten- och grundvattensystem som sker. Tillfälliga effekter kan vara förändrad 
vattenbalans och grumling i byggskedet35. Driftsskedet utgör den längsta tiden för möjlig påverkan, 
främst av vattenkvalitet. 

I VV:s fördjupningsdokument miljö "Vatten och material 2008-2017”36 anges de tre viktigaste hoten 
mot vattenkvalitet vara dagvatten i allmänhet med dess innehåll av lösta ämnen och partiklar, salt från 
vinterväghållning samt olyckor med farligt gods och spill.    

 

 

 

                                                        
34 Socialstyrelsen, Miljökonsekvensbeskrivning och hälsa, juni 2004 
35 VV publikation 2007:48, s 6 
36 VV publikation 2007:48. 
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Luft 

Luft är en benämning på den blandning av gaser som utgör jordens atmosfär. Luft består till ca 78 % 
av kväve och 21 % syre. Även andra gaser finns i luften. Luftens kvalitet har betydelse för en rad 
miljöaspekter; människors hälsa, biologisk mångfald, forn- och kulturlämningar samt annat kulturarv. 

I miljökonsekvensbeskrivningen läggs särskild vikt vid effekter på luftkvalitén genom minskade 
utsläpp från fordon och arbetsmaskiner, mindre mängd slitagepartiklar från däck och vägbanor och en 
minskad exponering av höga halter i tätorter. När det gäller bedömning av påverkan på luftkvaliteten 
av planen borde exponeringsanalyser genomföras, men då metoder för detta saknas har trafikverken 
försökt uppskatta åtgärdernas bidrag till förändring av de totala utsläppen av kväveoxider och partiklar 
och åtgärdernas bidrag till förändrade halter av luftföroreningar i tätorter med åtgärdsprogram för att 
klara miljökvalitetsnormerna. 

5.2.3. Målområde Landskap 
Biologisk mångfald  

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från 
bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka 
dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem"37.  

En stor del av den biologiska mångfalden är beroende av mänsklig aktivitet. Detta biologiska 
kulturarv utgörs av ekosystem, biotoper, djur- och växtarter som uppstått, utvecklats, eller gynnats 
genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad och utveckling förutsätter 
eller påverkas positivt av brukande och skötsel. Detta innebär att det även går att lägga ett 
kulturarvsperspektiv på biologisk mångfald38.  

Delar av den biologiska mångfalden utgörs av de i lagstiftningen angivna miljöaspekterna Djurliv och 
Växtliv.  

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs hur infrastrukturen och trafiken påverkar den biologiska 
mångfalden inklusive växt- och djurliv genom analys av intrång, barriär, fragmentering, störning och 
viltolyckor. Ingen analys av effekter på enskilda arter görs.  

 

Befolkning 

Med befolkning avses invånarna inom ett geografiskt begränsat område, såsom land, län landskap, 
kommun, stad mm. Förändringar i befolkningen storlek och sammansättning kan beskrivas med en rad 
olika demografiska variabler som till exempel: födda, avlidna, invandrade, utvandrade, kön, ålder, 

                                                        
37 Konventionen för biologisk mångfald 
38 Samrådssynpunkt från Riksantikvarieämbetet 
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civilstånd, födelseland, mm. Befolkningstätheten är avgörande för efterfrågan/tillgänglighet till olika 
transportslag. 

Under miljöaspekten befolkning behandlas det s.k. barnperspektivet. 

I miljökonsekvensbeskrivningen behandlas miljöaspekten befolkning även indirekt i miljöaspekterna 
bebyggelse, annat kulturarv samt under kumulativ påverkan/målområde landskap. 

 

Mark  

Miljöaspekten mark kan definieras som det översta lagret på jordskorpan bestående av 
mineralpartiklar, organiskt material, vatten, luft och levande organismer39.  I bilaga 1 till direktivet om 
miljöbedömning av vissa planer och program kallas miljöaspekten ”soil” vilket kan tolkas som att man 
syftar på ett materialperspektiv och marken som sådan. I detta sammanhang kan till exempel olika 
typer av användning av jordmassor i samband med byggande av infrastruktur vara relevant.  

Ett annat perspektiv är förändring av markens kvalitet genom olika typer av föroreningar. Den 
förorening av mark som skett och sker genom olika aktiviteter i transportsystemet begränsar nyttjandet 
av markresursen. Så har till exempel 150 år av järnvägsverksamhet lämnat efter sig omfattande 
föroreningar i mark (och grundvatten). En grov uppskattning är att det bara inom järnvägstransports-
systemet finns ca 4000 förorenade områden. En annan mer diffus påverkan på markens kemi och 
kvalitet är via försurande utsläpp från trafiken.   

Ett tredje perspektiv som kan läggas på definitionen av miljöaspekten mark är markanvändning. 
Transportssystemet i sig upptar en betydande areal för vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser, men 
har också en indirekt påverkan på markanvändningen i landskapet som är betydligt mer omfattande.  

I miljökonsekvensbeskrivningen uppmärksammas främst förorening av mark. Perspektivet 
masshantering behandlas inte i mkb då det bättre hanteras i miljökonsekvensbeskrivningar för projekt. 

 

Vatten  

Vatten är en mångfacetterad naturtillgång med stort värde från hälso- och miljösynpunkt. Vatten har 
betydelse som kulturmiljö och för rekreation och friluftsliv. Hav, sjöar, vattendrag och våtmarker är 
viktiga biotoper för den biologiska mångfalden.  

Byggande, drift och underhåll av infrastrukturen kan kräva åtgärder i vatten som kan ha stor inverkan 
på miljön. Exempel är grävning, rensning, muddring och markavvattning. Sådan vattenverksamhet är 
dock normalt antingen tillståndspliktig eller anmälningspliktig och behandlas därför inte vidare i 
denna mkb utan i andra delar av den fysiska planeringsprocessen. 

Påverkan på vattenområden som pekats ut av natur- och kulturvårdskäl eller för rekreation hanteras 
under beskrivning av Landskap/biologisk mångfald och vatten (dricksvatten). 

                                                        
39 Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) defintion i ISO 11074-1 
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Materiella tillgångar 

Materiella tillgångar är ett vitt begrepp. I planeringssammanhang kan med materiella tillgångar avses 
befintlig infrastruktur och den bebyggda miljön.  

I miljökonsekvensbeskrivningen analyseras miljöaspekten materiella tillgångar genom en analys av de 
i infrastrukturen ingående materialen och deras miljöpåverkan. 

 

Landskap  

Landskap är ”ett område sådant det uppfattas av människor vars karaktär är resultatet av påverkan och 
samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. Detta är den definition som används i den 
europeiska landskapskonventionen, som Sverige sannolikt kommer att ansluta sig till. 

Definitionen tar sin utgångspunkt i det upplevda landskapet men det är viktigt att notera att det är ett 
flödes- och processlandskap. I landskapet integreras och sammanflätas allt som naturen och 
människan åstadkommit. Här finns vår historia lagrad och här ackumuleras effekterna av människans 
alla handlingar. Landskapet består av flöden och processer som alltid är på väg in i framtiden. Ökad 
och förändrad rörlighet får sina förutsättningar och konsekvenser i landskapet.  

 

Bebyggelse 

Bebyggelse är en kollektiv benämning på de byggnader och anläggningar till exempel parker, 
planteringar, gator, gränsmarkeringar mm. som finns i ett geografiskt område. Tätheten av bebyggelse 
brukar avgöra om ett område ska klassas som landsbygd, tätort, förort eller stadsmiljö. Det 
kulturhistoriska värdet i bebyggelsen kan ligga i enskilda byggnader, bebyggelsens struktur på 
landsbygden eller i tätorternas stadsplaner. 

Viktiga kommunikationsstråk har varit drivande i bebyggelseutvecklingen. Utmed vattenvägar och 
naturliga kommunikationsstråk har bebyggelse etablerats. Vägar löper som ett nät genom landskapet 
och binder samman såväl enskilda gårdar, som tätorter och hela bygder. I modern tid har vägnätets och 
bebyggelsestrukturens utveckling kommit att bli starkt avhängiga varandra; nya vägar attraherar viss 
typ av bebyggelse, repellerar annan typ av bebyggelse och kan samtidigt inverka starkt på 
bebyggelseutvecklingen i områden som vägen binder samman. Vice versa kan högt bebyggelsetryck 
ge upphov till förändrade eller nya vägmönster. Ett exempel på sambandet mellan infrastruktur och 
bebyggelse sett i ett nationellt perspektiv är järnvägen, som har haft avgörande betydelse för 
uppkomsten och utvecklingen av samhällen och städer. Transportinfrastuktur kommer även i 
framtiden att ha en strukturerande effekt på bebyggelseutvecklingen.   

I miljökonsekvensbeskrivningen behandlas infrastrukturens strukturerande effekt på bebyggelsen. 
Transportsystemens påverkan på kulturarv behandlas i miljöaspekten annat kulturarv. 
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Forn- och kulturlämningar 

Fornlämningar är enligt lagen (1988:950) om kulturminnen mm ”lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt 
övergivna”. Lagen definierar vad som ingår i begreppet fornlämning: Gravar, gravbyggnader och 
gravfält samt kyrkogårdar och andra begravningsplatser. Resta stenar samt stenar och bergytor med 
inskrifter, symboler, märken och bilder samt andra ristningar eller målningar. Kors och minnesvårdar. 
Samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål. Lämningar av bostäder, 
boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller 
platser, liksom lämningar efter arbetsliv och näringsfång. Ruiner av borgar, slott, kloster, 
kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av andra märkliga byggnader och byggnadsverk. 
Färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken och likartade anläggningar 
för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter. Skeppsvrak, om minst etthundra år kan antas ha gått 
sedan skeppet blev vrak.  

Fasta fornlämningar är också naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga 
historiska minnen är knutna liksom lämningar efter äldre folklig kult. 

Till en fast fornlämning hör ett så stort område på marken eller på sjöbotten som behövs för att bevara 
fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta 
område benämns fornlämningsområde. (2 kap. 2 §). 

Begreppet kulturlämningar kan uppfattas som synonymt med begreppet övrig kulturhistorisk lämning, 
dvs. lämning efter människors verksamhet som inte utgör fast fornlämning. Det kan till exempel vara 
torpruiner, kolbottnar, broar och minnesstenar etc. Begreppet kulturlämning i uppräkningen av 
miljöaspekter i Miljöbalken 6 kap. 12 § avser troligen denna typ av lämningar. 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs effekter på områden med forn- och kulturlämningar, effekter 
på landskapsnivå (t.ex. förändring av karaktär och samban) och effekter av investeringsobjekt där en 
övergripande analys påvisar betydande miljöpåverkan (t.ex. genom intrång eller utradering). 

 

Annat kulturarv 

Kulturmiljön är en viktig del av kulturarvet. Med kulturmiljö menas den av människan påverkade 
fysiska miljön som vittnar om historiska och geografiska sammanhang. Det kan gälla alltifrån enskilda 
objekt till stora landskapsavsnitt. Viktiga beståndsdelar i kulturmiljön är t.ex. landskapets strukturella 
beskaffenhet (t.ex. hur ”tät” bebyggelsen är, vad marken används till, skalan på markanvändningen 
etc.), karaktären på olika trakter och de kulturella sambanden i olika områden. Inom nationellt 
(riksintressen) och regionalt utpekade områden för kulturmiljövården kan kulturarvet ta sig uttryck i 
form av ägo- och brukningsstruktur, vägnät, bebyggelsestruktur och stadsplaner, markanvändning 
mm. Fysiskt i landskapet kan det röra sig om t ex äldre vägar, stengärdesgårdar, alléer, byar, utskiftade 
gårdar, betesmarker, odlingsrösen, karaktärsskapande äldre eller modernare bebyggelse mm. Kyrkliga 
och profana byggnadsminnen räknas i detta sammanhang som annat kulturarv liksom även 
kulturreservaten. Struktur, karaktär och samband påverkas i hög grad av infrastrukturåtgärder. Det 
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gäller främst etablering av ny infrastruktur. Transportinfrastrukturen är en del av kulturarvet. 
Kulturhistoriskt intressanta vägar och vägmiljöer är viktiga att identifiera och värna som en del av den 
kommunikationshistoriska bebyggelsemiljön. Detta gäller även anläggningar för järnväg, luft och 
sjöfart. Skötseln av och reinvesteringar i denna befintliga infrastruktur kan påverka kulturmiljöns 
struktur, karaktär och samband, t.ex. kan nedprioriterad eller utebliven skötsel av kulturella element 
som alléer och stenmurar längs vägar förändra karaktären på hela bygder. Det mesta ryms alltså i 
”annat kulturarv ” och en hård prioritering blir därför nödvändig i miljökonsekvensbeskrivningen för 
den nationella transportplanen. I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs hur infrastrukturen och 
trafiken påverkar struktur, karaktär och samband i kulturmiljön, intrång förfall / god skötsel av 
transportsystemets eget kulturarv. 
 

5.3. Avgränsning av miljökvalitetsmål 
Den samlade transportsektorn berör ett flertal av de Svenska miljökvalitetsmålen och transport är 
särskilt utpekad i vissa delmål. Den avgränsning som görs i miljöbedömningen av den nationella 
transportplanen utgår från: 

1. den avgränsning av miljökvalitetsmål som berör transportsektorn som redovisas i regeringens 
proposition ”Mål för framtidens resor och transporter” (prop. 2008/09:93)40.  

2. de underlagsrapporter som Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen 
lämnade till miljömålsrådets fördjupade utvärdering  200841. I underlagsrapporterna har 
trafikverken gjort ett urval av relevanta miljökvalitetsmål.  

3. en separat analys av i vilken grad transportsektorn berör miljökvalitetsmålen utifrån dagens 
kunskap. Detta resulterar i att målen kan delas in i fem kategorier: 

a. Mål, där utvecklingen inom transportsektorn är av stor betydelse för möjligheterna 
att nå målet 

b. Mål, där utvecklingen inom transportsektorn är av betydelse för möjligheterna att nå 
målet 

c. Mål, där utvecklingen inom transportsektorn är av begränsad betydelse för 
möjligheterna att nå målet 

d. Mål, där utvecklingen inom transportsektorn är av mindre betydelse för 
möjligheterna att nå målet 

                                                        
40 De miljökvalitetsmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheten att nå uppsatta mål bedöms vara begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård, 
storslagen fjällmiljö, god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och djurliv. 
41 http://www.miljomal.nu/las_mer/rapporter/myndigheter/Sektorsrapporter/sektorsrapporter.php   
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e. Mål, där utvecklingen inom transportsektorn saknar betydelse för möjligheterna att 
nå målet 

I tabellen nedan redovisas avgränsningen av miljökvalitetsmålen i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Observera att det äver sker en avgränsning ”på djupet” i beskrivningen av hur den nationella 
transportplanen påverkar de miljöaspekter och miljökvalitetsmål som omfattas av 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Tabell 3 Miljökvalitetsmål i transportsektorn. 

 Prop. 
08/09:93 

Miljömålsutvärdering Kat. Avgr. 
i mkb 

Motiv 

  

Jä
rn

vä
g 

V
äg

tra
fik

 

Lu
ftf

ar
t 

Sj
öf

ar
t 

 
  

1. Begränsad 
klimatpåverkan 

X X X X X a Ingår Trafikens utsläpp är den 
största enskilda källan till 
koldioxidutsläpp i Sverige. 

2. Frisk luft X X X X X a Ingår Partiklar är ett av de 
allvarligaste miljöproblemen 
i svenska tätorter. 

3. Bara naturlig 
försurning 

X X X X X b Ingår Sjöfarten är en stor källa 
till utsläpp av försurande 
ämnen i Europa. 

4.Giftfri miljö X X X  X c Ingår Förekomst av förorenad 
mark i transportsystemet 

5. Skyddande 
ozonskikt 

     e Ingår 
ej 

Ingen känd påverkan från 
transportsystemet 

6. Säker 
strålmiljö 

     e Ingår 
ej 

Ingen känd påverkan från 
transportsystemet 

7. Ingen 
övergödning 

X X X X X c Ingår Från fordonsavgaser kommer 
stora mängder kväveoxider 
som ger övergödning av 
sjöar, kustområden och hav. 

8. Levande sjöar 
och vattendrag 

     d Ingår Sjöar och vattendrag har dels 
påverkats betydligt av 
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befintlig infrastruktur och 
kan påverkas av ny 
infrastruktur vid byggnation. 

9. Grundvatten 
av god kvalitet 

  X   c Ingår Vägsalt kan skada 
vattentäkter. 

10. Hav i balans      X d Ingår Buller och andra störningar 
från båttrafik samt utsläpp av 
olja och kemikalier från 
fartyg. 

11. Myllrande 
våtmarker 

     e Ingår 
ej 

Endast lokal påverkan av 
betydelse (Skåne) 

12. Levande 
skogar 

     e Ingår 
ej 

Endast lokal påverkan av 
betydelse 

13 Ett rikt 
odlings-
landskap 

     e Ingår 
ej 

Endast lokal påverkan av 
betydelse 

14. Storslagen 
fjällmiljö 

   X  d Ingår 
ej 

Buller från luftfartyg inom 
särskilt utpekade områden 
omfattas ej av planen..  

 

15. God 
bebyggd 
miljö/buller 

X X X X X a Ingår Två miljoner människor är 
exponerade för trafikbuller 

16. Ett rikt växt- 
och djurliv 

X X X   b Ingår Vägar och järnvägar skapar 
barriärer och fragmenterar 
landskapet. Oönskade 
främmande organismer kan 
spridas med fartyg  

 

Kulturarv, som bland annat omfattar kulturmiljö och fornlämningar, är dimensioner som skär 
rakt igenom flertalet miljökvalitetsmål. Dock finns endast ett fåtal delmål rörande kulturarv 
som har bäring på transportsektorn. Däremot återfinns i miljökvalitetsmålens texter, bl.a. i 
generationsperspektivet, ett förhållningssätt till tillvaratagande och utveckling av kulturarv 
som har tydlig bäring på sådana effekter i landskapet som transportsektorn ger upphov till. 
Det gäller såväl positiva som negativa effekter av verksamheten. Den totala mängden 
effekter för kulturarv är större hos väg- och järnvägsinfrastrukturen men betydelsen av 
effekterna kan vara omfattande även till följd av sjö- och luftfartsverksamheter. Mot 
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bakgrund av detta kan det konstateras att transportverkens effekter på kulturarv berör 
miljökvalitetsmålen god bebyggd miljö, ett rikt odlingslandskap, levande skogar, storslagen 
fjällmiljö, ett rikt växt- och djurliv, levande sjöar och vattendrag, hav i balans samt levande 
kust och skärgård, myllrande våtmarker samt bara naturlig försurning och frisk luft. 

5.4. Kumulativ påverkan 
Kumulativa effekter är de sammanslagna effekterna från en eller flera åtgärder eller verksamheter, så 
att den totala påverkan på en resurs eller miljöaspekt kan identifieras. I miljöbedömningen har 
kumulativ påverkan från transportplanens identifierats som planens påverkan i samverkan med annan 
befintlig eller planerad verksamhets påverkan.   

Sekundär/indirekt påverkan bedöms ingå i denna avgränsning. I ett första steg har möjlig typ av 
kumulativ påverkan identifierats. I stycke 9.4 beskrivs transportplanens kumulativa påverkan. 

 

Målområde Klimat 

Utsläpp av växthusgaser kan sägas vara kumulativ eftersom utsläppen av naturliga skäl läggs till 
nulägeshalten av koldioxid. Beskrivning av förändring av påverkan och framförallt dess innebörd för 
koldioxidhalten skulle ge en bild av dess kumulativa påverkan. Det går även att göra jämförelser 
mellan klimatpåverkande utsläpp från olika typer av verksamheter för att ge en bild av i vilken grad 
transportsektorn påverkar de totala utsläppen i Sverige. 

I beskrivningen av påverkan är en möjlighet att relatera utsläppen till förändring i halt och göra 
jämförelser mot andra verksamheters utsläpp för att ge en bild av den kumulativ påverkan.  

 

Målområde Hälsa 

Miljökvalitetsnormer kan ses som ett medel för att arbeta med/redovisa kumulativ påverkan genom att 
de anger max tillåtna nivå/halt och inte utgår från utsläppsnivåer. Det innebär exempelvis att när buller 
eller luftföroreningar överstiger riktvärden/miljökvalitetsnormer så skulle ett projekt som bidrar till 
ökade utsläpp bidra till att den kumulativa påverkan ökar. Vid mätning eller modellering av 
bullernivåer bör därför alla relevanta bullerkällor inkluderas så att nuläget ger en bild av helheten.  

En annan utgångspunkt kan vara bullrets kumulativa nivå i samhället som helhet, där man kan se en 
ökning totalt under de senaste decennierna. Trafikalstrat buller kan i ett sådant perspektiv ses som en 
av flera faktorer som bidrar till en negativ miljöpåverkan, och där den generella inriktningen därför 
bör vara att minska dess totala nivå. 
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Målområde Landskap 

För landskap innebär framförallt ny infrastruktur en ytterligare fragmentering av landskapet. För att 
bedöma dess totala verkan (kumulativt) framåt i tiden så måste man bedöma vilken effekt planen 
kommer att ha på framtida fragmentering kommer att ha när den adderas till dagens 
fragmenteringsnivå. I detta sammanhang är transportplanens samverkan med andra planer viktig att 
uppmärksamma, exempelvis kommunala översiktsplaner för bostads eller verksamhetsområden. 
Vilken följdexploatering för bebyggelse kan förutses i spåren av ny infrastruktur? Vad kommer detta 
att innebära för behov av ytterligare nyinvestering? Detta handlar om infrastrukturens 
lokaliseringseffekter och påverkan på bebyggelseutvecklingen 

En kumulativ fragmenteringseffekt uppstår också när viltstängsel sätts upp på befintlig väg genom att 
befintlig barriäreffekt förstärks genom åtgärden.  

Ett annat sätt att se på kumulativa effekter är att se dagens fragmenteringsnivå i landskapet som en 
summa av den historiska fragmenteringen som ägt rum, och hur påverkan av olika typ har samverkat 
till att ge den aktuella fragmenteringsnivån. Att tillämpa ett ”kumulativt” perspektiv skulle även 
inkludera att planens åtgärder bedöms tillsammans med andra potentiella åtgärder som kan påverka 
planområdet och bidra till ökad fragmentering.   

5.5. Avgränsning av influensområde  
Åtgärdsplaneringen omfattar åtgärder inom Sverige, men förslag till åtgärder kan få betydelse för 
andra länder. Om åtgärdsplanen kan antas leda till betydande miljöpåverkan i andra länder, ska dessa 
beredas möjlighet att delta i granskningen av förslag till plan med mkb. Naturvårdsverket har valt att 
gå ut med en underrättelse till de nordiska grannländerna om möjlighet att lämna synpunkt på ett 
utkast av planen med miljökonsekvensbeskrivning. 

5.6 Avgränsning i tid 
Den nationella transportplanen sträcker sig mellan åren 2010-2021. I mkb: n fungerar 2021 som 
referensår för att beskriva miljökonsekvenser, men eftersom miljöeffekterna av investeringarna och 
miljöutmaningarna kan sträcka sig längre än till planperiodens slut, behandlar miljöbedömningen 
konsekvenser så långt det är relevant och rimligt även efter detta år. Arbetet med detta får stöd av att: 

• prognosåren för de samhällsekonomiska kalkylerna är 2020 och 2040, 

• avskrivningstider för investeringar är 40 år  

• ekonomiska livslängden för anläggningar är längre än planperioden, 

• anläggningarnas funktionella livslängd och strukturerande påverkan på landskapet är 
ännu längre. 
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Vilka tidsgränser som ska sättas för olika effektbedömningar beror - liksom i andra analysarbeten - på 
vad som är relevant och rimligt. Exempelvis kan osäkerheter i underlag och metod göra längre 
tidsperspektiv missvisande. 
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Kapitel 6. Nulägesbeskrivning och 
miljökonsekvenser av dagens 
transportssystem 

 

I detta kapitel ges en beskrivning av nuläget utifrån hur transportsystemet ser ut och dess 
miljökonsekvenser idag. Nulägesbeskrivningen är en viktig utgångspunkt vid jämförelser mot 
planförslaget. Till nuläget räknas de objekt som nästan är färdigbyggda år 2010.   

6.1. Transportsystemen idag  
I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av de fyra transportsystemen. Beskrivningen ger en grund 
för förståelse av planens potentiella påverkan i relation till omfattningen transportsystemet som helhet. 

6.1.1. Vägtransportsystemet 
Det svenska vägnätet bestod år 2008 av 98 400 km statliga vägar, 41 000 km kommunala gator och 
vägar, 76 100 km enskilda vägar med statsbidrag samt ett mycket stort antal enskilda vägar utan 
statsbidrag, de flesta så kallade skogsbilvägar. I det statliga vägnätet ingår 15 700 broar, ett tjugotal 
tunnlar och 37 färjeleder. Uppgift om cykelvägar går inte att få fram i dagsläget. 

Trafikarbetet år 2007 var 64,4 miljarder fordonskilometer med personbil, 0,9 miljarder 
fordonskilometer med buss och 11,4 miljarder fordonskilometer med lastbil, varav 4,6 miljarder med 
tunga lastbilar. 

Antal fordon i trafik i slutet av år 2007 var 6 673 000 fordon varav 4 264 000 personbilar. 

Andelen förnybara bränslen inom vägtransportsektorn var 4,5 %. Genomsnittlig bränsleförbrukning 
för nya personbilar var 7,8 l/100 km för bensinbilar och 6,6 l/100 km för dieselbilar. 
Koldioxidutsläppen för nya personbilar var 185 g/km för bensinbilar och 176 g/km för dieselbilar. 

6.1.2. Järnvägstransportsystemet 
Sverige har ett järnvägsnät som mäter nästan 11 000 kilometer. Av dessa är drygt 8 000 kilometer 
enkelspår, och knappt 4 000 dubbel- eller flerspår. Merparten, drygt 11 000 kilometer, är 
elektrifierad. Järnvägsnätet består även av 3 700 broar och 130 tunnlar. 
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Transportarbetet på järnvägen är 10,4 miljarder personkilometer respektive 23,3 miljarder 
bruttotonkilometer. Energianvändningen för person- och godstrafik är 1 136 respektive 1 265 GWh. 
För personkilometer används 0,11 (kWh/pkm) och per bruttotonkilometer 0.05 (kWh/tkm). 

Energi förbrukas vid trafikering av gods- och persontransporter på järnvägen. Det är främst el som 
används, och i viss mån diesel. El används för exempelvis belysning, signaler och växelvärme. Diesel 
förbrukas i spår- och vägfordon som används i infrastrukturen. Bensin används i vägfordon och 
arbetsredskap som används i infrastrukturen. Den totala energianvändningen för trafikering och drift 
av infrastruktur är cirka 2 800 GWh.42 

6.1.3. Luftfartssystemet 
I Sverige finns 42 flygplatser som bedriver kommersiell luftfart. Av dessa är det 16 som förvaltas av 
staten genom LFV, övriga har kommunala och/eller privata ägare. Dessutom finns ett stort antal 
mindre flygplatser.  

Under år 2008 reste ca 6,7 miljoner passagerare med det svenska inrikesflyget och ca 10,5 miljoner 
med utrikesflyg (utrikes definierat som avgående flygtrafik från svensk flygplats till första 
destination).  

Av den svenska inrikestrafiken utgör tjänsteresorna och privatresorna ca 50 procent vardera av antalet 
flygresor. För utrikestrafiken utgör privatresorna ca 75 procent av antalet flygresor.  

Godstrafiken utgör en mycket liten del av totala luftfarten, i synnerhet vad gäller inrikestrafiken. För 
inrikestrafik går den största delen av frakten i passagerarflygplan och en mindre del med rena 
fraktflygplan. För utrikestrafiken är förhållandet det omvända.  

Transportstyrelsen beslutar om driftbidrag till icke-statliga flygplatser i enlighet med riksdagens beslut 
med anledning av propositionen Moderna Transporter. För närvarande omfattar bidragssystemet 19 
flygplatser. Det statliga driftbidraget medverkar till att säkerställa ett flygplatssystem i hela landet. 
Huvuddelen av de icke-statliga flygplatserna ägs och drivs av kommuner med svagt 
befolkningsunderlag och sviktande ekonomi. 

6.1.4. Sjöfartssystemet 
Sjöfartens transportsystem består av farleder och hamnar samt den service och det underhåll som 
behövs för att hålla systemet tillgängligt för främst handelssjöfarten.  

Begreppet farled omfattar i sin vidaste betydelse de vattenområden som sjöfarten använder, men i 
allmänhet menar man de vattenvägar som i sjökortet är markerade med heldragna svarta linjer. I dag 
finns drygt 700 sådana farleder och ett tusental fyrar, varav 50 % drivs av förnyelsebara energikällor, 
dvs. sol och vind. 

                                                        
42 Informationen från detta stycke och i resten av avsnittet avser år 2007. 
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Väl utspridda längs Sveriges kuster finns ett 50-tal allmänna hamnar och ett antal industriägda 
lastageplatser genom vilka cirka 95 % av den svenska utrikeshandeln passerar (godsmängd). De 
allmänna hamnarna i Sverige är i huvudsak kommunalt ägda och drivs allt oftare i gemensamma 
hamn- och stuveribolag på affärsmässiga villkor och i konkurrens med varandra och med utländska 
hamnar. Hamnarna är självständiga från staten, men har genom sin viktiga roll i transportsammanhang 
stor betydelse för ett väl fungerande transportsystem. 

6.2. Nuläge trafikering  

6.2.1. Persontransporter 
Persontransportarbetet har ökat från 51,3 till 130,3 miljarder personkilometer under perioden 1960 – 
2007. Vägtrafiken dominerar persontransportarbetet i Sverige totalt, persontransportarbetet på järnväg 
har ökat de senaste åren, tillväxttakten inom luftfarten har varit stark, men inom inrikesflyget bröts den 
under 1990-talet och har inte återhämtat sig45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Persontransportarbete i Sverige. 

 

                                                        
45 SIKA Rapport 2008:1, Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål 
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Väg 

Vägtrafiken dominerar persontransportarbetet i Sverige totalt. Med undantag av ett fåtal år har 
vägtrafiken ökat för varje år, även om ökningstakten avstannat sedan 1990-talet. 
Persontransportarbetet för vägtrafik uppgick år 2007 till 109,3 miljarder personkilometer, varav 
personbilstrafiken bidrog med 99,7 miljarder, buss med 8,7 miljarder och mc med 0,9 miljarder. 

Andelen resor som sker med buss ligger ganska konstant kring 3 procent. Andelen resor med cykel har 
ökat något i jämförelse med läget år 2004, men minskat något i jämförelse med år 1999. Skillnaden är 
dock så pass liten att det är svårt att med säkerhet uttala sig om trenden när det gäller cykling. Däremot 
är det värt att konstatera att Sverige ligger kring ett europeiskt genomsnitt. 

 

Järnväg 

Persontransportarbetet på järnväg har ökat de senaste åren, och uppnådde år 2007 den högsta nivån 
någonsin med 10,3 miljarder personkilometer (12,5 inkl. tunnelbana och spårväg). Ökningen för de 
långväga resorna (mer än 10 mil) förklaras av en mer flexibel prissättning och ett något förbättrat 
utbud samt att det höga realpriset på bensin sannolikt medför att man väljer tåg framför andra 
trafikslag. Det höga bensinpriset och ett förbättrat utbud förklarar även ökningen av det kortväga 
resandet (under 10 mil) med tåg. Ökningen har varit särskilt stor i Öresundsområdet där integrationen 
mellan Danmark och Sverige förstärkts. Antalet tåg mellan storstadsområdena har ökat med undantag 
av relationen Göteborg-Malmö där antalet tåg är oförändrat. 

 

Luftfart 

Antalet passagerare på de svenska flygplatserna ökade under år 2007 med ca 5 procent och nådde ett 
nytt rekord med drygt 27,2 miljoner. Utrikestrafiken ökade med 7,4 procent (ca 20,2 miljoner) medan 
inrikes minskade med 2 procent (6,9 miljoner). Persontransportarbetet för inrikestrafik uppgick år 
2007 till 3,3 miljarder personkilometer och har varit relativt konstant de senaste fem åren. En viktig 
förklaring till ökningen av utrikestrafiken är den positiva charterutvecklingen. En tydlig trend under år 
2007 var att allt fler flygbolag och charterarrangörer startade utrikestrafik från regionala flygplatser. 
Flertalet av flygplatserna uppvisade ökande siffror för utrikesresandet, medan inrikestrafiken fortsätter 
att minska.  

 

Sjöfart 

Under år 2007 reste 29,5 miljoner passagerare till och från Sverige med sjöfarten. Av de inresta 
passagerarna kom 47 procent från danska hamnar. 

Totalt hanterades 185,1 miljoner ton gods i svenska hamnar under år 2007 varav utrikestrafiken stod 
för 86 procent. 119 500 anlöp gjordes till svenska hamnar år 2007. Göteborgs hamn var den hamn som 
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hanterade den största mängden gods, 40,4 miljoner ton, följd av Brofjorden Preemraff, 17,3 miljoner 
ton, och Trelleborg 12,7 miljoner ton. 

6.2.2 Godstransporter 
Godstransportarbetet för inrikes transporter uppgick år 2007 till cirka 103,1 miljarder tonkilometer. 
Detta är den högsta nivån någonsin och innebär en ökning med 4,4 miljarder tonkilometer jämfört med 
år 2006. Under år 2005 och år 2006 medförde stormen Gudrun tillfälliga höga flöden av transporter. 
För år 2006 uppgick dessa transporter till ca 0,6 miljarder tonkilometer. Om det totala transportarbetet 
minskas med detta tillfälliga flöde skulle ökningen av transportarbetet mellan år 2006 och år 2007 
uppgå till 5,0 miljarder tonkilometer, vilket är en betydande ökning. Av det totala godstransportarbetet 
utgjorde godstransporter på väg 41 procent, medan järnvägstrafiken och sjöfarten stod för 22 procent 
respektive 37 procent46. 

 

Tabell 4. Godstransportarbetets utveckling 1997-2006 räknat i miljarder tonkilometer. Källa: SIKA47  

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Utv.  

1997- 

2006 
Järnväg 19,2 19,2 19,1 20,1 19,5 19,2 20,2 20,9 21,7 22,3 16% 

Sjöfart 33,3 32,3 32,1 33,3 33,1 33,1 34,3 35,2 38,4 36,9 11% 

Vägtrafik 36,8 36,5 37,2 38,1 36,2 36,5 37,0 37,7 39,3 40,1 9% 

Kortväga inrikes lastbilstrafik 
<10 mil 7,0 6,6 6,8 6,6 6,3 6,7 6,6 6,9 8,0 7,1 1% 

Totalt 96,2 94,6 95,1 98,0 95,2 95,5 98,1 100,6 107,3 106,4 11% 

 

Väg  

Lastbilen är det dominerande transportmedlet för godstransporter. Sett ur ett trängselperspektiv är det 
en nackdel att dela vägutrymmet med personbilar. Generellt, och framför allt ur ett internationellt 
perspektiv, är trängselproblematiken liten i Sverige. I närheten av våra största städer och vissa 
strategiskt viktiga platser och noder (inklusive kombiterminaler och hamnar) upplever man emellertid 
trängselproblem under vissa av dygnets timmar. 

 

                                                        
46 Energiläget 2008, Energimyndigheten ER 2008:15,  ISSN 1403-1892 
47 Sjöfart inkluderar inrikes trafik. Vägtrafik bygger på en uppräkning av Vägverkets slangmätningar vilka inkluderar utländska fordon. 
Kortväga lastbil är beräknad på inrikes lastbilar över 3,5 ton. Uppräkningen sker med en metod utvecklad av VTI som inkluderar en 
omräkning från trafik- till transportarbete. 
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Järnväg 

Godstransporter på järnväg har ökat kraftigt under 2000-talet och är nu mer omfattande än någonsin 
tidigare. Transportarbetet låg under år 2006 på 22,3 miljarder tonkilometer och ökade enligt 
preliminära siffror till 23,3 miljarder tonkilometer år 2007. 

Trafikbelastningen på järnvägsnätet varierar kraftigt mellan olika delar av landet. Eftersom 
persontrafiken också har ökat de senaste åren, är det nu utrymmesbrist på spåren på ett antal sträckor. 
Högst är den i anslutning till storstäderna. Stora trafikvolymer finns också där den långväga 
nordsydliga godstrafiken sammanfaller med regional persontrafik.  

Trängseln leder till problem med försenade tåg och utgör ett hinder för att utöka trafiken ytterligare. 
Åtgärder för att förbättra kapaciteten i järnvägssystemet är nödvändiga för att den positiva 
utvecklingen av person- och godstrafiken ska fortskrida.  

 

Luftfart 

Under de senaste trettio åren har det skett en tredubbling av de fraktvolymer som hanteras på svenska 
flygplatser, vilket motsvarar en ökning med 4,5 procent per år. Flygfrakten beräknas över tid öka 
fortare än den personbefordrade, såväl i Sverige som internationellt. Under första halvåret 2008 har 
emellertid en vikande internationell konjunktur medfört att fraktvolymerna i Sverige och Europa 
minskat något i jämförelse med samma period föregående år. Den övervägande delen av den svenska 
flygfrakten hanteras på Arlanda, Landvetter och Malmö Airport. 

Mellan åren 1997 och 2007 ökade den globala flygfrakten med 55,3 procent. År 2007 uppgick frakten 
till 41 miljoner ton enligt statistik från ICAO48. 

Godstrafiken utgör en mycket liten del av totala luftfarten, i synnerhet vad gäller inrikestrafiken. För 
inrikestrafik går den största delen av frakten i passagerarflygplan och en mindre del med rena 
fraktflygplan. För utrikestrafiken är förhållandet det omvända.  

 

Sjöfart 

Sverige har ett 50-tal allmänna hamnar och ett antal lastplatser direkt knutna till industrin. Nio av de 
tio största hamnarna har järnvägsanslutning.  

Den internationella efterfrågan på sjötransporter har under de senaste åren vuxit snabbt. Utvecklingen 
är ett resultat av en kraftig ökning av handeln med Asien, USA och övriga Europa. Den växande 
transittrafiken tillsammans med godsflöden till och från Sverige ger en förutsättning för fortsatt 
utbyggnad av terminal-, lagrings- och andra logistikfunktioner. Detta gäller i hög grad i hamnarna, där 
flera stora och utvecklingsbara kombiterminaler redan finns lokaliserade.  

                                                        
48 International Civil Avation Organization 
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Totalt hanterades 185,1 miljoner ton gods i svenska hamnar under år 2007 varav 
utrikestrafiken stod för 86 procent. 119 500 anlöp gjordes till svenska hamnar år 2007. 
Göteborgs hamn var den hamn som hanterade den största mängden gods, 40,4 miljoner ton, 
följd av Brofjorden Preemraff, 17,3 miljoner ton, och Trelleborg 12,7 miljoner ton.   

6.3. Transportsektorns energianvändning 
Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av Sveriges totala slutliga energianvändning. Inklusive 
bunkring för utrikes sjö- och luftfart har energianvändningen, ökat med 3,3 % från år 2006 till år 2007. 
Motsvarande ökning i energianvändning för inrikes transporter uppgår till 3,1 %. Den totala 
energianvändningen inom transportsektorn har ökat med mellan 0,8 % och 6,0 % per år under 2000-
talet. Även energianvändningen för inrikestransporter ökar med ungefär 3,5 procent per år. 

I figuren nedan har preliminära siffror för energianvändningen för inrikes transporter år 2007 fördelats 
mellan de olika trafikslagen. I figuren syns att vägtrafiken dominerar inrikestrafiken totalt, en 
dominans som har stärkts de senaste åren. För att långsiktigt åstadkomma ett klimatneutralt 
transportsystem krävs dock åtgärder inom samtliga trafikslag. 

 
Figur 5. Energianvändning för inrikes transporter år 2007 fördelat på trafikslag49. 

 
Vägtransportsektorns energianvändning 

Persontransporter 

Transportsektorn är idag helt beroende av fossila bränslen och domineras av vägtransporter. Utsläppen 
har ökat sedan år 1990 i takt med ökade transportvolymer, trots att fordonen blivit mer 
energieffektiva50. Andelen dieseldrivna personbilar i nybilsförsäljningen ökade något under året från 
35 procent år 2007 till 36 procent för år 2008. Koldioxiddifferentierad fordonsskatt, miljöbilspremie 

                                                        
49 Statens Energimyndighet ”Transportsektorns energianvändning 2007”, ES 2008:01, ISSN 1654-7543 
50 Den svenska klimatstrategins utveckling. En sammanfattning av Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till kontrollstation 
2008 
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och periodvis höga drivmedelspriser är några av orsakerna till att andelen dieseldrivna personbilar har 
ökat i nybilsförsäljningen under senare år. Under år 2008 sjönk drivmedelsförbrukningen för nya 
personbilar från 7,3 till 7,1 liter per 100 km. Miljöbilspremie, statliga upphandlingskrav, kommunala 
parkeringsregler och trängselskatt är orsaker till den kraftiga ökningen av antalet miljöfordon i 
nybilsförsäljningen, från 18 procent 2007 till 33 procent år 2008. Andelen biobränslen inom 
vägtransportsektorn ökade från 4,2 procent år 2007 till 5 procent år 2008. Ökningen berodde framför 
allt på ökad användning av E85 men även ökningen av biogas och RME bidrog. Att bensinpriset sjönk 
samtidigt som priset på E85 höjdes gjorde att det från november år 2008 var dyrare att köra en bil på 
E85 jämfört med bensin. Det gjorde att försäljningen av E85 minskade med 60 procent under 
november–december jämfört med september–oktober51.  

 

Godstransporter 

Godstransporterna är mera jämnt fördelade mellan olika transportslag än personresorna. Sedan början 
av 1970-talet har godstransportarbetet i Sverige ökat med ca 30 %. Under denna tidsperiod ökade 
godstransporter längre än 10 mil på järnväg med 10 % och med lastbil med 30 %. Trenden är att 
transportvolymerna minskar medan transporternas längd ökar. Gods transporteras allt längre 
sträckor52.  

 

Väghållning 

Med väghållning menas samtliga skeden, från planeringsskedet till byggnation, drift och avveckling 
(vilket till exempel kan innebära att en väg tas bort). För att minimera energianvändningen inom 
byggande och drift av infrastrukturen behövs ett helhetsperspektiv där betraktelsen gäller 
energianvändning från byggnation, drift och underhåll till hur strukturen slutligen påverkar 
energianvändning hos de fordon som färdas på väg. Även tidiga planeringsskeden, vägutformning och 
regelverk styr i hög grad möjligheterna att energieffektivisera i bygg- och driftsskeden. Nedan 
redovisas några skattningar och grova storleksordningar för det statliga vägnätet, i  TJ (tera joule) om 
året53. 

                                                        
51 Vägtransportsektorn – Vägverkets sektorsredovisning 2008 
52 Den svenska klimatstrategins utveckling. En sammanfattning av Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till kontrollstation 
2008 
53 ”Energieffektivare väghållning – Handlingsplan för energihushållning i investeringar, drift och underhåll i det statliga vägnätet”, Martin 
Strid Vägverket, 2009 
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Tabell 5. Energianvändning inom byggnation, drift och underhåll av infrastruktur54.  

 

Vägtransportsektorn i Sverige 

Omsättning 

TJ/år 

Bränsle till fordonstrafik 55 250 000 

· varav bränsle till tung trafik 56  60 000 

· och bränsle till tätortstrafik 57 60 000 

El till belysning (stat + kommun) 4 000 

 

Statlig väghållning  

 

Bränsle till vägbyggnad  40 000 - 

90 000 

Bränsle till "grundpaket" drift av väg 58 700 

Bränsle till vinterhalkbekämpning 59 700 

Bränsle till färjor 400 

El till väghållning 500 

· varav el till vägbelysning 60 360 

· och fossilfri elupphandling 61  

Beläggning, dubbdäcksförbud 62  700 

Beläggning, svalare massor 63  1 700 

 

Den årliga energianvändningen för trafiken på det svenska vägnätet är drygt 70 TWh (eller 250 000 
TJ. Utöver detta används även energi inom vägtransportsektorn för byggande och underhåll av 

                                                        
54 ”Energieffektivare väghållning – Handlingsplan för energihushållning i investeringar, drift och underhåll i det statliga vägnätet”, Martin 
Strid Vägverket, 2009.  
55 Vägverkets årsredovisning 2006, sid. 34. 
56Vägverkets årsredovisning 2006  
57 Ibidem. 
58 Omräknat från en första studie av tre driftområden 2006-2007 av Per Jonsson, VTI.  
59 Se SRIS. Slippery Road Information System. Slutrapport, december 2008. 
60 Räknat som insparad el, dvs. från kolkondenskraftverk. 
61 Omsättningen räknad enligt Vägverkets faktiska elinköp, se beräkningar från ”Energieffektivare väghållning – Handlingsplan för 
energihushållning i investeringar, drift och underhåll i det statliga vägnätet”, Martin Strid Vägverket.  
62 Mindre mängd beläggningsarbeten samt färre och kortare masstransporter. Räknat på 80 % av sommardriftens koldioxidutsläpp.  
63 Räknat på 30 % energibesparing på asfaltmassorna, transporter ej inräknade.  
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infrastruktur och fordon (här kallad indirekt energi). Jonsson (2007) 64 beräknar den genomsnittliga 
årliga indirekta energianvändningen till 225 000 TJ. Enligt dessa siffror skulle alltså att den indirekta 
energin utgöra nästan 50 procent av vägtransportsektorns energianvändning. Av den indirekta energin 
anger samma källa att väginfrastrukturen skulle stå för 110 000 TJ eller drygt 20 procent av 
vägtransportsektorns energianvändning. Denna kan i sin tur delas upp i energianvändning för 
byggnation (82%), underhåll (13%) och drift (5%) . Byggnation av vägar står alltså för en 
energianvändning på ca 90 000 TJ/år. Detta kan jämföras med den totala dieselanvändningen till 
vägtransporter och arbetsmaskiner på ca 150 000 TJ/år. Även om det ingår en hel del annat än arbete 
med arbetsmaskiner och transporter med lastbil i energianvändningen för byggnation av vägar såsom 
asfaltsverk, cementframställning och bergkross så finns det anledning att kritiskt granska antagandena 
i beräkningarna. 

Väldigt litet är känt om driftens bränslebehov. Utifrån Vägverket Produktions årsredovisning ger en 
beräkning vid handen att anläggnings- och driftarbeten på statligt vägnät år 2006 förbrukade diesel och 
bensin för mellan 0,1 och 0,2 Mton koldioxid. Driftstandarden påverkar energibehovet65. Både 
sommar- och vinterväghållning förbrukar stora mängder bränsle. Uppgifter från tre driftområden66 
antyder att driften av statliga vägar omsätter 20 000 m3 diesel om året67. Men sparpotentialen är 
antagligen ringa med tanke på att fordonstrafikens bränslebehov ökar på dåligt plogade vägar.  

Vägbelysning är troligtvis den största möjliga energisparposten. Vägverket har över 150 000 
belysningspunkter som lyser omkring 4 000 timmar per år, motsvarande nära 100 gigawattimmar 
elström och 0,08 Mton koldioxidutsläpp68. Armaturerna är av skiftande ålder och effektivitet. Genom 
att byta gammaldags kvicksilverlampor till högtrycksnatrium kan man sänka en anläggnings 
elförbrukning med hälften och genom att byta från högtrycksnatrium till diodbelysning kan man sänka 
med ytterligare en faktor två eller tre, kanske ännu mer. Effektstyrning efter behov under dygnet 
sänker elnotan ytterligare. Tunnlars energibehov orsakas till två tredjedelar av belysning och 
ventilation. Sammanställd statistik saknas nästan helt eftersom tunnlarnas installationer är av olika typ 
och omfattning. Ytterligare ett skäl för detta är att det inte finns något gemensamt redovisningssätt. 
Nordiska tunnlar ventileras med längsluftningssystem och det utnyttjar trafikens rörelseenergi. 
Ventilationen i dessa är därför mindre energikrävande jämfört med de centraleuropeiska, som oftast 
(från ca 800 m längd) är tvärventilerade. År 1991 drog Tingstadtunneln 1,25 terawattimmar el om året, 
Södertunneln 1,9 TWh och Klaratunneln 1,4 TWh, inräknat bl.a. tunnlarnas kvicksilverbelysning69.  

                                                        
64 Daniel K. Jonsson: Indirekt energi för svenska väg- och järnvägstransporter, rapport FOI-R--1557--SE (v. 2), TOTALFÖRSVARETS 
FORSKNINGSINSTITUT, Stockholm 2005, ISSN 1650-1942 
65 Vägverket Produktion miljöredovisning 06, diagram sid. 9, se 
http://www.vagverketproduktion.se/VVPtemplates/StandardPage____359.aspx 
66 Per Jonsson: PM Energieffektivisering DoU. 2008-04-09. VTI Dnr 2007/0657-24. 13 sid. 
67 För driftområdena Uddevalla-Orust, Arboga och Umeå norra, med sammanlagt 2 731 km väg varav 91 km GC-väg, gick det åt 203 m3 
diesel från oktober 2006 till september 2007. Omräknat till 98 300 km statlig väg (ej GC) blir det 19 957 kubikmeter, lika med 700 TJ/år.  
68 Vägverket använder Energimyndighetens och Naturvårdsverkets värdering av insparad elenergi. Den antager att elen vore producerad i 
kolkondenskraftverk till en fossilkostnad av 0,828 kilogram koldioxidutsläpp per kilowattimme.  
69 Kartläggning av existerande större vägtunnlar i Norden. Nordiska Vägtekniska Förbundet. Utskott 61, Broar och tunnlar, Underutskott om 
tunnlar. Delrapport A 1991. Tabell på femte sidan efter omslagets framsida, "KORTLÆGNING AF STØRRE VEJTUNNELER I NORDEN. 
Revideret 910501".  
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Vägverket har 67 rörliga broar varav 3 lyftbroar, 34 klaffbroar, 21 svängbroar och 9 rullbroar 70. 
Elförbrukningen är inte känd, men de mest energikrävande broarna är lyft- och klaffbroarna. Rullbroar 
har liten energiåtgång. Även många fasta broar har avfuktningsaggregat som drar relativt mycket 
ström. Stora moderna broar såsom Högakustenbron, Uddevallabron och Svinesundsbron har också en 
del andra elinstallationer. Vägverkets 38 färjeleder förbrukade 11 000 kubikmeter diesel och 4,9 GWh 
el, inräknat färjelägen och rederikontor, år 200671. 

Vägutrustnings tekniska livslängd beror dels på materials åldrande, slitage och nedsmutsning, dels på 
skador vid trafikolyckor mm (räcken, stolpar osv.).  

 

Järnvägssektorns energianvändning 

Energianvändningen inom järnvägen uppgår till 2,8 terawattimmar per år. Detta utgör ett par procent 
av den totala energianvändningen inom transportsektorn. Driften av spårfordon står för cirka 85 
procent av energibehovet. Resterande 15 procent går till drift av infrastrukturen. Energibehovet har 
ökat något under de senaste åren. Det beror dels på en ökad trafikmängd, dels på att energibehovet 
inom infrastrukturen har ökat. De energibärare som används för drift av spårfordon består till största 
delen av elenergi.  

Att bygga nya järnvägar kräver stora mängder energi72. Det är främst stål i räls som står för den 
dominerande andelen (cirka 75 procent) av energianvändningen vid byggande av järnväg. Vid en 
jämförelse av energieffektiviteten för väg- och järnvägstransporter där endast trafikeringen inkluderas 
är järnvägstransporten cirka 5 gånger så energieffektiv som vägtransporten. Inkluderas 
infrastrukturens energianvändning reduceras detta försprång till cirka 2-3 gånger. Detta visar att sett 
till järnvägssystemet som helhet, trafikering och infrastruktur, så står järnvägsinfrastrukturen för en 
förhållandevis stor del av energiförbrukningen. 

6.4. Nuläge miljö och miljökonsekvenser av dagens 
transportsystem 

6.4.1. Målområde Klimat 
De globala utsläppen ökar 

De globala utsläppen av växthusgaser har ökat med omkring 70 % under perioden 1970-2004 och med 
24 % mellan åren 1990 och 2004 enligt den summering som görs i IPCCs fjärde utvärderingsrapport73. 
                                                        
70 Utdrag ur Vägverkets brodatabas BATMAN, förmedlat av Anki Strand 2007-11-07. 
71 Uppgifter från Hans Lundström, Vägverkets färjerederi, 2007-11-08. 
72 Life-Cycle Considerations for Environmental Management of the Swedish Railway Infrastructure. Niclas Svensson. Linköpings universitet 
2006 
73 Den svenska klimatstrategins utveckling. En sammanfattning av Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till kontrollstation 
2008. 
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Det är utsläppen av koldioxid som har ökat mest vilket främst beror på att användningen av fossila 
bränslen för elproduktion och transporter har ökat. Ökningen har under senare år främst ägt rum i u-
länder med växande ekonomier som Kina och Indien, men utsläppen ökar även i industriländer med 
stora utsläpp som USA, Australien, Spanien och Kanada. Energitillförsel (elproduktion) står för de 
största utsläppen globalt. Utsläpp från industri, transport och avskogning (skogsbruk) står också för 
stora andelar. I tabellen nedan redovisas hur de globala utsläppen av växthusgaser fördelade sig på 
olika utsläppskällor/sektorer år 2004.74 

De genomsnittliga utsläppen av växthusgaser per capita i världen uppgick år 2004 till ungefär 7,5 ton 
koldioxidekvivalenter (CO2e). De svenska utsläppen av växthusgaser per capita ligger något högre än 
världsgenomsnittet, 8,1 ton CO2e. Genomsnittet i den industrialiserade världen uppgick till 16,1 ton 
CO2e per capita, medan genomsnittspersonen i utvecklingsländerna släppte ut 4,2 ton CO2e år 2004. 
Om den globala medeltemperaturen sannolikt inte ska stiga mer än 2°C jämfört med förindustriell 
nivå, krävs att de globala utsläppen av växthusgaser vid mitten av detta sekel begränsas till ungefär 
16-18 Gton CO2e per år. Omräknat till utsläpp per capita motsvarar detta 2 ton CO2e per år med en 
förväntad världsbefolkning år 2050 på 9 miljarder. Mot slutet av detta sekel bör per capitautsläppen 
begränsas till under 1 ton CO2e per år.75  

Tabell 6. Utsläppsfördelning av växthusgaser i %, globalt, för EU15 2004 och i Sverige 200576  

Utsläppsfördelning Globalt (%) EU 15 2004 (%) Sverige 2005 (%) 

Energitillförsel 25 25 13 

Transporter 12 21 31 

Bostäder och lokaler 8 16 8 

Industri 14 26 32 

Jordbruk 14 9 13 

Skogsbruk 17   

Avfall 3 3 3 

 

                                                        
74 Den svenska klimatstrategins utveckling. En sammanfattning av Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till kontrollstation 
2008. 
75 Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken- rapport från vetenskapliga rådet för klimatfrågor (sid 72), Miljövårdsberedningens rapport 
2007:03 
76 IPCC AR4 WG 3 SPM och National Inventory Reports, NIR, 2006 från EU och Sverige, Inklusive raffinaderier, fackling och koksverk 
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Tabell 7. Utsläpp av växthusgaser 1990 och 2006 (miljoner ton) Observera att uppgifterna i denna tabell skiljer 
sig något från tabell 33. Emissioner från elproduktion ingår ej  

Inrikes 
transporter 

1990 Mton 2006 Mton 

Väg 17,3 19,6 
Bana 0,1 0,1 

Sjö inrikes 0,7 0,5 
Sjö utrikes 2,3 7,3 
Luft inrikes 0,7 0,6 
Luft utrikes 1,4 2,0 

Övrigt 0,2 0,2 
SUMMA inr 18,8 20,8 

SUMMA 22,6 30,3 

Källa: Naturvårdsverkets utsläppsstatistik 

 

Vägtransportsektorns utsläpp av koldioxid 

Under perioden 1990 till 2006 ökade koldioxidutsläppen från vägtrafiken inom EU (de nuvarande 27 
EU-länderna, EU-27) med 28 procent. Vägtrafiken i Sverige ökade sina utsläpp med 11 procent under 
samma period och var därmed ett av de länder som ökade sina utsläpp minst. Sverige stod år 2006 för 
2 procent av vägtrafikens utsläpp inom EU-27. År 2006 skedde 17 procent av persontransportarbetet 
(exklusive gång, cykel och flyg) i Sverige med kollektiva färdmedel, vilket är nära genomsnittet för 
EU-27 som är 16 procent. Av godstransporterna sker i Sverige 22 procent på järnväg, jämfört med 10 
procent för EU-27 (2006). Koldioxidutsläppet för nya personbilar var år 2007 i Sverige 181 g/km och 
därmed det högsta inom EU, där snittet var 158 g/km. Sverige är däremot ett av de länder som har 
högst andel biodrivmedel, år 2006 var andelen 2,9 procent, vilket kan jämföras med EU-27 där 
andelen var 1,1 procent.77  

Under 2000-talet har ökningen av vägtrafikens utsläpp av koldioxid dämpats genom att användningen 
av alternativa drivmedel har ökat och fordonen blivit snålare. Detta har dock inte varit tillräckligt för 
att kompensera för den ökade trafiktillväxten.  

                                                        
77 Vägtransportsektorn – Vägverkets sektorsredovisning 2008 
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Figur 6. Beräknade utsläpp av koldioxid från vägtrafiken. För prognosen har utgångspunkten varit 
referensscenariot enligt trafikverkens åtgärdsplanering, som bl.a. utgår från ett framtida oljepris på 
$70 fatet. I scenariot har även lagts in EU:s nya regelverk för personbilars koldioxidutsläpp, som 
innebär att tillverkarna i genomsnitt måste klara ett koldioxidutsläpp på 130 g/km till år 2015. Snittet 
inom EU var år 2007, 158 g/km. Sverige väntas inte nå ner till dessa nivåer men bedöms minska 
relativt lika mycket som EU. Däremot har vi inte tagit med den vidare minskningen inom EU till 95 
g/km till år 2020 som nämns i regelverket eftersom det än så länge är för mycket osäkerheter kring hur 
detta ska förverkligas. Utöver detta har vi tagit med en ökad låginblandning av etanol i bensin till 
knappt 10 procent till år 2020, detta som följd av förändringarna av bränslekvalitetsdirektivet. 
Förändringarna bedöms vara implementerade i Svensk lagstiftning till år 2011. Eftersom det kommer 
vara en separat bränslekvalitet och inte alla bilar kommer vara anpassade till det från början kommer 
det ta några år innan huvuddelen av fordonen använder kvaliteten med 10 procent etanol78.  

 

Järnvägssektorns utsläpp av koldioxid 

Utsläppen från järnvägssektorn har haft en gynnsam utveckling sedan år 1990 med en minskning 
motsvarande cirka 0,03 Mton. År 2007 var utsläppen från den spårbundna trafiken 0,068 Mton. 
Utsläppen från byggande, drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen var cirka 0,034 Mton.79 

 
                                                        
78 Enligt Vägverkets beräkningar 2008, Håkan Johansson, CO2 sakkunnig. 
79 Underlag till Banverkets årsredovisning 2008 Utsläppen är relaterade till dieselförbrukning.. 
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Luftfart 

Vid fullständig förbränning av flygbränsle bildas koldioxid och vattenånga. Koldioxid från 
flygbränslet är den utsläppsparameter som orsakar störst klimatpåverkan. Den vattenånga som släpps 
ut utgör en mycket liten del av den totala mängd vatten som redan finns i atmosfären.  

Vid förbränningen bildas också kväveoxid (NOx), vilket påverkar ozonhalten i atmosfären. På mycket 
hög höjd, i stratosfären (över 13 000 meter), orsakar kväveoxidutsläppen en nedbrytning av ozon. 
Dagens civila flygplan flyger vanligtvis inte på denna höjd, men överljudsplan kan utnyttja denna 
flyghöjd. På lägre höjd, i nedre stratosfären och i troposfären, kan däremot kväveoxiderna delta i de 
processer som bildar ozon vilket leder till ökad uppvärmning av atmosfären. Kväveoxider bidrar också 
till att bryta ner växthusgasen metan, vilket motverkar uppvärmningen. Den sammanlagda effekten av 
kväveoxidutsläppen från flyget innebär dock en uppvärmning. Utsläppen av kväveoxider och dess 
påverkan på ozonbildning beror på höjd, hastighet, lufttemperatur, geografisk position och de 
atmosfäriska förhållandena som råder vid utsläppstillfället. 

Kolmonoxid och kolväten deltar också i processerna där ozon bildas. Utsläpp av svaveldioxid i nedre 
stratosfären och i troposfären orsakar ozonnedbrytning, vilket till viss del motverkar den ozonbildning 
som orsakas av kväveoxidutsläppen.  

Utsläpp av varma avgaser från flygplan kan orsaka bildning av kondensstrimmor under vissa 
förutsättningar. Kondensstrimmor kan ha värmande eller kylande effekt. Kvardröjande 
kondensstrimmor kan också i vissa fall bilda cirrusmoln, vilka får en mer långvarig effekt på klimatet. 
Inom dessa områden är kunskapen om processerna begränsad och forskning pågår. 

 

Persontransporter 

Utsläppen av koldioxid från inrikes luftfart minskade med ca 3 procent år 2007 jämfört med år 2006.80 
Mellan 1990 och 2007 har de inrikes koldioxidutsläppen minskat med ca 10 procent enligt SCB:s 
siffror, vilka ligger till grund för den internationella klimatrapporteringen. SCB utgår i sina uppgifter 
från mängden sålt flygbränsle och Transportstyrelsens uppgifter kommer från beräkningar av 
luftfartens utsläpp utifrån rörelsestatistik. 

Utrikestrafiken ökar, både sett till antalet landningar, passagerare och flygsträcka, och utsläppen av 
koldioxid ökade med ca 9 procent år 2007 jämfört med år 200681. Mellan 1990 och 2007 har 
koldioxidutsläppen från utrikesflyg ökat med 64 procent enligt SCB. Svensk utrikes flygtrafik 
definieras som avgående flygtrafik hela vägen fram till första destination. 

Luftfarten är till sin natur internationell och majoriteten av de regler som styr luftfarten har sin grund i 
internationella överenskommelser. Utsläpp från utrikes flygtransporter ingår för närvarande inte i 

                                                        
80 Transportstyrelsens statistik. 
81 Transportstyrelsens statistik 
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ländernas åtagande under Kyotoprotokollet. Från och med år 2012 inför EU ett handelssystem för 
koldioxid för allt flyg inom samt till och från EU-länder. 

 

Sjöfart82  

När det gäller koldioxid har uppföljningen av de svenska utsläppen oftast avgränsats till så kallade 
nationella utsläpp. De nationella utsläppen från sjöfart har de senaste åren minskat till 0,48 Mton 
koldioxid vilket motsvarar 1,8 TWh. Totalt utgjorde de under år 2006 mindre än 1 procent av de totala 
svenska utsläppen av klimatgaser. Dessa utsläpp kommer från bränsle sålt i Sverige och som används i 
transporter mellan svenska hamnar. Det mesta bränslet, över 90 procent, används dock till 
internationella transporter. Räknar man med både nationell och internationell sjöfart utgör sjöfartens 
utsläpp, 7,5 miljoner ton, istället 11 procent av utsläpp av klimatgaser eller cirka 29 TWh 
energianvändning. Även utsläppen från internationell sjötrafik i svenskt närområde påverkar 
luftkvaliteten i Sverige och behöver minskas för att få till stånd miljöförbättringar i Sverige. 

6.4.2. Målområde Hälsa 

6.4.2.1. Människors hälsa 

Nuläge Buller 

Buller är den miljöstörning som berör flest människor. Omkring två miljoner människor bedöms vid 
sin bostad vara exponerade för trafikbullernivåer som överskrider riktvärdet 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå utomhus. Vid sidan av klimatmålet är buller det område som står längst ifrån långsiktig 
måluppfyllelse83.  

 

Trafikslag Antal exponerade>55 dBA Leq 24 h  

Vägtrafik 1 500 000  +- 300 000 

Spårburen trafik 500 000 +- 100 000 

Flygtrafik – civil* 10 000 +- 3 000 

Flygtrafik – militär 30 000 +- 5 000 

Totalt 1 600 000 – 2 400 000 

Tabell 8. Antalet människor som exponeras för buller över 55 dBA ekvivalentnivå vid bostaden84: * Avser FBN  

                                                        
82Sjöfartens utveckling 2007. Sjöfartsverkets sektorrapport. 
83 Buller Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av God bebyggd miljö 2007, Boverket 2007 
84 Förslag till mål och åtgärdsprogram för trafikbuller till år 2010 samt behov av mål-, mått- och metodutveckling, Underlagsrapport om 
buller till Etappmål för en god miljö, Bullerarbetsgruppen 2003 
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Internationellt har bullerproblemen blivit alltmer uppmärksammade. EU införde år 2002 ett direktiv 
om bedömning och hantering om omgivningsbuller. Direktivet avser bland annat att ge en grund för 
utveckling av gemenskapsåtgärder för att minska buller från större källor, i synnerhet väg- och 
järnvägsfordon, luftfartyg, industriell utrustning samt mobila maskiner. Direktivet är infört i svensk 
lagstiftning genom Förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen ska stora 
kommuner, Vägverket, Banverket och Luftfartsstyrelsen85 kartlägga buller och upprätta 
åtgärdsprogram. 

 

Hälsoeffekter  

Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god 
livskvalitet. Exempel på negativa effekter av buller är att det blir svårt att uppfatta tal, svårt att koppla 
av och att det kan ge sömnsvårigheter, som i sin tur kan leda till trötthet och nedstämdhet. Andra 
negativa effekter är stress, minskad koncentrationsförmåga och försämrad inlärningsförmåga. 

Vår attityd till bullerkällan, vilken aktivitet vi håller på med eller om bullret till exempel är kombinerat 
med vibrationer, spelar roll för hur störda vi blir. Vi är också olika bullerkänsliga i olika miljöer. I ett 
rekreationsområde där vi förväntar oss en tyst miljö är vi känsligare för bullerstörningar än inne i en 
tätort. 

Olika grupper är också olika känsliga för bullerexponering. Personer med nedsatt hörsel, personer med 
annat modersmål än svenska eller barn som håller på att lära sig språk och att läsa, drabbas hårdare i 
en miljö där buller minskar förmågan att uppfatta och förstå tal. Dessa grupper kan behöva en ljudnivå 
som är 10-20 dB lägre än för andra, för att uppfatta tal utan problem. 

Sömnstörning är en av de allvarligaste effekterna av buller. Det är under sömnen vi återhämtar oss och 
om vi berövas en god sömn påverkas vårt psykosociala välbefinnande och vi kan även drabbas av högt 
blodtryck.   

Nya studier visar att trafikbuller ger högt blodtryck hos människor som bott länge i bullriga områden. 
Högt blodtryck kan i sin tur leda till hjärt-kärlsjukdomar. Studier har gjorts i Tyskland och Danmark 
på hur många fall av hjärt-kärlsjukdomar som orsakas av buller. Överfört till svenska förhållanden 
skulle det kunna innebära att 350-800 dödsfall i hjärt-kärlsjukdom per år beror på bullerexponering. 

Buller från olika trafikslag mäts och beräknas på olika sätt. Förutsättningarna för att avskärma buller 
skiljer sig mellan markbundna bullerkällor, som till exempel väg och järnväg, och buller från 
flygtrafik. En och samma ljudnivå uppfattas olika beroende på vilken bullerkälla som alstrat bullret.  

Skillnaderna i störningsgrad har resulterat i olika modeller för samhällsekonomisk värdering av 
vägtrafik respektive tågbuller.  

                                                        
85 Nuvarande Transportstyrelsen 
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De upplevda störningarna i dagens boendemiljöer är totalt sett omfattande. Även när bullernivån håller 
sig under riktvärdet 55 dBA ekvivalentnivå anser sig omkring 10 % som mycket störda av 
vägtrafikbuller i sin boendemiljö. Andelen stiger kraftigt vid högre nivåer.  

 
Figur 7. Andel störda av vägtrafikbuller, procent  

 

Samhällsekonomiska konsekvenser 

Buller från transportsystemet har stora ekonomiska konsekvenser för samhället. Den sammanlagda 
samhällsekonomiska kostnaden av bullerstörningar från vägtrafiken kan värderas till i 
storleksordningen 5–10 miljarder kr/år.  

 

Vägtrafikbuller – emissionernas utveckling 

 Nya fordons bulleregenskaper regleras med gränsvärden för högsta tillåtna bulleremissioner. De har 
under årens lopp skärpts. Gränsvärdena är delvis olika för EU, Japan och USA. 

Personbilar hade år 1970 gränsvärdet 82-84 dBA och sedan år 1996 är gränsvärdet 74-76 dBA, en 
skärpning med omkring 6 dB(A) efter korrektion av ändrad mätmetod 1985. I verkligheten har inte 
personbilarna blivit tystare sedan 1970. Det beror dels på att verklig trafik framförs med lägre 
acceleration och dels på att år 1970 fanns det många bilar som var tystare än gränsvärdet. Situationen 
nu är mer samlat mot nuvarande gränsvärde. Medan bullret från främst drivlinan minskat något under 
de senaste årtiondena, har bullret från däck/vägbana ökat i motsvarande grad.  

Tunga lastbilar hade år 1970 gränsvärdet 91-92 dBA och sedan år 1996 är gränsvärdet 80-81 dBA, en 
skärpning med omkring 13 dBA efter korrektion av ändrad mätmetod år 1985. I verkligheten har de 
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tunga fordonen blivit omkring 2-6 dBA tystare sedan år 1970. Att effekten av skärpningarna inte blivit 
större beror dels på att verklig trafik framförs med lägre acceleration och dels på att år 1970 fanns det 
många bilar som var tystare än gränsvärdet medan situationen nu är mer samlat mot nuvarande 
gränsvärde. 

Motorcyklar >500 cm3 hade år 1980 gränsvärdet 86 dBA inom EU och 78 dBA inom Japan. Nu är 
gränsvärdena 80 dBA respektive 73 dBA. Skärpningen är mellan 5- 6 dBA. I trafiken bullrar 
motorcyklar och mopeder mycket mera eftersom många har omgjorda ljuddämpare.  

De samlade bulleremissionerna är en produkt av trafikmängd och bulleregenskap för varje kategori av 
fordon. Lätta fordon (under 3,5 ton) står för omkring 93 % av trafikarbetet och 60 % av 
bulleremissionerna i medeltal medan tunga fordon (över 3,5 ton) står för resterande andelar, 7 % av 
trafikarbetet och 40 % av bulleremissionerna i medeltal. Höga bullertoppar kommer främst från tunga 
fordon samt motorcyklar och mopeder med olagliga ljuddämpare. 

Eftersom tunga fordon bullrar mer än lätta och trafikarbetet med tunga fordon har ökat mer än 
trafikarbetet med lätta fordon innebär det att bulleremissionerna har ökat mer än trafikarbetet. 
Ökningen har lett till att ekvivalent- och maximalnivåerna ökar. Det får till följd att bullret sprids 
längre och att fler människor utsätts för buller. Ökad inflyttning till städer och förtätning av de större 
städernas centrala delar innebär att antal bullerutsatta tenderar att öka trots omfattande 
bullerskyddsåtgärder. 

Under den senaste 10-årsperioden har arbetet inriktats på att minska antal människor som är utsatta för 
bullernivåer över riktvärdena och prioriterat de som exponeras för höga bullernivåer inomhus.  

 

Exponerade för buller från järnvägstrafik  
År 2008 uppskattades att ca 390 000 personer exponeras för ljudnivåer från järnvägstrafik över 45 
dBA maximalnivå inomhus nattetid. Antalet exponerade för ljudnivåer över 30 dBA ekvivalentnivå 
inomhus beräknades år 2008 vara ca 350 000 personer86. Järnvägstrafiken har ökat stadigt och 
uppgraderingar av bannätet har medgett ökade hastigheter och tyngre godståg, vilket inneburit mer 
buller och vibrationer. De ökade transporterna av främst godstrafik har lett till ökade ekvivalenta 
bullernivåer. Även förekomsten av vibrationsstörningar har ökat till följd av den ökade trafikeringen. 
Åtgärder till följd av etappmål 1 (proposition 1997/87:56) och åtgärder i samband med ny- och 
ombyggnad av järnväg har till viss del dämpat ökningen av antalet personer som exponeras för höga 
ekvivalenta ljudnivåer inomhus.   
 

Exponerade för buller från luftfart 

Luftfartsverket (LFV) har redovisat att cirka 7 500 personer är exponerade för FBN87 55 dBA eller 
högre runt LFV:s flygplatser år 2004. Tas alla flygplatser i Sverige med blir det omkring 10 000 

                                                        
86 Banverkets årsredovisning 2008  
87FBN betyder Flygbullernivå och är en medelnivå per dygn där hänsyn tas till när på dygnet flygningarna sker.. 
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personer. Som framgår av tabellen ovan utgör antalet bullerexponerade från flyg mindre än en procent 
av alla från trafiken bullerexponerade i Sverige.  

Utvecklingen av bullersituationen kring de svenska flygplatserna är beroende av trafikutvecklingen 
och bullerprestanda på aktuella flygplan. Det är kring Bromma och Arlanda som den största andelen 
bullerexponerade finns. Eftersom den ekonomiska livslängden är upp till 30 år på ett flygplan kan 
effekterna av den tekniska utvecklingen inte resultera i snabba förändringar av bullerpåverkan. 

Bullerutvecklingen har gått stegvis. I samband med att de bullrande så kallade kapitel 2-flygplanen 
fasades ut 1995-2002 minskade bullret kraftigt kring de europeiska flygplatserna. Den tekniska 
utvecklingen innebär att flygplan blir tystare. Den prognostiserade trafikökningen innebär dock att 
bullrets effekter kring flygplatser kan komma att öka något under kommande decennier.  

 

Exponerade för buller från sjöfart88 

Buller från fartyg och hamnverksamhet har betydelse för miljökvalitetsmålet om en god bebyggd 
miljö även om andra bullerkällor som biltrafiken påverkar betydligt mer i en tätortsmiljö. Tillstånd till 
hamnverksamhet ska prövas enligt miljöbalken. I prövningarna försöker man ta fram åtgärder som kan 
minska buller som människor i omgivningen utsätts för från såväl hamnar som fartyg. Svenska hamnar 
bedriver idag ett strukturerat internt miljöarbete och arbetar aktivt för att förbättra bullersituationen för 
sin omgivning. 

Buller från fritidsbåtar och mindre fartyg utpekas i ett eget delmål under ”Hav i balans, levande kust 
och skärgård”. Det formuleras så att buller och andra störningar från båttrafik ska vara försumbara 
inom särskilt känsliga och utpekade skärgårds- och kustområden senast år 2010. Kustlänsstyrelserna 
har fortsatt sitt arbete att inrätta hänsynsområden enligt en handlingsplan. Kustlänsstyrelserna tolkade 
att syftet med den gemensamma handlingsplanen var att få till stånd störningsfria områden i kust och 
skärgård, där man ska kunna uppleva fridfull natur i det närmsta fri från buller och andra störningar 
från trafik. Fokus ligger därför på människors behov av ostörd natur, men detta kommer även djur- 
och växtliv i utpekade områden tillgodo. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att områdena vid Vasholmarna, Lysekils kommun, och 
Sandryggen, Getryggen m.fl. Tanums kommun, ska avsättas som Hänsynsområden och i Stockholms 
län har Länsstyrelsen pekat ut två hänsynsområden i samarbete med länets kustkommuner, Huvudskär 
och Stora Nassa i Stockholms skärgård. 

 

Förutsättningar för fysisk aktivitet  

Barriäreffekter påverkar människors möjligheter till friluftsliv och närrekreation genom att begränsa 
tillgång till och rörlighet inom natur- och grönområden lämpade för rekreation89.  Forskning visar allt 
                                                        
88Sjöfartens utveckling 2007. Sjöfartsverkets sektorrapport”. 
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tydligare på värdet av tillgång till grönområden i ett hälsoperspektiv. Barriäreffekter för friluftsliv och 
biologisk mångfald av såväl befintliga som tillkommande vägar och järnvägar, beror av bland annat 
infrastrukturens art och omfattning, vägbredd, passagebehovets art och omfattning, det ekologiska och 
sociala sammanhanget, med mera. Många platsbundna faktorer påverkar bedömningen av en 
barriäreffekt och värdet av en eventuell åtgärd. Det behövs en fördjupad analys av varje plats för att 
närmare värdera problemet, beskriva tänkbara åtgärder, beskriva positiva effekter som kan uppnås och 
kostnadsuppskatta åtgärdsförslagen. Vägverket och Banverket har tagit fram en handlingsplan för hur 
de mest väsentliga barriärerna av järnvägar och vägar för friluftsliv och biologisk mångfald kan 
åtgärdas i storstadsregionerna. 

Cykel är ett klimatanpassat transportmedel som dessutom bidrar till förbättrad hälsa. Utbyggnaden av 
infrastrukturen för cykel ses som en viktig faktor för att öka cykelns andelar vid framför allt 
arbetspendling kortare sträckor. Huvuddelen av möjligheterna för att förbättra förutsättningarna för 
cykel finns inom kommunal planering och länstransportplanerna, men även cykelinfrastruktur längs 
det nationella vägnätet kan vara betydelsefullt. 

6.4.2.2. Vatten (dricksvatten) 

I Sverige är ca 85 % av befolkningen ansluten till allmänna, oftast kommunala, anläggningar för 
vattenförsörjning. Råvattnet hämtas till 50 % från ytvattenförekomster, till 25 % från 
grundvattenförekomster och 25 % från grundvattenförekomster med ytvatteninfiltration. För den 
enskilda vattenförsörjningen används nästan bara grundvatten ur egna brunnar. Ca 1,2 miljoner 
permanentboende och lika många fritidsboende har sin vattenförsörjning ordnad på detta sätt. Av detta 
följer att skyddet av geologiska formationer (grundvattenmagasin) är avgörande för att skapa en säker 
och uthållig vattenförsörjning. Detta framhålls också i också miljökvalitetsmålet Grundvatten av god 
kvalitet. Skyddet ska omfatta både de grundvattenmagasin som nyttjas idag och de som har potential 
för framtida vattenförsörjning. Råvattentillgångarna kan skyddas på många sätt och 
samhällsplaneringen är ett av de viktigaste strategiska redskapen. Inrättande av vattenskyddsområden 
enligt miljöbalkens 7 kap. är en viktig åtgärd. 

Vägverket har sedan lång tid tillbaka beaktat ”vattenintresset” vid byggandet av nya vägar och större 
ombyggnader av befintligt vägnät. Sedan mitten av 90-talet har även riktade åtgärder längs befintligt 
vägnät genomförts. År 2000 genomfördes en utvärdering/analys av verkets vattenskyddsarbete där det 
bland annat konstaterades att det fanns brister med avseende på strategin för vattenskyddsarbetet, 
värderingen och rangordningen av skyddsobjekt samt kontroller av åtgärders tekniska funktion. 

                                                                                                                                                                             
89 Vägverket, Banverket (2005) Åtgärdsprogram för barriäreffekter av vägar och järnvägar. Publikation 2005:61. 

Rapporten är Vägverkets och Banverkets svar på ett gemensamt regeringsuppdrag: ”att utforma program för att åtgärda de mest väsentliga 
barriärerna av järnvägar och vägar för friluftsliv och biologisk mångfald med tyngdpunkt på större tätorter”. I rapporten identifieras 
väsentliga barriäreffekter för friluftsliv och biologisk mångfald av vägar och järnvägar i storstadsregionerna och en handlingsplan 
presenteras.  
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Verket har fortsatt sitt vattenskyddsarbete och sökt arbeta bort de identifierade bristerna. År 2004 
påbörjades arbete med att införliva EU;s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning. Samma år kom 
också Vägverkets strategi för hantering av vattenfrågor 2005-2014. Detta dokument är att se som 
Vägverkets planering för hur ramdirektivet ska implementeras i vägtransportsektorn, men även för hur 
man inom vägtransportsystemet kan  bidra till uppfyllandet av det nationella miljökvalitetsmålet  

Enskild vattenförsörjning består praktiskt taget helt av grundvatten från brunnar i jordlagren eller 
berggrunden. Brunnarna är oftast belägna på de fastigheter som de betjänar. Det innebär att brunnarna 
många gånger kommer att ligga nära vägar och ibland i utsatta lägen. 

De känsligaste är oftast utförda som schaktbrunnar, dvs. grävda i jord med cementringar eller 
stensättning. Många har tekniska brister vilket påverkar vattenkvaliten negativt t.ex. då ytvatten rinner 
in i samband med snösmältning eller kraftig nederbörd. 

Vägar är ibland bidragande till kvalitetspåverkan via det avrinnande dagvattnet. Vanligast är förhöjda 
halter av klorid från vintersaltning av väg. Kloridjonen är mobil, dvs den transporteras med vattnet 
utan någon nämvärd fördröjning.  Den är därför en god indikator på ett hydrauliskt samband mellan 
väg och brunn. Kloriden betraktas inte som en hälsorisk, men anses kunna ge tekniska problem vid 
halter över 100 mg/l och smakförändring över 300 mg/l.  

Annan påverkan kan vara från tillfälliga utsläpp, spill eller olyckor. Generellt kan sägas att direkt ytlig 
inströmning genom tekniska brister i brunnskonstruktion är den vanligste orsaken till problem med 
vattenkvalitet. En vägpåverkan via förorenat grundvatten sker troligen undantagsvis och då av 
kloridjoner och berggrundvatten. 

Längs det befintliga vägnätet har ingen systematisk inventering av enskilda brunnar skett.  När man 
misstänker påverkan sker en utredning i varje enskilt fall och så löser man frågan lokalt med 
fastighetsägaren. Det kan då vara brister i vägens avvattning eller brunnkonstruktionen som kan 
åtgärdas. I vissa fall ersätts brunnen med en ny eller så sker en anslutning till kommunalt vatten.  
Vägverkets fortsatta arbete innebär utveckling av metoder för att översiktligt identifiera vägavsnitt 
med sårbara brunnar, metoder för att skilja vägsalt från naturligt förekommande salt samt metoder för 
att återställa påverkade brunnar.    

 

Grundvatten av god kvalitet. 

Vägar och vägtrafik påverkar vattentillgångar på flera sätt. Som betydande miljöpåverkan har 
vägdagvatten, vägsalt samt utsläpp från olyckor pekats ut. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort en bedömning av antalet grundvattentäkter och 
grundvattenmagasin som ligger i närområdet av det statliga vägnätet som kan vara i behov av någon 
form av skyddsåtgärd för att begränsa påverkan från väg och trafik på grundvattnet. Underlaget 
kommer från Inventering och prioritering av de viktigaste grundvattenresurserna – en nationell 
översikt, ett arbete som SGU utfört på uppdrag av Vägverket (SGU 2006). Arbetet ger en översikt och 
möjliggör en nationell prioritering av de viktigaste grundvattenresurserna som står i kontakt med det 
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statliga vägnätet. Detta utgör grund till en bristanalys och vilka grundvattenresurser som bör 
prioriteras för utredning av skyddsbehov. En avstämning har gjorts med underlag från SGU-Rapport 
2004:13 Vägsalt – användning och påverkan på grundvattnet samt utförda arbeten för uppdateringar 
av kloridindikatorn på Miljömålsrådets hemsida www.miljomal.nu. 

 

Åtgärdsbehov 

Totalt resulterar ovanstående underlag i ett åtgärdsbehov av drygt 200 grundvattentäkter/magasin. Av 
de 227 grundvattentäkterna är medelvärdet för medeluttag 2 500 m3/d och maxvärdet 50 000 m3/d. 
Om man utgår från angivna uttag i de 200 grundvattenmagasinen är medelvärdet för medeluttag 4 000 
m3/d och maxvärdet 55 000 m3/d. 

Av de 30 allmänna grundvattentäkterna i närheten av saltvägnätet är medelvärdet för medeluttag 300 
m3/d och maxvärdet 3 000 m3/d. 

Vid en omräkning till antal berörda personer antas att varje person gör av med 200 l/dygn och 
förutsätter att allt uttaget vatten används för dricksvatten i hushåll, inget vatten går till 
sjukhus/livsmedelsindustri etc. med högre vattenförbrukning och att inget läckage sker på nätet. 

Utgående från ovanstående medelvärden ges att i storleksordningen 15 - 20 000 människor berörs av 
varje åtgärd. Detta ger att de drygt 200 åtgärderna berör vattenförsörjningen för drygt 3 miljoner 
människor. I materialet finns brister och osäkerheter genom att kartunderlaget för grundvattenmagasin 
ofta endast finns i skala 1:250 000 och att alla grundvattentäkter inte finns med i SGU:s databas DGV 
ännu, t.ex. saknas övriga vattentäkter och grundvattenmagasin i sedimentär berggrund, vilket i första 
hand berör Skåne och Gotland. 

Medelkostnaden för att skydda grundvatten från påverkan av vägar och vägtrafik uppgår till 227 kr per 
ansluten dricksvattenabonnent, sett över tidsperioden 1995 till 2005 för hela Sverige . Då ingår inte 
Stockholm dvs. Mälaren som vattentäkt. Detta kan vara ett rimligt undantag att göra utifrån de 
speciella förhållanden som råder med Mälaren som huvudvattentäkt. 

SGU:s siffror bygger på förenklade antaganden som att vattenanvändningen är 200 l/person och dygn 
vilket ger en hög personsiffra. Vid antagandet om 3 miljoner berörda personer och en medelkostnad av 
227 kr per person blir summan 680 miljoner kr. Vid antagandet om att 1,5 miljoner personer berörs 
och att den lägsta kostnaden, 79 kr, används blir summan 119 miljoner kr. Den högre kostnaden per 
åtgärd återspeglar troligen förhållandena i landet mer realistiskt. 

Slutsats: För att identifiera och skydda de vattentäkter och utpekade grundvattenmagasin som berörs 
av det statliga vägnätet kommer kostnaden utifrån givna antaganden att uppgå till mellan 600 och 700 
miljoner kr. 
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Järnväg  

Järnvägstransportsektorns effekter på grundvattnet är svåra att överblicka. Banverket har genomfört en 
studie av grundvattnets kvalitet i anslutning till järnvägsanläggningen90. Studiens syfte har varit att 
klarlägga befintlig grundvattenkvalitet i olika järnvägsmiljöer och olika hydrogeologiska miljöer, med 
avseende på diffus spridning av föroreningar från järnvägsverksamheten.  

En sammanfattande bedömning av analysresultaten är att halterna av miljöstörande ämnen i allmänhet 
är låga. Resultaten visar måttligt förhöjda halter i grundvattnet av arsenik, koppar och molybden. I 
mindre än 2% av analyserna av bekämpningsmedel kan detekterbara halter mätas och låga halter av 
PAH-föreningar påträffas i alla lokaler. Den diffusa spridningen av föroreningar från 
järnvägsverksamheten är alltså relativt begränsad 

En potentiell källa till förorening av grundvatten som ofta diskuteras i järnvägssammanhang är 
Banverkets användning av kemiska ogräsbekämpningsmedel. För att säkerställa att känsliga områden 
som skyddsområden för vattentäkter, brunnar, sjöar och vattendrag inte besprutas sker bekämpning 
alltid efter samråd mellan Banverket och kommunernas miljökontor. SLU har på uppdrag av 
Banverket studerat kemiska bekämpningsmedels nedbrytning och rörlighet i banvallar. I samband med 
dessa studier har också vissa analyser av förekomst av bekämpningsmedel i grundvatten under 
banvallen genomförts. Vid SLU har också genomförts en studie kring banvallars mikrobiologi som 
visar på faktorer som påverkar risken för att bekämpningsmedel som hamnar i en banvall ska nå 
grundvattnet91.  

Konsekvenserna av olyckor med farligt gods kan orsaka föroreningar, men sannolikheten för att de ska 
inträffa är liten. En del av ny- och ombyggnationen som sker påverkar grundvattnet på olika sätt, till 
exempel genom sänkning av grundvattennivån eller utsläpp till grundvattnet som t.ex. vid Hallandsås. 

Järnvägen tangerar ett antal vattentäkter eller tillrinningsområden till vattentäkter. Antalet har 
beräknats till 400-500 st. 

  

Luftfart 

Påverkan på vattnet kring flygplatserna är idag förhållandevis liten. Den glykol som används för 
avisning av flygplanen samlas upp. Urea, vilket används för halkbekämpning på landningsbanorna, 
ersätts i allt högre grad av kaliumformiat vilket förbättrar kvaliteten på dagvattnet och minskar risken 
för övergödning. Vissa flygplatser kontrollerar enligt sina kontrollprogram egna och privata brunnar 
för att säkerställa att grundvattnet inte påverkas92. 

 

                                                        
90 Provtagning och analys av diffus föroreningspåverkan i dränerings- och grundvatten från järnvägen. SWECO VIAK AB. 2006. 
91 The Microbiology of railway tracks. Towards a rational use of herbicides on Swedish Railways. Harald Cederlund. SLU 2006. 
92 Källa: Luftfartsverket (LFV) 
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Sjöfart (Vänern, Mälaren och Göta Älv) 

Sjöfart på våra inlandsvatten har att följa strängare regler än till havs. Syftet är att minimera riskerna 
för fartygsolyckor och ofrivilliga utsläpp som kan påverka vattnen bland annat eftersom vattnet ibland 
utnyttjas till dricksvatten. De strängare reglerna som anger ”särskilda åtgärder mot vattenförorening 
från fartyg som trafikerar Mälaren, Trollhättekanal och Vänern” handlar om hur tankarna för alla 
fartygs bränsle ska vara konstruerade och om oljetankfartygs konstruktion och utrustning. Kraven på 
fartyg som transporterar farligt eller skadligt gods är också särskilt anpassade för transporterna på 
dessa inlandsvatten. 

6.4.2.3. Luft 

Allmänt om luftföroreningar 

Luftkvaliteten i Sverige har sedan 1980-talet förbättrats avsevärt när det gäller de ”klassiska” 
luftföroreningarna kvävedioxid, svaveldioxid, sot och bensen. Halterna är i genomsnitt lägre här än i 
många andra länder i Europa. Men det senaste decenniet har luftkvaliteten inte förbättrats i svenska 
städer (partiklar och kvävedioxid) och ej heller landsbygden (ozon). Detta gäller trots att en hel del 
åtgärder gjorts, inte minst i fråga om utsläpp från vägtrafik och energianläggningar, och att prognoser 
antytt chans till förbättringar. 

Trots relativt sett ren luft i Sverige beräknas flera tusen förtida dödsfall till följd av luftföroreningar 
inträffa här varje år. Med kvävedioxid eller partiklar som indikator för föroreningar i utomhusluften 
kan 3 000 respektive 5 000 förtida dödsfall förklaras. Korttidsstudier har visat 2 000 fall av ökad 
dödlighet till följd av ozon 93. 

Utsläppen av luftföroreningar fortsätter att orsaka problem för luftkvaliteten, speciellt i städerna. 
Sveriges nordliga läge och därmed behovet av friktionshöjande åtgärder under vintertid är en källa till 
utsläpp till luft. Användningen av dubbdäck är ett stort problem då det gäller luftkvaliteten i större 
tätorter där en stor del av trafikarbetet sker vintertid på vägar utan snö. Också utsläppen från industrin, 
kraftproduktion och hushållen, t ex småskalig vedeldning, bidrar i tätorterna. Många svenska orter har 
halter av partiklar (mätt som PM10 eller PM2,5) som överskrider EU:s gränsvärde för acceptabel 
luftkvalitet.  

Vägtrafiken stod för 46 % av utsläpp av kväveoxider i Sverige år 2005 enligt Naturvårdsverkets 
rapportering enligt EU:s takdirektiv. Av övriga transportslag stod inrikes sjöfart för 4 %, inrikes flyg 
för 2 % och järnvägstrafiken för 1 %. Arbetsmaskiner inklusive fiske stod för 17 %. Ca 52 % av 
vägtrafikens utsläpp av kväveoxider sker i tätorter.  

De europeiska ländernas nuvarande starka politiska fokus på att minska utsläppen av växthusgaser kan 
bidra till att vända trenden till att bli positiv för luftkvaliteten och ytterligare minska försurningen och 

                                                        
93 Belgradrapporten, ”Miljön i Europa – en fjärde utvärdering”  
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övergödningen i Europa. Nuvarande planer och genomförda åtgärder i Sverige eller andra länder 
räcker dock inte till att lösa något av dessa miljöproblem.  

 

Var är det luftkvalitetsproblem? 

Höga halter av luftföroreningar förekommer främst i tätorter med mycket trafik och dåligt ventilerade 
gaturum. Meterologiska faktorer är väsentliga för hur höga halter utsläppen ger. Stabil luftskiktning 
(inversion) kan öka halterna betydligt jämfört med förhållanden med mer omblandning av 
luftmassorna. Stabil luftskiktning är vanligt förekommande under vintertid i vissa tätorter i Norrland, 
men förekommer även i Götaland och Svealand. 

Följande städer och regioner är de som har kända luftkvalitetsproblem när det gäller inandningsbara 
partiklar, PM10, och är av regeringen ålagda åtgärdsprogram: Göteborgsregionen, Norrköping, 
Stockholms län, Uppsala. Enligt nuvarande kunskap (mätningar av tillräcklig omfattning) har även 
Jönköping, Örebro, Sundsvall och Umeå höga halter och riskerar att överskrida gränsvärden. I övrigt 
finns fler städer med höga halter av partiklar, men där mätunderlaget är för svagt i dagsläget. Enligt 
Naturvårdsverkets bedömning riskerar ca en fjärdedel av kommunerna att ha tätorter där gränsvärdena 
överskrids, och än fler har naturligtvis problem med delmålet för frisk luft. 

 
Figur 8. Redovisning av städer och regioner med höga partikelhalter och/eller NO2-halter samt 
åtgärdsprogram. 
 
Följande städer/regioner är de som har kända luftkvalitetsproblem när det gäller kvävedioxid, NO2, 
och är ålagda åtgärdsprogram: Malmö, Helsingborg, Göteborgsregionen, Stockholms län, 
Uppsala och Umeå. 
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Enligt nuvarande kunskap (mätningar av tillräcklig omfattning) har även Skellefteå och Örnsköldsvik 
höga halter och riskerar att överskrida gränsvärden för NO2. 
 
Det saknas mätunderlag och/eller beräkningsunderlag för många kommuner, så det kan finnas andra 
orter där åtgärder kan vara nödvändiga. Kvävedioxid betraktas alltmer som en indikator för avgaser 
och är inte den förorening som i sig leder till hälsoproblem vid halter som de som är vanligt 
förekommande i svensk utomhusluft.  
 

Vägtransportsektorn  

Luftkvalitetsmätningar och beräkningar har visat överskridanden eller risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormer framför allt i gaturum och längs hårt trafikerade infartsleder. Vägverkets 
kartläggning av luftkvaliteten längs det statliga vägnätet visar risk för överskridande på totalt ca 11 mil 
väg för PM10 respektive ca 6 mil för NO2

94. En stor del av dessa sträckor går genom bebyggda 
områden där människor utsätts för halterna. Inom det kommunala vägnätet bedöms situationen vara 
värre än längs det statliga, främst beroende på mer slutna gaturum och därmed sämre ventilation. 
Sedan PM10 började mätas i början av 1990-talet har ingen avtagande trend kunnat konstateras95. De 
flesta tätorterna söder om Dalälven, samt större tätorter längs Norrlandskusten, riskerar överskrida 
delmålets årsmedelvärde för PM10 i urban bakgrund. Beräkningar visar att många tätorter har problem 
att klara lagstadgade miljökvalitetsnormer för PM10 och än svårare att klara miljökvalitetsmålets 
delmål i trafikmiljö och att dessa svårigheter kommer att bestå med nuvarande beslutade styrmedel 
och åtgärder96. 

Delmålet för marknära ozon överskreds under år 2006 vid samtliga mätplatser i regional bakgrund. 
Medelvärdet för ozonhalter under sommarhalvåret har överskridit det långsiktiga miljömålet vid de 
flesta mätplatser, såväl i landsbygd som i tätortsluft under de flesta åren 1990-200597. 

De successiva skärpningarna av avgaskrav gäller både personbilar och lastbilar, men med några års 
eftersläpning för de tunga fordonen. Skärpningarna av avgaskraven har lett till att utvecklingen av 
vägtrafikens utsläpp av de flesta av de reglerade luftföroreningarna är mycket positiv. Från år 1990 
och fram till år 2008 har de totala utsläppen av kväveoxid från vägtransportsektorn minskat från 175 
kiloton till 70 kiloton. Lastbilarnas andel av kväveoxidutsläppen är ökande eftersom trafikarbetet med 
lätta och tunga lastbilar har ökat och kraven på rening av avgaserna inte har drivits fram på samma sätt 
som för personbilarna. År 1990 var lastbilarnas andel av de totala kväveoxidutsläppen från 
vägtransportsektorn 34 procent, år 2008 har de ökat till 60 procent. Med kväveoxid som indikator för 
avgasutsläpp är det väsentligt var utsläppen sker, om det är i tätorter eller på landsbygd. Andelen av 
kväveoxidutsläppen som sker i tätorter har minskat, från 47 procent år 1990 till 42 procent år 2006. 
Det är alltså inte bara totalutsläppen som minskat, utan även utsläppen i tätorter där människor i större 
utsträckning kan exponeras för luftföroreningarna. 

                                                        
94 Vägverkets Årsredovisning 2008 
95 Naturvårdsverket 2007  Rapport 5765 
96 Halter av PM10 i ett urval av gaturum. SMHI 2007, ”Nationell presentation av emissioner och halter”. 
97 Naturvårdsverket 2007  Rapport 5765 
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Figur 9. Halter av PM10 i ett urval av gaturum. SMHI 2007, ”Nationell presentation av emissioner och halter”. 
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Järnvägssektorn  

Spridningen av partiklar från järnvägen sker i huvudsak i form av metaller från slitage i samband med 
järnvägstrafik och drift. Några identifierade källor är bromsar, hjul och räls samt kontaktledning och 
strömavtagare. Partiklarnas sammansättning domineras av järn, men även andra metaller som koppar, 
zink, krom, nickel och antimon förekommer. Partikelnedfallet är störst närmst järnvägen och att det 
avtar snabbt med avståndet från järnvägen98. 

Halten av de partiklar som sprids från järnvägen ligger under den norm för luftkvalitet som finns för 
att skydda människors hälsa99. Halterna på stationer i tunnlar är däremot högre. Forskning pågår för att 
ta reda på om de är skadliga för människors hälsa. Hittillsvarande analyser pekar mot att det 
inflammatoriska svaret efter exponering i tunnelbanemiljö är mindre kraftigt än vad som kunnat 
påvisas efter exponering i vägtunnelmiljö100. 

 

Luftfart 

Luftfartens utsläpp kan leda till lokala och regionala försämringar av luftkvaliteten i närheten av 
flygplatser. De emissioner som är viktigast i detta sammanhang är flyktiga organiska kolväten (VOC), 
kolmonoxid, svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), partiklar samt dålig lukt. Utsläppen av SO2 och 
NOx från flyget kan bidra till försurning och övergödning av marker och vattendrag. År 1995 stod 
flyget globalt sett för ca 0,7 procent av det försurande nedfallet av kväveoxider och svaveldioxid, 
uttryckt i försurningsekvivalenter101.  

Utsläppen av kväveoxider och svaveldioxid från svensk inrikestrafik minskade med ca 3 procent år 
2007 ton jämfört med år 2006. För år 2007 uppgick kväveoxidutsläppen från inrikestrafiken till 2 140 
ton och svaveldioxidutsläppen till 167 ton. För utrikestrafiken ökade kväveoxidutsläppen med ca 11 
procent till och svaveldioxidutsläppen med ca 9 procent. För år 2007 uppgick kväveoxidutsläppen från 
utrikestrafiken till 9 050 ton och svaveldioxidutsläppen till 607 ton.102  

Förslaget om att införliva flyget i EU:s utsläppshandelssystem riktar enbart in sig på att begränsa 
utsläpp av koldioxid, CO2. Det finns en trade-off-effekt mellan flygets utsläpp av CO2 och NOx, vilket 
innebär att en optimering av motorprestanda avseende CO2 kan leda till ökade utsläpp av NOx. Ett 
system som enbart syftar till reduktion av CO2 kan alltså medföra ökade utsläpp av NOx. Därför 
arbetar EU-kommissionen med frågan om reduktion av NOx-utsläpp. Under år 2008 har möjligheten 
att hantera flygets klimatpåverkande NOx-utsläpp utretts och man har sett över olika förslag på hur 
reglering av NOx-utsläppen skulle kunna ske. Svårigheten ligger i att styra och värdera 
klimateffekterna av utsläpp av NOx från flyget på ett ändamålsenligt sätt. Kväveoxiderna kan delta i 
olika processer i atmosfären, och dessa processer kan se olika ut beroende på plats och tid för 

                                                        
98 Gustafsson et al, VTI 2002. 
99 Gustafsson et al, VTI 2006 
100 Hälsoeffekter, luftvägar, partiklar i Stockholms tunnelbana. Projektrapport till Banverket avseende delstudie II Institutionen för 
Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet (KI) 2008-06-27 
101 Genomförande av EU:s utsläppstakdirektiv (2001/81/EG), en lägesrapport för Sverige 2006. 
102 Transportstyrelsens statistik 
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utsläppen. Detta gör att det är mycket svårt att relatera en viss mängd utsläpp till en specifik påverkan 
på klimatet. Det tar uppskattningsvis tre till fem år att ta fram ett fungerande styrmedel för att hantera 
flygets NOx-utsläpp. 

Dagens svenska system för differentierade NOx-avgifter tillämpas endast på Luftfartsverkets 
flygplatser och syftar till att förbättra den lokala och regionala luftkvaliteten. Systemet är uppbyggt så 
att flygplan med stora utsläpp av NOx får betala en högre avgift än de flygplan som har låga utsläpp, 
vilket bygger på att flygplansflottan är differentierad. På många av de icke-statliga svenska 
flygplatserna är flygplansflottan ganska likartad vilket inte ger någon större differentiering, avgiften 
blir således ungefär densamma. De lågkostnadsbolag som trafikerar flertalet icke-statliga flygplatser 
har dessutom redan en moderniserad flygplansflotta med relativt låga NOx-utsläpp. Införande av en 
NOx-avgift på dessa flygplatser skulle därmed inte ge några incitament för att byta till flygplan med 
lägre NOx-utsläpp vilket innebär att den miljömässiga vinsten av att utöka systemet är ganska liten i 
dagsläget.  

Inom luftfartens internationella miljökommitté CAEP103 pågår arbete vad gäller utvidgning av NOx-
avgiftssystemet till enroute-delen av flygningen. En utredning inom CAEP har funnit ett samband 
mellan LTO-utsläpp104 och enroute-utsläpp105 för vissa motorer men mycket arbete återstår innan 
riktlinjer finns framtagna inom detta område.  

Sjöfart  

I vissa tätortsmiljöer har utsläpp från sjöfarten betydelse för luftkvaliteten och dess inverkan på 
människors hälsa. Tillstånd till hamnverksamhet ska prövas enligt miljöbalken. I prövningarna kan 
behandlas även hälsoeffekter som skulle kunna orsakas från emissioner från hamnverksamhet och 
fartyg. 

Sjöfarten kan inom ett decennium vara den största källa till utsläpp av försurande ämnen i Europa. Fler 
åtgärder mot utsläpp av luftföroreningar från sjöfart i såväl Sverige som andra länder kan behövas för 
att miljömål för Sverige nås. 

                                                        
103 Committe on Aviation Environmental Protection under ICAO (International Civil Aviation Organization) 
104 Landing and Take-Off cycle. I cykeln ingår alla flygrörelser lägre än 915 meters höjd, det vill säga start, en del av stigningen,landning, 
taxning och tomgångskörning. En LTO-cykel varar ca 10-30 minuter beroende på flygplanstyp och flygplats. 
105 Undervägsutsläpp, när flygplan framförs inom svensk flyginformationsregion (FIR). 
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Figur 10.  Utsläpp av svaveldioxid (1000 ton.) 

 
(Övre linjen = SO2 Internationell bunker enl. Klimatrapport och Naturvårdsverkets prognos) 
(Undre linjen = SO2 Nationell sjöfart Klimatrapport och Naturvårdsverkets prognos) 
Källa: Sveriges klimatrapportering till UNFCCC. Inventory 2006, Submission 2008 v1.1, Naturvårdsverkets 
webbplats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Utsläpp av kväveoxider (1000 ton) 

(Övre linjen = NOx Internationell bunker enl. Klimatrapport och Naturvårdsverkets prognos) 
(Undre linjen = NOx Nationell sjöfart Klimatrapport och Naturvårdsverkets prognos) 
Källa: Sveriges klimatrapportering till UNFCCC. Inventory 2006, Submission 2008 v1.1, Naturvårdsverkets 
webbplats. 
 

IMO (International Maritime Organization) har beslutat om skärpning av de internationellt gällande 
reglerna för hur mycket svavel bränslet får innehålla och hur mycket NOx fartyg får släppa ut. 
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Regelskärpningen innebär bland annat att inom svavelkontrollområden (SECA), vilket bl.a. är alla 
vatten i Sveriges närhet, får svavelhalten inte överstiga 1 viktsprocent från 1 mars år 2010, och från år 
2015 inte över 0,1 %. I alla andra havsområden sänks kraven i två steg ner till 0,5 % svavel år 2020. 
För kväveoxider sänks kraven i två steg för att år 2016 ligga mellan 2 och 3,4 g/kWh för nybyggda 
fartyg. Även på vissa befintliga fartyg ställs krav om åtgärder som minskar utsläppen. 

Sjöfartsverket tar ut lägre farledsavgifter för fartyg som använder lågsvavlig bunkerolja och ytterligare 
en nivå lägre för de som använder utrustning för att reducera kväveoxidutsläppen. Systemet med 
miljödifferentierade avgifter gäller också i de viktigaste hamnarna och har även där berättigat till lägre 
avgifter. Under år 2007 hade drygt 1000 fartyg sådana SOx-intyg, men mot slutet av år 2007 minskade 
antalet. Minskningen på omkring 60 fartyg kan delvis anses vara en följd av ökade bränslepriser, där 
avgiftsreduktionen som ges av Sjöfartsverket och hamnarna inte anses vara en tillräcklig 
kompensation för att använda olja med lägre svavelhalt. Det finns tvärtom exempel på färjetrafik där 
byte har skett från bunkerolja med en svavelhalt under 0,5 viktprocent till en under 1,5 viktprocent; 
som numera är högsta tillåtna nivå i Östersjön och Nordsjön. 

Liksom att antalet fartyg med SOx-intyg minskar, minskar också antalet fartyg som vidtagit åtgärder 
för att reducera utsläppen av kväveoxider. 

 

6.4.3. Målområde Landskap 

6.4.3.1. Biologisk mångfald, landskap, forn- och kulturlämningar och 
annat kulturarv 

I landskapet integreras och sammanflätas allt som naturen och människan åstadkommit. Här finns vår 
historia lagrad och här ackumuleras effekterna av människans alla handlingar. Landskapet består av 
flöden och processer som alltid är på väg in i framtiden. Ökad och förändrad rörlighet får sina 
förutsättningar och konsekvenser i landskapet. När det ekologiska perspektivet tillkommer får 
livsprocesserna i landskapet central betydelse. Samhället, naturen och kulturen kan bara utvecklas om 
livsprocesserna inte undergrävs. En helhetssyn på landskapet innebär omvårdnad om landskapets 
förmåga att tillhandahålla nödvändiga resurser för samhället (och transportsystemet) och omvårdnad 
av samhällets möjligheter att behålla och utveckla denna förmåga hos landskapet. Viktiga bitar i detta 
arbete är att säkerställa mångfalden av arter och livsmiljöer samt trygga kontinuiteten i det kulturella 
arvet.  

Den fördjupade utvärdering av miljömålen som genomfördes år 2007/2008 gav en otvetydig bild av 
allvarlig negativ påverkan på landskapet och att miljömålen inte uppnås. Transportsystemet fortsätter 
att påverka landskapet trots att åtgärder vidtas och hänsyn tas vid planering. Vid nybyggnation skall 
hänsyn tas till behovet av passager. Enligt expertbedömning har detta inte hittills skett i tillräcklig 
omfattning. 
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Tillsammans med bland annat skogs- och jordbruk innebär transportsystemet en allvarlig begränsning 
för landskapets förmåga att tillhandahålla nödvändiga nyttor. Det delar upp landskapet i allt mindre 
bitar som är alltmer isolerade. Att denna utveckling fortsätter beror främst på otydliga målsättningar 
och krav, på svårigheter att se samlade effekter av ett mångfacetterat spektra av planerade åtgärder i 
landskapet samt på attityder och perspektiv på natur- och kulturmiljö inom transportsektorn och hos 
andra berörda. Det beror också på brist på kunskap, metoder och verktyg som har utgångspunkt i 
landskapets processer och funktion samt inte minst på avsaknad av aggregerbar och kvalitetssäkrad 
uppföljning av investeringar och drift. Möjligheterna att använda väg och järnvägsområdet för att 
tillföra nyttigheter som kan förbättra ekologiska funktioner eller kulturvärden används i mycket liten 
grad. Här finns en stor outnyttjad potential att tillföra miljöer som livsmiljöer och som knyter samman 
och förbinder växt och djurpopulationer med varandra, eller som förstärker eller knyter samman 
kulturhistoriska samband. 

 

Biologisk mångfald 

Fragmentering som är den samlade effekten av biotopförlust, minskande konnektivitet, störning, 
mortalitet och ökande barriärer det största hotet mot den biologiska mångfalden. Sammanställningarna 
av empiriska och teoretiska studier visar att det inte finns särskilt många kvantitativa mått på kritiska 
fragmenteringsnivåer. De empiriska studier som finns visar dock att brytpunkten ligger vid 40-75% av 
återstående biotopen, och simuleringar har föreslagit 20-50% kvarvarande biotoper106. 

För biologisk mångfald är biotopförluster den kanske enskilt allvarligaste faktorn. Skogs- och 
jordbruket orsakar naturligtvis de största förlusterna men transportsystemet bidrar till en betydande 
förlust av biotoper. Till skillnad från jord- och skogsbruket som minskat den negativa påverkan 
fortsätter transportsystemet växa oförtrutet med allvarliga biotopförluster som följd. 

Dagens infrastruktur bidrar dessutom till att öka biotopförlust genom att inte anpassa skötseln i den 
utsträckning som krävs för att artrika miljöer längs med vägar och järnvägar ska bestå.  Infrastruktur 
bidrar även med biotopförluster vid nybyggnationer då land tas i anspråk och viktiga biotoper för olika 
arter går förlorade107.   

Mycket talar för att de mest betydande effekterna på biologisk mångfald av våra större vägar och 
järnvägar inte är den direkta habitatförlusten eller dödligheten, utan att de största problemen är barriär- 
och störningseffekterna. Dessa effekter är mindre synliga, men kan å andra sidan påverka betydligt 
större arealer. Transportinfrastrukturen påverkar landskapets ekologiska samband och processer, och 
effekterna kan mätas flera kilometer från transportleden. På motsvarande sätt påverkas landskapets 
sociala och kulturella värden. Denna fråga har hittills uppmärksammats dåligt av svensk naturvård108.  

                                                        
106 Jordbruksverket, Fragmenterat landskap - en kunskapssammanställning om fragmentering som hot mot biologisk mångfald, 2005:9. 
107 Vilda djur och infrastruktur. Vägverket och Banverket. VV publikation 2005:72. 
 
108 Helldin, J-O (2009). Transporternas osynliga effekter. Ledare i Biodiverse från Centrum för biologisk  
   mångfald, årg 14, nr 2, 2009. 
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Djurs möjligheter att röra sig i landskapet begränsas i växande grad av ensartade ogästvänliga miljöer 
och fysiska hinder. Infrastrukturen slår i växande grad sönder landskapet i mindre bitar och begränsar 
djurs möjlighet att vandra och tillgodogöra sig livsmiljöer. Vägar och järnvägar utgör i många fall 
fysiska barriärer i landskapet109. Även flygande djur som vissa fjärilar och fladdermöss upplever stora 
vägar som fysiska hinder110. Trafiken i sig upplevs av många djur bl. a älg som en barriär. Älg korsar 
inte vägar och järnvägar med tillräckligt hög trafiktäthet oavsett om det finns stängsel eller ej. Långt 
över 3000 vägtrummor är akuta vandringshinder i vattendrag, minst 250 allvarliga konfliktpunkter 
med groddjur har identifierats i statens vägnät liksom behov av närmare 2 000 utterpassager och ca 
300 vägsträckor med allvarliga problem för älg och andra hjortdjur111. 

Störningar i form av föroreningar, bekämpningsmedel, buller, ljus mm innebär ett allt större problem 
för biologisk mångfald. Ett kraftigt trafikarbete innebär framförallt allt mera bullerstörningar. Det 
innebär att miljöerna i sig får en sämre kvalitet och den effektiva ytan för djur att leva i minskar. 
Störningseffekten är främst dokumenterad hos vissa fåglar och det är i huvudsak flytt- och 
häckningslokaler som är kritiska platser. Blir det dåliga förutsättningar för häckningar leder det i 
förlängningen till ett minskat antal fåglar. Idag vidtas det få åtgärder. 

Mortalitet kan innebära stora problem för mångfald vi t ex sjukdomsutbrott, naturkatastrofer eller 
snabba klimatförändringar, speciellt när populationerna isoleras och minskar till mycket låga nivåer. 
Trafiken utövar en mycket kraftig påverkan genom att den innebär många djurs direkta död. Redan 
idag är trafiken den främsta dödsorsaken för bl. a grävling och utter. Den senare är upptagen på den 
svenska rödlistan och trafiken utgör en begränsning för denna art att växa sig till en livskraftig 
population112. Andra exempel på hotade arter som är utsatta för trafiken är örn och varg.  

                                                        
109Forman, R et al. (2003) Road Ecology. Science and Solutions. Washington, Island Press. 

Iuell, B et al. (2003) COST 341. Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure. Brussels, KNNV Publishers. 
110 Ryggradslösa djur och planering av infrastruktur. Askling et al. Calluna och Linköpings universitet. VV publikation 2006:144. 
111 Bristanalys barriärer fauna. Vägverket 2009 genom Anders Sjölund (VV). 
112 Behov av utteranpassade faunapassager i Skåne. Bisther, M. VV publikation 2008:110. 
Gärdenfors, U. (ed)(2005), Rödlistade arter i Sverige; The Redlist of Swedish Spieces. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
Madsen, A. B. (1996), Otter Lutra lutra mortality in relation to traffic, and experience with newly established fauna passages at existing road 
bridges. Lutra vol. 39, 76-90. 
Grogan, A., Philcox, C. & Macdonald, D. (2001), Nature conservation and roads: advice in relation to otters. Wildlife Conservation Research 
Unit. University of Oxford. 
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Åtgärdsbehov på väg Åtgärdsbehov på Järnväg 

Åtgärd Antal 
objekt 

Beräknad 
kostnad 
(kKr) 

Åtgärd Beräknad 
kostnad 
(kkr) 

Bevarande av alléer, 
antal och kostnad 

420 470 Förekommer ej  

Åtgärder 
konfliktpunkter djur, 
antal och kostnad 

  Kartläggning och åtgärder av 
järnvägens artrika miljöer 

110  

– Hjortdjur 310 3785 Ej bedömt ? 

– Fisk 675 272 Barriäreffekter för fisk 27 

– Utter 1679 169 Barriäreffekter för utter och 
groddjur 

25  

– Groddjur 120 62   

Kulturvägar  495 155 Förekommer ej  

Milstolpar/övriga 
kulturobjekt 

890 56 Kartläggning och åtgärder av 
kulturbärande element 

125 

Kulturbroar 215 168 Ej bedömt  

   Kartläggning och åtgärder av 
järnvägens barriäreffekter i de tre 
storstadsregionerna 

120  

Summa 4804 5137  415 

Tabell 9. Åtgärdsbehov på väg resp. järnväg  

 

Årligen dödas ca 5 000 älgar, 30 000 rådjur, 30 000 grävlingar, 75 000 harar, 20 000 katter, 10 000 
rävar och över 10 miljoner fåglar113. Genom vildsvinsstammen kraftiga tillväxt ökar 
vildsvinsolyckorna exponentiellt  och kan befaras vara fler än älgolyckorna inom några få år. 
Viltolyckorna orsakar samhället årligen kostnader på sammantaget 2-3 miljarder kronor i form av 
sjukhuskostnader, sjukskrivningar, materiella skador mm114. 

                                                        
113 Viltolycksrapport 2008. Nationella viltolycksrådet. Viltolycksrapport 2008. Nationella viltolycksrådet. 
114 http://www.nationellaviltolycksradet.se/ 
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Viltolyckornas betydelse för jakten ökar också. Fram till sekelskiftet följde viltolyckorna i stort sett 
djurens populationsutveckling. Men därefter har viltolyckorna ökat trots ofta minskande 
djurpopulationer. Den kraftiga trafikökningen tros vara den viktigaste orsaken till detta trendbrott. 

FN:s sjöfartsorganisation, IMO, beslutade år 2005 att klassa Östersjön som särskilt känslig för skador 
som kan orsakas av internationell sjöfart. Genom klassningen av Östersjön som PSSA (Particulary 
Sensitive Sea Area) har ett antal för den internationella sjöfarten bindande åtgärder kunnat vidtas. Till 
exempel har säkerhetshöjande trafiksepareringar införts i vissa tätt trafikerade havsområden. En hög 
sjösäkerhet minskar risken för olyckor med miljökonsekvenser. Dessutom har det utfärdats 
rekommendationer om att särskilt djupgående fartyg ska använda en rutt längre ost och syd om 
Gotland än vad som tidigare användes. Slutligen rekommenderas att två nya havsområden inte ska 
trafikeras av fartyg, ”area to be avoided” (AtbA). 

Illegala utsläpp av olja eller sådana som följer av olyckor kan medföra förlust av biologisk mångfald. 
Olja på vattenytan kan ge ett intryck av en lugn vattenyta vilket till exempel alfåglar dras till ofta med 
dödlig utgång. Vid Hoburgs bank strax sydost om Gotland samlas alfåglar samtidigt som ett 
huvudstråk för fartyg passerar alldeles intill. Denna konflikt i utnyttjandet av havsområdet är ett 
typexempel på hur ett hot mot biologisk mångfald kan minskas genom säkerhetshöjande åtgärder som 
minskar risken för sjöolyckor. 

Oönskad spridning av främmande organismer är ett annat hot mot biologisk mångfald. Fartyg kan 
sprida organismer fastsittande på skrovet eller med barlastvatten. Ett känt exempel på detta är 
ullhandskrabban, som konstaterades i Sverige på 1930-talet. 

IMO har antagit konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, som 
Sverige avser att ratificera så snart som möjligt. Konventionen kräver att barlastvattnet renas ombord 
från främmande organismer så att de inte sprids. Senast år 2016 ska alla fartyg som konventionen 
omfattar ha sådana reningssystem. 
 
Landskap 
Sverige har delats in i 37 regioner med dagens landskap i fokus115. Naturgeografi, bebyggelsestruktur, 
markanvändning och infrastruktur har varit utgångspunkter. Den nationella transportplanens 
miljöpåverkan är beroende av i vilka typer av landskap som påverkan sker. Karaktäriseringen av 
landskapstyper nedan ger en utgångspunkt att relatera olika typer av påverkan till och ger en bild av 
den svenska mångfalden beträffande landskapstyper. 
 
Storstockholm (region 1) 
Kustnära sprickdalslandskap med många rullstensåsar. Storstaden Stockholm är mycket tätbebyggd 
med en rad förorter och omfattande trafikapparat. 
 
 

                                                        
115 Landskapets Karaktärsdrag. VV PUBLIKATION 2006:33 
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Semi-urbana Stockholm (region 2) 
Centralbygd som utgör Stockholms omland. Sprickdalar med utvecklat storskaligt jordbruk påverkat 
av 1800-talets skiftesrörelse omväxlande med mindre bergknallar och igenväxande betesmarker. 
Bebyggelse i gränsen mellan åker och impediment. Senare tiders utveckling med villor, hästgårdar och 
golfbanor. Utvecklad infrastruktur. 
 
Kusten och skärgården (region 3) 
Många små sprickdalar och skärgårdsöar. Dalarna brukas som åker och sidorna är skogsklädda. 
Utskiftade gårdar i ett småskaligt landskap med stark igenväxning. Animalieproduktion dominerar i 
södra delen. I södra delen kantas kusten av flera mindre städer. I norr dominerar fritidsbebyggelse 
medan det i söder är äldre torplägenheter som används för fritidsändamål. Båtlivet är omfattande. 

 
 
 
Bergslagen (region 4) 
Sprickdalsområde med sedimentfyllda dalar kantade av 
skogsbeklädda bergshöjder, många myrar och sjöar i den 
västra och norra delen och grusåsar i den östra. 
Mosaikartat landskap i anslutning till Dalälven. 
Skogarna, framför allt i norra delen, har i huvudsak 
barrträd. Järnindustrins brukssamhällen med herrgårdar, 
industribyggnader och arbetarbostäder är vanliga. I några 
fall har städer vuxit upp kring gruv- och järnindustrin t ex 
Sandviken, Borlänge och Falun. Jordbruksbebyggelsen 
ligger spridd utmed sprickdalarnas kanter. Gårdarna 
ligger glest. I den södra delen, ner mot Mälaren, 
förekommer en del herrgårdar. Industri- och 
jordbruksnedläggning och befolkningsminskning präglar 
vissa områden. 
 
Mälarbygden (region 5) 
Omfattar det område som dränerar Mälaren. Glest 
liggande gårdar lokaliserade till mindre höjder. Stora 
gods utefter Mälarens och Hjälmarens stränder. Kraftigt 
rationaliserad jordbruksdrift med inslag av restaurerade 
ängsmarker. Spannmålsproduktion. Skogen har stort 
inslag av ädellöv. Båtlivet i Mälaren är betydande. 
Moderna kommunikationssystem präglar delar av 
området.  

Figur 12. Regionindelning 
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Sjöplatån (region 6) 

Centralbygd med stort inslag av sjöar, skogar och öppna bygder. Stora gods omgivna av stora 
åkerarealer, parker och alléer. Stora ekar är kännetecknande. Övrig bebyggelse är lokaliserad i 
övergången mellan åker och skog. 

 

Slätten (region 7) 

Långsmal slätt mellan Vättern och Östersjön. Fullåkersbygd med påverkan av 1800-talets skiften. I 
huvudsak ensamliggande gårdar. Igenväxningsvegetation på ”öarna” i åkerlandskapet. Motala ström 
och Göta kanal går genom regionen. Bråviken och Göta kanal kantas av flera stora gods. Flera städer 
finns i regionen. 

 

Mellanbygden (skogsbygden) med eklandskapet (region 8) 

Landskapet är brutet av bergkullar i norr och söder och tidvis djupa sprickdalar i väster. 
Boskapsproduktion och skogsbruk. Skogen är omfattande. I norr hävdat eklandskap med stora gods 
och i söder barrskogsdominans med glesbygdskaraktär. Bebyggelsen är lokaliserad till mindre höjder. 
Genom regionen löper Kinda kanal som förbinder flera stora sjöar.  

 

Vätternbygden och höglandet vid Hökensås (region 9) 

Området söder och öster om Vättern. Skogs- och jordbruksbygd med dramatiska höjdskillnader. 
Skogen domineras av gran. Skogs- och animalieproduktion. Mindre byar och gårdar belägna högt i 
landskapet. Herrgårdsmiljöer förekommer. Längs Vätternstranden förekommer fruktodlingar. 
Jönköping och Huskvarna med kommunikationsstruktur dominerar.  

 

Norra höglandet (region 10) 

Stark kuperad och sjörik centralbygd. Källområde för flera större vattendrag. Skogarna är 
barrskogsdominerade. Små byar i anslutning till moränhöjder eller på ådalarnas sluttningar och 
utskiftade gårdar i mer perifera lägen. Småskalig bygd med flera traditionella inslag som ängs- och 
hagmarker, hägnader osv. Kraftig avfolkning och ödeläggelse. 

 

Drumlinlandskapet (region 11) 

Centralbygd relativt flack om än småkullig topografi men även starkt kuperat. Rikt på myrar. Flera 
större sjöar och vattendrag rinner genom regionen. Större odlingsbygder i söder framför allt i Lagans 
dalgång. I övrigt dominerar mindre odlingsbygder. Bebyggelsen domineras av mindre byar och 
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ensamgårdar i höjdlägen i form av drumliner. Höjderna utnyttjas för åkerbruk och sänkorna för bete. 
Bortom betesmarkerna tar skogen vid. Animalieproduktion och skogsbruk är vanligast. Skogen 
domineras av barrträd. Många små orter med diversifierad industri. I de sydöstra delarna förekommer 
nedläggning av jordbruk. 
 
Östra höglandet, glasriket (region 12) 
Området är kulligt och täcks i hög grad av skogsklädd morän. Inslaget av lövträd är stort. Flera stora 
åar skär genom landskapet. Mindre byar och ensamliggande mindre gårdar som ofta är lokaliserade till 
moränkullar där de framträder som öar i ett hav av blandskog. Animalieproduktion och skogsbruk är 
vanligast. Glasindustrin och turismen som är kopplad till den är karaktäristisk för regionen. 
Fruktodlingar förekommer i den södra delen. 
 
Södra höglandet, Göinge och åslandskapet (region 13) 
Landskapet är kulligt med många sjöar och omfattande myrmarker. I södra delen flera åsar 
(urbergshorstar). Lagan och Helgeå rinner genom området. Regionen är skogrik med stort inslag av 
löv och granplanteringar. Andelen gran ökar mot norr. Gårdarna är små och ligger glest. Mellan 
kullarna är ett småskaligt åkerbruk. Längst i söder, vid Romeleåsen, finns flera stora gods. 
 
Emåns dalgång (region 14) 
Centralbygd med slättlandskapets karaktär. Omfattande jordbruk på dalbottnens sedimentjordar. 
Byarna är stora med väl sammanhållen bebyggelse. I delar av området finns ett flertal tätt liggande 
herrgårdar. 
 
Möres slätt- och centralbygder (region 15) 
Flack centralbygd som är kraftigt uppodlad med inslag av skogsdungar. Stora och mellanstora byar 
lokaliserade till mindre höjder och storskaliga herrgårdslandskap. 
 
Öland (region 16) 
Utpräglat jordbrukslandskap och centralbygd. Radbyar med anslutande malmbebyggelse är 
karakteristiskt för Öland. Åkermarken återfinns i sluttningszonerna, strandängar närmast kusten 
(främst på den östra sidan) och omfattande betesmarker på Alvaret mitt på ön. Mindre skogar finns. 
Stenindustri har förekommit men idag dominerar turismrelaterad verksamhet. Till karaktärsdragen hör 
det stora antalet synliga fornlämningar och väderkvarnar. 
 
Gotland (region 17) 
Tämligen flack centralbygd. Småskaligt mosaikartat landskap med större inslag av skog, främst tall, i 
den norra delen. Fattigt på sjöar och våtmarker. Strandängar längs kusten. Bebyggelsen är tämligen 
utspridd över ön vilket bidragit till en spindelnätsliknande vägstruktur. Dominerande i landskapet är 
det stora antalet kyrkor samt medeltidsstaden Visby. Kalkindustrin och det yrkesmässiga fiske har lång 
tradition men idag har verksamhet med anknytning till turism blivit allt vanligare. 
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Skärgården (region 18) 
Skärgårdsöarna och en smal remsa av kusten. Öarna är flacka, jordfattiga och bergiga och saknar ofta 
skog. Fritidsbebyggelse är vanlig. 
 
Kusten (region 19) 
Centralbygd med sedimentfyllda sprickdalar med jordbruk. Mellan sprickdalarna är flacka 
skogsklädda höjder med främst lövskog. Animalieproduktion. Den spridda bebyggelsen är lokaliserad 
till övergången mellan jordbruksmarken och höjderna. Vid kusten ligger flera städer och mycket 
fritidsbebyggelse. 
 
Slätten (region 20) 
Centralbygd och fullåkerslandskap i ett flackt till svagt böljande landskap. Landskapet är kraftigt 
påverkat av 1800-talets skiftesrörelse. Spannmålsproduktion dominerar. Gårdarna är stora och ligger 
glest. I söder många stora gods. Traditionella inslag i landskapet är pilerader, märgelgravar och 
fruktodlingar (kring Kivik och på Bjärehalvön). Slätten är tätbefolkad med flera städer längs kusten 
och många mindre samhällen. På Österlen och sydkusten är omfattande fritidsbebyggelse. 
 
Slätt- och mellanbygd (region 21) 
Centralbygd. Slätterna kring Laholm och Varberg genomkorsas av flera stora åar. Spannmåls-
produktion. Utspridd gårdsbebyggelse. Ett flertal städer längs kusten och ett band av 
fritidshusbebyggelse. I mellanbygden är inslag av ädellövskogar större. Gårdarna är mindre än på 
slätten. 
 
Sprickdalsområde (region 22) 
Centralbygd med markerade sprickdalar, ofta med ett vattendrag i mitten. Dalarnas sediment-jordar är 
uppodlade medan höjderna domineras av skog främst ädellöv. Animalieproduktion dominerar. Trots 
detta förekommer igenväxning. Bebyggelsen består av enstaka spridda gårdar och samhällen i 
transportnoder. 
 

Kust- och skärgård (region 23) 

Centralbygd med breda sprickdalar avgränsade av kala hällmarker. Stora höjdvariationer. Fjordar. I de 
sedimentfyllda dalarna bedrivs jordbruk. Bebyggelsen med små ensamma gårdar ligger i gränsen 
mellan åker och hällmark. Många fiskesamhällen finns längs kusten. Fritidshusbebyggelsen är stor och 
båtlivet omfattande. 

Göteborgsregionen med Göta älv (region 24) 
Centralbygd bestående av några ravinliknande dalgångar. Göteborg med stadsbebyggelse, förorter och 
kommunikationsleder dominerar. I dalgångarna förekommer främst spannmålsproduktion. 
Bebyggelsen består här av ensamliggande gårdar i övergången mellan åker och berg. 
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Slätten (region 25) 
Centralbygd med tre separata slätter kraftigt påverkade av 1800-talets skiftesrörelser. Fullåkersbygd 
med spannmålsproduktion. Området är flackt med undantag av tre platåberg. I trakten kring 
Kinnekulle finns flera stora gods. 
 
Falbygden (region 26) 
Centralbygd med böljande landskap delvis med slättkaraktär. Flera platåberg med skog på krönen och 
mosaikmarker med stora naturvärden nedanför. Bebyggelsen, mindre byar och ensamgårdar, ligger 
ofta på avsatser nedanför platåbergens krön. Animalieproduktion dominerar. Landskapet har hög andel 
lövskog där körsbär är ett signum.  
 
Tiveden (region 27) 
Skogsdominerat landskap med barr och stort inslag av ädellöv. Bebyggelsen består främst av glest 
liggande ensamgårdar. Andelen åker är liten. 
 
Dalbygderna (region 28) 
Centralbygd med sprickdalar kantade av berg (fjäll). I södra delen är dalarna sedimentfyllda och i den 
norr utgör de stora sjösystem. Bergkrönen är skogsklädda mestadels med gran. Den spridda 
bebyggelsen ligger i dalgångarnas kanter ofta ganska högt. Skogsbruk dominerar. Här och var finns 
bruksherrgårdar. Turismen är omfattande kring sjöarna. 
 
Vänerslätten (region 29) 
Centralbygd intill Vänern. Mosaikartat landskap med blandskogsklädda höjder och mellanliggande 
sedimentjordar vilka i huvudsak utnyttjas för jordbruk. Bebyggelsen består av små och mellanstora 
byar och några herrgårdar. De förra är lokaliserade till låga höjdpartier. 
 
Klarälven (region 30) 
Klarälvens meandrande lopp har skapat näs med möjlighet till odling. Typiskt är de terrängformade 
åkrarna. Ensamgårdar. 
 
Finnbygderna, västra och norra Dalarna, Norrlands inland (region 31) 
Delvis starkt kuperad norrlandsterräng som är rik på skogar men även plana områden med sjöar och 
myrmarker. Bebyggelsen/ensamgårdarna framträder som små högt liggande öar i landskapet. Flera 
älvar rinner genom regionen. I dalgångarna till dessa förekommer odlingsmarker med typiskt utspridd 
bebyggelse. Fäbodar förekommer. Regionen utgör en glesbygd och jordbruket är nästan obefintligt. 
Det småskaliga jordbruk som förekommer är inriktat på boskapsskötsel. Utvecklat skogsbruk finns i 
stora delar. I norra delen finns vinterbetesland för renskötseln. Vid Kiruna och Gällivare är omfattande 
gruvdrift. Turismen är viktig. Gårdsnedläggningen och avfolkningen har varit betydande och pågår 
fortfarande, vilket lett till övergivna gårdar och igenvuxna marker. 
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Västerdalälven och nedre Dalarnas jordbruksbygder (region 32) 
Centralbygd med odlingslandskap kring Dalälven. Kring älven är ett tämligen flackt landskap som här 
och var bryts av höjder eller raviner. Bebyggelsen med täta byar eller utspridda gårdar ligger på svaga 
höjder.  
 
Siljanområdet (region 33) 
Centralbygd med stora odlingsmarker ner mot Siljan. De starkt uppsplittrade ägo- och 
brukarförhållandena präglar fortfarande landskapet. Många myrmarker som är stadda i igenväxning. 
De påfallande stora byarna ligger i allmänhet högt i landskapet. Skogsbruket men även turism och 
småindustri är viktiga näringsgrenar. 
 
Fjälltrakterna (region 34) 
Glest liggande bebyggelse ofta knutna till sedimentjordar. Något kalfjäll förekommer i söder men mest 
är det gran- och björkskog. Ju längre norr ut man kommer desto mer påtagligt blir kalfället. 
Renskötseln dominerar i den norra delen av regionen. Stora områden med fritidshus förekommer i den 
södra delen. Turismen är viktig. Stora områden har satts av som nationalparker. 
 
Kustlandet (region 35) 
Kustnära centralbygd med relativt flack profil i den södra delen men starkt kuperat spricklandskap i 
den norra. Det senare är särskilt utpräglat vid Höga kusten. Flera vattendrag skär genom landskapet. 
Jordbruket är lokaliserat till smala remsor utmed vattendragen. Byar och gårdar ligger tämligen högt i 
sluttningen ner mot vattendragen. Karakteristiskt är det sk ladlandskapet. Fisket har varit 
betydelsefullt. Träindustrin har lång tradition. Flera handelsstäder finns utmed kusten. I den norra 
delen finns stor fritidshusbebyggelse i skärgårdsbandet. 
 
Älvdalarna (region 36) 
Centralbygd som karakteriseras av terrasser i älvdalarna och ibland branta sk nipor ner mot älven. 
Barrskogen dominerar och jordbruket återfinns i långsmala remsor i anslutning till sjöar och 
vattendrag. Bebyggelsen följer förutsättningarna att bedriva jordbruk och har därmed en utsträckt 
form. Igenväxning förekommer. Karakteristiskt är de sk hälsinge-gårdarna. I anslutning till älvarna har 
industri vuxit upp. 
 
Storsjöbygden (region 37) 
Centralbygd som sannolikt innehåller världens nordligaste största sammanhängande jordbruksområde. 
Relativt stora byar ligger på avsatser i dalgångarna. Animalieproduktion dominerar. Mellan 
odlingsmarkerna finns skogsmarker. Skogsbruket är omfattande och utgör en av de viktigaste 
näringarna. Vattendragen är vanligen reglerade. 
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Forn- och kulturlämningar 

Karaktären av fornlämningar varierar kraftigt över landet, i Skåne är det till exempel vanligt med stora 
högar från bronsåldern medan järnålderns gravfält är vanliga i mälardalen. Genom fornminnesregistret 
(FMIS) redovisas kunskapen om ett stort antal kända fornlämningar men det största antalet är 
fortfarande dolda under mark. Den goda dokumentationen i kombination med Sveriges jämförelsevis 
glesa bebyggelse- och befolkningsstruktur innebär att fornlämningsbeståndet ute i landskapet är ett 
arkiv inte bara av nationell utan även europeisk betydelse. Kartläggningen av fornlämningar kan aldrig 
bli total, bl.a. eftersom ”nya” lämningar påträffas. Ett exempel på det är projektet skog och historia, 
som drivits några år, där fokus riktats mot fornlämningar i skogsmiljöer och ett stort antal ”nya” 
fornlämningar har identifierats. Det ställer krav på att processen med fornlämningshantering i 
planering och projektering fungerar väl.  

Lagen om kulturminnen är i grunden en bevarandelagstiftning, vilket innebär att alla fornlämningar 
ovan och under mark ska bevaras. Lagstiftningen ger även möjligheter att ta bort fornlämningar efter 
att arkeologiska undersökningar utförts. De flesta arkeologiska undersökningar sker i samband med att 
vägar och järnvägar anläggs eller att bebyggelse uppförs. Även om kunskap om forn- och 
kulturlämningarna och den samhällsutveckling som kan knytas till dessa tas omhand vid 
undersökningarna är effekten i landskapet oåterkalleligen utradering. Fornlämningsmiljöerna kan 
också vara en betydelsefull del av karaktären på landskapet i ett mycket större geografiskt område. När 
ny infrastruktur berör fornlämningsområden kan det därför påverka uppfattningen om ett helt landskap 
eller en hel region. Luftföroreningar och surt nedfall bidrar till ökande skador på kulturföremål ovan 
och under mark. Forn- och kulturlämningar av sten såsom runstenar, milstolpar och hällristningar 
vittrar sönder. Outgrävda metallföremål från brons- och järnåldern korroderar till oigenkännlighet. 
Tidigare skyddade jorden föremålen men i takt med att jorden försurats uppstår istället skador. 
Skillnaden i korrosion hos fynd som grävts fram under olika perioder på 1900-talet visar att 
korrosionshastigheten har ökat dramatiskt. Andra exempel på hur klimatförändringar kan komma att 
påverka forn- och kulturlämningar är stormar och översvämningar. Stormen Gudrun förstörde fler 
fornlämningar än någon annan enskild händelse i Sverige i modern tid, i Kronobergs län skadades en 
tredjedel av de kända fornlämningarna.  Klimatanpassade åtgärder inom transportsystemet kan bidra 
till att vända dessa negativa trender. 

 

Annat kulturarv 

Effekterna av nya eller förändrade vägar och järnvägar när det gäller struktur, karaktär och 
samband är både direkt och indirekt samt lokal och regional/nationell. I det område där ny 
infrastruktur byggs förändras ofta karaktärer och samband omedelbart som en direkt följd av 
åtgärderna. Medan strukturen kan förändras mer gradvis, både i det aktuella området och i ett större 
geografiskt perspektiv, då den nya infrastrukturen indirekt påverkar bebyggelseutveckling, orters 
utveckling, markanvändning etc. Den långsamma gradvisa förändringen påverkar naturligtvis också 
karaktären i hela trakter eller regioner och därmed människors förhållningssätt till dessa områden. 
Samtliga effekter kan vara både positiva och negativa. Förbättrad tillgänglighet mellan orter kan 
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förskjuta tätortscentra, skapa externa centra men också lätta ”trycket” på kulturhistoriskt värdefulla 
centra. Detsamma gäller förbifarter. Ny infrastruktur kan gradvis förändra förutsättningarna för 
markanvändning som t.ex. jord- och skogsbruk vilka är starkt karaktärsskapande för hela trakter. 
Motsvarande effekter på struktur, karaktär och samband kan även sjöfartens och luftfartens 
anläggningar ha även om landskapsutsnitten som berörs ofta är mer begränsade. När det gäller luftfart 
finns det inga planer på att bygga nya flygplatser i Sverige idag. Rullbanor kan förlängas och i något 
enstaka fall kan nya rullbanor etableras. De indirekta effekterna i landskapet av sjö- och 
lufttransporterna kan dock vara långtgående då de påverkar orters och regioners utveckling. 
Kunskapen om sådana effekter ur kulturmiljöperspektiv är begränsad. 
 
Ny infrastruktur gör intrång i utpekade värdeområden såsom riksintressen, natur- och kulturreservat 
etc. Det är fysiska ingrepp som framför allt försvårar möjligheten att förstå landskapets uppbyggnad 
och innehåll. Vissa åtgärder kan göras för att lindra nya eller tidigare intrång i värdeområden, till 
exempel att minska bullret i fornlämningsmiljöer eller minska barriäreffekter i riksintresseområden. 
Sådana åtgärder är dock (förhållandevis) ovanliga . Positiv utveckling av kulturarvshantering i 
infrastruktursammanhang pågår fortlöpande men resultaten i landskapet är alltjämt negativa. Det är 
fortfarande mycket vanligare att alternativ som påtagligt skadar kulturmiljövärdena väljs vid 
nyinvesteringar framför alternativ som sparar eller vidareutvecklar kulturmiljöns värden. Detta trots 
utvecklade metoder för tidig identifiering av de mest tongivande kulturvärdena och utökat samarbete 
mellan sektorerna.  

Idag försvinner kulturbärande element ur landskapet, exempelvis odlingsrösen och gärdsgårdar som är 
viktiga för det historiska sammanhanget, eller så blir de allt svårare att skönja på grund av igenväxning 
och ökad beskogning. Sådana betydelsebärare/småbiotoper i landskapet är oersättliga genom att de är 
starkt platsbundna och en del av ett större sammanhang. De kan inte ersättas genom att nya element 
uppförs i andra miljöer. Alléer försvinner vid utbyggnader av vägar samtidigt som träden även dör på 
grund av hög ålder och sjukdomar. Det innebär att hotade arter och kulturhistoriskt viktiga inslag i 
landskapet går förlorade. Kulturhistoriskt viktiga vägar och broar är identifierade i högre utsträckning 
idag än för tiotalet år sedan, men värdena byggs fortfarande bort vid vägförbättringar. Utveckling för 
att bättre säkra kulturvärdena pågår inom vägsektorn. Även järnvägens, luft och sjöfartens kulturarv 
behöver tas tillvara för framtiden. Luftföroreningar påverkar natursten i monument och byggnader 
negativt. Det innebär att skulpturer, ornamenteringar mm sakta slätas ut, tappar sina konturer och för 
alltid försvinner som en del av kulturarvet116. Kommer tillräckligt många element att försvinna handlar 
det ytterst om att människor har svårt att förhålla sig till landskapet och det kan bidra till en stor 
rotlöshet. Det är även så att vår generation för alltid tar bort möjligheten för kommande generationer 
att förhålla sig till sitt landskap117, och att göra nya uttolkningar av historien via landskapet. 

                                                        
116 Natursten i byggnader. Svensk byggnadssten och skadebilder. Riksantikvarieämbetet/ Statens historiska museum 1994. 
117 Människans villkor i transportsamhället i ett humanekologiskt perspektiv – om individen, kulturmiljön och transporterna. Tommy 
Carlstein, humanekologiska avdelningen Lunds universitet. 1994. 
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Luftföroreningar påverkar natursten i byggnader negativt. Det innebär att skulpturer, ornamenteringar 
mm sakta slätas ut, tappar sina konturer och för alltid försvinner som en del av kulturarvet118. 

6.4.3.2. Befolkning, materiella tillgångar och bebyggelse 

Väg- och järnvägstrafik 

Transportinfrastruktur och bebyggelseutveckling är tydligt sammankopplade med varandra. 
Infrastrukturen kan påverka bebyggelseutvecklingen i områden som transportsystemen binder samman 
och vice versa kan högt bebyggelsetryck ge upphov till förändrade eller nya behov av 
transportmönster. Det finns stora vinster att göra på att ytterligare utveckla samplaneringen mellan 
dessa former av fysisk planering, både när det gäller samhällsekonomi och landskapets utveckling på 
lång sikt. Hur vill vi forma människans miljö i framtiden? Samplaneringen är viktig på såväl nationell 
som regional och lokal skala. 

Det är vanligt att statliga vägar genom tätort har ersatts av en förbifart och den gamla genomfarten 
saknar därmed regional betydelse och har samtidigt fel skala i förhållande till sin funktion och 
omgivning.  

Problemet består som regel av att orten genomkorsas av en väg och där vägens skala inte står i 
proportion till bebyggelsemiljön i övrigt. Landsvägen fortsätter genom orten med i stort samma 
standard som den har utanför orten trots att behoven och förhållandena är helt olikaDet finns också 
behov på in- och utfarter att göra åtgärder som innebär att vägmiljön bidrar till en lugn och harmonisk 
resa som ger tydliga signaler om var samhället börjar och slutar och därmed tar bort osäkerhet och 
otrygghet.  

                                                        
118 Natursten i byggnader. Svensk byggnadssten och skadebilder. Riksantikvarieämbetet/ Statens historiska museum 1994. 
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Figur 13. Populationsförändringar i pendlingsupptagningsområden (Källa Nordregio). 

I situationen för järnvägen kan det vara bangårds- och stationsmiljöer som har mist sin funktion och 
som bör anpassas till en ny situation och omkringliggande markanvändning. Anläggningsdelar som 
inte har någon funktion riskerar bristande underhåll och kan därmed skapa otrygga miljöer.  
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Arbetet med tätortsmiljöer tar utgångspunkt i att väg- och järnvägsmiljöer ska vara utformade utifrån 
ortens karaktär och de behov människor har av att bo, vistas i eller bedriva verksamheter i orten. I de 
arbeten som görs innefattas även miljön runt vägen, utanför vägområdet, och för angränsande 
kommunala gator, för att få en helhet i gestaltning och funktion. Det är även viktigt att ta tillvara 
kulturarvet i den byggda miljön, vilket kan vara den kulturhistoriskt betingade bebyggelsestrukturen 
på landsbygden eller stadsplaner i tätorter. Detta medför att ombyggnaden ofta blir en del av en helhet 
då kommunen bygger om/upprustar angränsande gator. 

I avsnitt 6.1 redovisas fakta kring den svenska infrastrukturen och det kan konstateras att den 
innehåller en mycket stor mängd material ( miljontals ton) där den mängdmässigt största materialtypen 
är berg- och grusmaterial. Asfalt, betong, stål, aluminium och koppar är andra exempel på material 
som förekommer i stora mängder. En omfattande del av transportsystemets miljöpåverkan kommer 
därmed från produktion, användning och skrotning av infrastrukturens material och produkter.  

För att tydliggöra materialens betydelse för miljöpåverkan kan de koldioxidutsläpp som uppstår vid 
produktion av infrastrukturen beskrivas. För järnväg är det tre produkter som är absolut viktigast att 
fokusera på om man vill minska miljöpåverkan från materialanvändningen i infrastrukturen119. Dessa 
är räl, slipers och ballastmaterial där räl har överlägset störst användning av uppströms 
materialrelaterad energi.  

Materialen står för den största delen av koldioxidutsläppen från järnvägsinfrastrukturen. Det är 
produktionen av stål till räls och armering samt produktion av cement till betong som står för den 
största materialrelaterade koldioxidutsläppen. De livscykelanalyser som gjorts med Botniabanan som 
fallstudie visar att en kilometer järnvägsinfrastruktur inklusive byggnation av järnväg samt drift och 
underhåll i 60 år ger upphov till 3 800 ton koldioxid under sin livscykel. Om man i stället räknar på 
årligt utsläpp av koldioxid från en kilometer järnvägsinfrastruktur blir motsvarande siffra 63 ton 
koldioxid per kilometer järnväg och år. Med antagandet att den infrastruktur som Banverket förvaltar 
(cirka 12 000 kilometer) byggts och underhålls på motsvarande sätt som Botniabanan står den 
infrastruktur som Banverket förvaltar årligen för cirka 750 000 ton koldioxid per år. Fallstudier för 
infrastrukturbygget Kalhäll-Kungsängen samt internationella studier bekräftar storleksordningen på 
infrastrukturens bidrag till de totala koldioxidutsläppen.  

Exemplet visar inte minst på betydelsen av att genom ett effektivt underhåll av den befintliga 
infrastrukturen minska behovet att tillföra nytt material. 

                                                        
119 Life-cycle considerations for environmental management of the Swedish railway infrastructure / Niclas Svensson 
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 Tabell 11. Fördelning av de 63 ton koldioxid per kilometer och år som Botniabanan ger upphov till.  

Källa Mängd 

Material 27 ton (43%) 
Skogsavverkning vid nybyggnation 20 ton (32%) 
Anläggningsarbeten 14% 
Drift och underhåll 5% 
Materialtransporter:  5% 
Övrigt:  1% 

 

För att en så fullständig analys som möjligt ska kunna göras av transportssystemet krävs att både 
trafiken och infrastrukturen analyseras ur ett systemperspektiv (t ex LCA). För att få en fullständig 
bild av miljösituationen krävs relativt omfattande analyser med komplexa datormodeller. Även om 
utvecklingen har varit stark inom LCA-området de senaste tio åren så är erfarenheterna av system-
analyser inom infrastrukturområdet relativt begränsade. LCA - modeller har dock gjorts på både vägar 
och järnvägar men några analyser på flygets och sjöfartens infrastrukturer är inte kända120. 

 

6.4.3.3. Mark och vatten (ej dricksvatten) 

Vatten är en mångfacetterad naturtillgång med stort värde från hälso- och miljösynpunkt men också ett 
hinder på många sätt när det förekommer på fel plats eller vid fel tidpunkt.  Människans inverkan på 
landskapet kan till stor del sägas röra sig runt problem med för mycket vatten, för lite vatten eller 
vatten av fel kvalitet. Den omfattande nyodlingen på 1800-talet t.ex. byggde till stor del på reglering 
av vattenförhållanden genom dikning av odlingsjord, sjösänkning och utdikning av våtmarker. Även 
skogsdikningen har varit omfattande. De omfattande dränerings- och avvattningsåtgärderna utgör ett 
av våra mest omfattande irreversibla ingrepp i landskapet. (Hägerstrand, T.: Mark och vatten år 2010, 
Bostadsdepartementet Ds 1988:35). Vattensituationen i landskapet kan i stor utsträckning sägas vara 
summan av en mängd mänskliga aktiviteter över tiden för att lösa specifika problem och att 
tillgodogöra sig ekosystemtjänster. Först med EG-direktivet för vatten tillämpas en planeringsmässig 
helhetssyn på vatten genom att begreppet avrinningsområde nyttjas som bas i vattenförvaltningen. 

Vatten har betydelse för kulturmiljön och för rekreation och friluftsliv. Hav, sjöar, vattendrag och 
våtmarker är viktiga biotoper för den biologiska mångfalden. 

                                                        
120 Miljödeklarerad infrastruktur- Metodutveckling för miljöbedömning av infrastruktursystem. Stefan Uppenberg, Håkan Stripple och Malin 
Ribbenhed. IVL 2003. 
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Byggande, drift och underhåll av infrastruktur kan ha stor inverkan på vattenmiljön. Exempel är 
grävning, spontning, pålning, rensning, muddring och markavvattning. Sådan vattenverksamhet är 
dock normalt antingen tillståndspliktig eller anmälningspliktig och behandlas därför inte vidare i 
denna MKB utan i andra delar av den fysiska planeringsprocessen. Påverkan på vattenområden som 
pekats ut av natur- och kulturvårdskäl eller för rekreation hanteras under beskrivning av 
Landskap/biologisk mångfald. 

 

Förorenad mark 

150 år av verksamhet inom väg och järnväg har lämnat efter sig föroreningar i mark och grundvatten. 
Förekomsten av föroreningar är starkt knuten till den verksamhet som har bedrivits på platsen. Vid 
järnvägsdrift har det förekommit en mängd olika verksamheter som t.ex. tillverkning av gas, lagring 
av bensin- och diesel, impregnering av träsliprar och stolpar, deponering och verkstadsarbeten. Många 
av dessa verksamheter, med några undantag, har även bedrivits vid drift av vägar. Eftersom många av 
dessa verksamheter har genererat föroreningar är föroreningsbilden omfattande och komplex. En rad 
olika ämnen och ämnesgrupper förekommer som föroreningar, av vilka de vanligaste är metallerna 
arsenik, bly, kadmium, koppar, krom och zink, alifatiska och aromatiska kolväten, polyaromatiska 
kolväten (PAH), PCB, flamskyddsmedel (främst HBCD) och herbicider. 

Föroreningssituationen inom järnvägsområden varierar beroende på anläggningstyp och vilken 
verksamhet som har bedrivits på anläggningen 121. Äldre banvallar är diffust förorenade med framför 
allt PAH och metaller i låga till medelhöga halter, enstaka värden förekommer med hög och mycket 
hög halt. Lokalt kan olika punktkällor eller speciella verksamheter ha givit uppkomst till andra 
föroreningssituationer. I grundvattnet kan det förekomma mer mobila föroreningar som t.ex. olika 
herbicider. Nyare banvallar är normalt endast lättare förorenade, främst till följd av olika metallslitage. 

Liksom längs linjen är bangårdar diffust förorenade av PAH och metaller, på bangårdar kan dessutom 
rester från olja, bensin och diesel påträffas. Föroreningshalterna är låga till höga. På bangårdar 
förekommer fler och mer allvarliga punktkällor än längs linjen som t.ex. tankplatser, upplagsplatser 
och deponier. På bangårdar kan dessutom utfyllnad med förorenade massor ha skett. 

Förutom linjemark och bangårdar kan det finnas andra järnvägsområden där mark och vatten kan vara 
förorenade. Exempel på sådana områden är transformatorstationer och impregneringsplatser. Statens 
järnvägar (SJ) och sedermera Banverket har bedrivit impregnering av järnvägssliprar under hela 1900-
talet. Arbetet bedrevs i stor utsträckning med hjälp av två mobila impregneringsverk som förflyttades 
inom landet. Vid flera av de gamla impregneringsplatserna förekommer föroreningar i mark och 
grundvatten, främst av kreosot och arsenik. SJ, Banverket och andra intressenter har under de senaste 
decennierna genomfört miljötekniska markundersökningar vid ett flertal av platserna. Behov av 
efterbehandling p.g.a. miljörisk har konstaterats vid 14 platser122.  

                                                        
121 Föroreningar i mark och vatten. Kunskapssammanfattning Banverket 2006. 
122 Banverkets f.d impregneringsplatser. SGI 2001. 
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Banverket förvaltar över 20 000 fastigheter. En grov uppskattning är att det finns ca 4000 potentiellt 
förorenade områden. Föroreningssituationen varierar beroende på anläggningstyp och vilken 
verksamhet som har bedrivits på anläggningen. På ca 1250 av de förorenade områdena bedöms 
föroreningarna vara av allvarligare art.  

Föroreningssituationen inom vägområden och fastigheter för driftverksamhet är för tillfället 
under utredning och framkomna preliminära resultat visar på relativt stora saneringsbehov. 
Situationen är också komplicerad eftersom större delen av driftsfastigheterna förts över till en 
affärsdrivande organisationsdel som numera bolagiserats. Det diskuteras i dagsläget hur stor 
miljöskuld som det nybildade företaget fått med sig. En stor del av vägfastigheterna har också 
avyttrats genom försäljning vilket ytterligare försvårar bedömning av den totala problembilden.  

Sedan 2002 har Vägverket genomfört en satsning på utredning och sanering av de överförda 
fastigheterna som varit förorenade. Ursprungligen rörde det sig om ca 660 fastigheter där risk fanns att 
de var förorenade. Mellan år 2002-2007 har 40 fastigheter undersökts och 15 stycken sanerats. 
Dagsläget är att det under 2009 pågår arbete med 36 saneringsobjekt. Att skatta omfattning och 
kostnader för framtida utrednings- och saneringsinsatser är inte enkelt. Detta beror på att objekten kan 
finnas dels bland Vägverkets fastigheter, bland de som överförts eller bland de försålda fastigheterna. 
De kan också antingen kräva stora insatser vad gäller sanering eller att det kan räcka med en mindre 
insats, beroende på vilken föroreningssituation det handlar om.  

Luftfartens påverkan på mark och vatten i landskapet är relativt liten eftersom infrastrukturens 
utbredning är jämförelsevis begränsad.  

Det har dock tidigare förekommit relativt stor påverkan lokalt då orenat dagvatten, innehållande 
avisningsmedel, runnit ut i vattendrag eller nått grundvatten.  

 

Försurning 

Sjöfarten kan inom ett decennium vara den största källa till utsläpp av försurande ämnen i Europa123. 
Brist på åtgärder mot utsläpp av luftföroreningar från sjöfart i såväl Sverige som andra länder kan 
avsevärt förhindra att miljömål för Sverige nås. Det gäller såväl för försurning, som för luftkvalitet 
(till exempel partikelhalt i kuststäder), övergödning (till exempel Östersjön) och temperaturökningar 
på grund av växthusgaser.  

Sjöfartsverket tar ut lägre farledsavgifter för fartyg som använder lågsvavlig bunkerolja och ytterligare 
en nivå lägre för de som använder utrustning för att reducera kväveoxidutsläppen. Systemet med 
miljödifferentierade avgifter gäller också i de viktigaste hamnarna och har även där berättigat till lägre 
avgifter. Under år 2007 hade drygt 1 000 fartyg sådana SOx-intyg, men mot slutet av år 2007 
minskade antalet. Minskningen på omkring 60 fartyg kan delvis anses vara en följd av ökade 
                                                                                                                                                                             

 
123”Sjöfartens utveckling 2007, Sjöfartsverkets sektorrapport”. 
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bränslepriser, där avgiftsreduktionen som ges av Sjöfartsverket och hamnarna inte anses vara en 
tillräcklig kompensation för att använda olja med lägre svavelhalt. Det finns tvärtom exempel på 
färjetrafik där byte har skett från bunkerolja med en svavelhalt under 0,5 viktprocent till en under 1,5 
viktprocent; som numera är högsta tillåtna nivå i Östersjön och Nordsjön.  

Liksom att antalet fartyg med SOx-intyg minskar, minskar också antalet fartyg som vidtagit åtgärder 
för att reducera utsläppen av kväveoxider. Det finns idag fartyg som har installerat utrustning för att 
reducera kväveoxidutsläppen, men som inte längre har den inkopplad. 

Som ett svar på den senaste tidens utveckling när det gäller utsläpp till luft bedömer Sjöfartsverket att 
det ekonomiska motivet i de miljödifferentierade avgifterna är för lågt. För att förmå fler fartyg att 
använda lågsvavlig bunkerolja och för att använda utrustning för att reducera kvävedioxidutsläppen 
förstärkte därför Sjöfartsverket, från och med 1 april år 2008, miljödifferentieringen av 
farledsavgifterna. 



Version 090820kl 1300* 

        

 

               

Sid:  107(266) 

Datum: 2009-08-20 

Beteckning: Vägverket SA80A2009:16295 

   

  

 

 

Kapitel 7. Miljöns utveckling utan plan 
 

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning (mkb) innehålla en beskrivning av 
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs, det s.k. 
nollalternativet124. Syftet med nollalternativet är att utgöra en referensbeskrivning som planens 
sannolika verkan bedöms emot. Nollalternativet kan alltså sägas utgöra basen för att utvärdera vad 
planen tillför eller tar bort vid en viss tidpunkt i framtiden. Nollalternativet ska underlätta 
bedömningen av vilka förändringar som beror på planen, så att denna inte omfattas av följder som 
skulle ha uppstått oavsett planen. 

Det huvudsakliga nollalternativet i åtgärdsplaneringen utgörs av den bedömda sannolika utvecklingen 
av miljön utan planen till år 2020 (2021) inklusive införande av flera förhållandevis kraftfulla 
klimatpolitiska styrmedel (enligt delar av en strategi för effektivare energianvändning och transporter 
(EET-strategi)125). Den efterfrågeprognos som åtgärdsplaneringen grundar sig på utgår från att dessa 
styrmedel införs. Efterfrågeprognosen påverkar de samhällsekonomiska beräkningar som ligger till 
grund för bedömning av infrastrukturobjekts lönsamhet. I de prognoser som gjorts har även 
beräkningar för en fortsatt utveckling utan införande av EET-styrmedel genomförts. Denna utveckling 
har benämnts referensscenario och dess påverkan på bland annat klimatutsläpp redovisas i kapitlet 
parallellt med motsvarande för EET-scenariot .  

Även om den nationella transportplanen inte genomförs kommer mängden infrastruktur att öka med  

· de objekt som pågår vid ingången av 2010, det vill säga där byggstart har skett 2009 eller 
tidigare,  

                                                        
124 Miljöbalken 6 kap 12 § 2 st 2 p  
125 Strategin för effektivare energianvändning och transporter (EET), föreslår vilka styrmedelsförändringar som krävs för att miljömålen om 
klimat, försurning, övergödning, frisk luft och en god bebyggd miljö ska kunna uppnås. Strategin ska också bidra till att nå de transport- och 
energipolitiska målen. 

Det är Banverket, Energimyndigheten, Luftfartsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket och Vägverket som tillsammans har haft 
regeringsuppdraget att vidareutveckla strategin. Uppdraget ingår i Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av samtliga miljömål. 

I strategin presenteras ett 50-tal förslag på nya eller förändrade styrmedel. Bland annat föreslås en kilometerskatt för den tunga trafiken, att 
utbyggnad av vindkraft bör underlättas bland annat genom en förenklad tillståndsprocess och att en skatt på nya dubbdäck på nivån 50 
kr/dubbdäck bör införas.  

Strategin anger att det är nödvändigt att nya investeringar i infrastruktur inte får effekter som långsiktigt motverkar möjligheterna att nå 
miljömålen och att regeringen i sina planeringsdirektiv kan ange att klimatmålet ska ges större tyngd än idag för inriktning av infrastrukturen. 
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7.1. Generella trender och EET-styrmedel 
Generella trender 

De flesta förutsättningarna för åtgärdsplaneringens bedömning av framtiden hämtas från olika 
långtidsprognoser – t ex SCB:s befolkningsprognoser och Långtidsutredningens prognoser för 
ekonomisk utveckling.  

Hushållens disponibla inkomst antas öka med 30 procent mellan åren 2006 och 2020, vilket är något 
långsammare än historisk utveckling. 

Urbaniseringen fortsätter och den allmänna trenden som har varit mellan åren 1995-2005, att 
glesbygdsbefolkningen minskar med 10 % till för del för storstadsregionerna Stockholm, Göteborg 
och Malmö, kommer troligen att fortsätta126. Storstäderna kommer fortsättningsvis vara ett nav för 
konkurrenskraft och tillväxt .127 

Urbaniseringstrenden gäller inte bara storstadsregionerna. En förtätning kommer även att ske inom 
vissa regioner där regionerna blir större. Regionala arbets- och servicemarknader flätas samman och 
växer. 

Befolkningen antas öka med drygt 7 procent från år 2006 till år 2020 medan antalet förvärvsarbetande 
bara ökar med knappt 3 procent, det vill säga sysselsättningsgraden minskar. Befolkningen ökar i de 
flesta län – snabbast växer den i storstadslänen samt i övriga Mälardalslän och Halland. Bara i några få 
län väntas minskad befolkning. De mest expansiva länen när det gäller sysselsättning är ungefär 
desamma som där befolkningen ökar snabbast. I de flesta län väntas dock en minskning av antalet 
sysselsatta – särskilt gäller det i norrlandslänen. 

Antalet sysselsatta växer långsammare än befolkningen totalt sett. De mest expansiva länen är ungefär 
desamma som där befolkningen ökar snabbast. I de flesta län väntas dock en minskning av antalet 
sysselsatta – särskilt gäller det i norrlandslänen. 

                                                        
126 För framtidens kulturarvsarbete-omvärldsanalys 2006. Riksantikvarieämbetet 
127 Ibid. 
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Socioekonomisk variabel  Utveckling mellan 2006 och 2020 

Realinkomstutveckling  30,0%  

Befolkning  7,4%  

Förvärvsarbetande  2,6%  

Bilägare  5,0%  

Bilar  5,7%  

Bildisponerare  4,8%  

Körkort  7,4%  

Bilar per 1000 invånare  -1,6%  

Andel förvärvsarbetande  -4,5%  

Andel bilägare  -2,3%  

Andel körkort  0,0%  

 Tabell 12. Prognosförutsättningar. 

 

Det är framför allt de EET-styrmedel som syftar till att begränsa transportsektorns klimatpåverkan 
som är relevanta för kalkylerna i åtgärdsplaneringen. Hit hör bland annat höjda bränsleskatter, CO2-
differentierat förmånsvärde och fordonsskatt samt kilometerskatt på tung trafik. Kalkylerna i 
åtgärdsplaneringen utgår från att dessa åtgärder genomförs. Parallellt kommer några av objekten att 
också kalkyleras utan EET-styrmedlen som förutsättning. 

Skattehöjningarna enligt EET-scenariot innebär att det reala bensinpriset (alltså utan inflation) antas 
öka med ca 38 procent mellan åren 2006–2020 och dieselpriset med ca 64 procent för samma period. 
Observera att priset vid pump ökar trots antagandet om ett oförändrat underliggande bränslepris. 
Utgångspunkten har varit att utgå från senast tillgängliga och mest tillförlitliga källa – vilket är IEA:s 
(International Energy Agency) World Energy Outlook från november år 2007. Enligt den kommer 
oljepriset att vara i princip oförändrat mellan åren 2006 och 2020, och ligga på omkring 62 dollar per 
fat (motsvarande 108 dollar per fat i nominella termer). Enligt IEA:s nya prognos från november år 
2008 väntas oljepriset nu öka. Även om det antagna oljepriset därför skulle visa sig för lågt, är 
underliggande bränslepris och bränsleskatter delvis ”kommunicerande kärl”. Om bränslepriset ökar 
kraftigt, behövs inte omfattande bränsleskattehöjningar för att nå transportsektorns klimatmål för år 
2020, och vice versa. 

Det intressanta för prognoserna är ingångsvärdet för körkostnad. Oljepriset påverkar endast en del av 
körkostnaden via det underliggande bränslepriset. EET-antagandena innebär stora ökningar av 
bränslepriset (via skatterna) och stora minskningar av bränsleförbrukningen (påskyndade av 
skattehöjningarna). Eftersom dessa två antaganden motverkar varandra blir nettoeffekten på 
körkostnaden per km inte så stor. Den sammanlagda effekten av fordonseffektivisering, ökad andel av 
andra drivmedelstyper (laddhybrider, etanol etc.), prishöjningar och övrig marginalkostnad blir att 



Version 090820kl 1300* 

        

 

               

Sid:  110(266) 

Datum: 2009-08-20 

Beteckning: Vägverket SA80A2009:16295 

   

  

 

körkostnaden ökar med 0.7 procent från år 2006 till år 2020, och minskar med 12 procent från år 2006 
till år 2040. 

Taxorna i kollektivtrafiken har antagits vara oförändrade under perioden 2006–2020. Flyget ska enligt 
EET omfattas av handel med utsläppsrätter och har därmed antagits få en kostnadsökning på 1,5 
procent till år 2020. 

Styrmedel i strategin för effektivare energianvändning och transporter (EET) 

Förutom de generella trenderna ingår även delar av EET-strategins styrmedelsförslag i miljöns 
utveckning utan plan. De styrmedel som ingår framgår i tabellen nedan128. Enligt EET-scenariot 
minskar utsläppen i transportsystemet till år 2020 med ca 2,5 miljoner ton koldioxid jämfört med år 
1990. Med anledning av förslagen till styrmedel som föreslås i regeringens klimatproposition 
förefaller det inte längre troligt att EET-strategin kommer att genomföras. Regeringen bedömer själv 
att de ekonomiska styrmedlen ska ge en sammanlagd minskning på 2 miljoner ton koldioxid jämfört 
med år 2007. Utsläppsnivån år 2020 bör istället hamna i det intervall som målas upp av 
åtgärdsplaneringens två scenarier (EET och Referens).  

 

 

Tabell 13. Styrmedelsförslag i EET. 

                                                        
128 Vägverket, Banverket: PM Persontransportprognoser 2020 och 2040 2009-02-06 

Styrmedelsförslag i EET  
(transporter)  

Ingår i ÅP-prognos  

Samhällsbyggnad  NEJ  
Kapacitetsförstärkning järnväg  NEJ  
Statsbidrag kapillärt järnvägsnät  NEJ  
Statlig satsning kollektivtrafik  NEJ  
Belysning  NEJ  
Bensin och dieselskatt  JA  
CO2-baserad fordonsskatt  JA  
CO2-baserat förmånsvärde  JA  
Bindande CO2 -krav nya bilar  JA  
Hastighetsefterlevnad/kameror  JA  
Reseavdraget  NEJ  
Konsumentinformation nybilsköpare  NEJ  

Km-skatt  JA  
Miljöbilspremie tunga fordon  NEJ  
Handel m utsläppsrätter flyg  JA  
Handel m utsläppsrätter sjöfart  NEJ  
Energieffektivisering för arbetsmaskiner och på järnväg:  NEJ  

Mer förnybara drivmedel inom transportsektorn  JA  
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Prognoser 

Prognoserna med och utan EET-styrmedel framgår i nedanstående tabell129. 

 

Färdmedel  Nuläge  Referens-
scenario 

EET-
scenario 

Utveckling 2006-2020  

 2006 2020 2020 Referens EET  

Långväga bil  13 793  15 604 14 962 13% 8%  

Långväga tåg  5 918  8 122 8 479 37% 43%  

Långväga buss  1 755  1 809 1 929 3% 10%  

Inrikes flyg  3 076  3 148 3 195 2% 4%  

Summa 
långväga  

24 542  28 683 28 503 17% 16%  

Regional bil  66 336  83 880 74 805 26% 13%  

Regional tåg  4 349  6 103 6 451 40% 48%  

Regional övrig 
spår  

4 991  6 008 6 158 20% 23%  

Regional buss  8 211  7 940 8 221 -3% 0%  

Gång och cykel  3 786  3 901 4 188 3% 11%  

Summa 
regionalt  

87 673  107 027 99 831 23% 14%  

Summa bil  80 129  99 484 89 767 24% 12%  

Summa 
spårtrafik  

15 258  20 333 21 088 33% 38%  

Summa buss  9 966  9 749 10 150 -2% 2%  

Totalt 
transportarbete  

112 215  136 515 128 388 22% 14%  

Tabell 14. Persontransportarbete (miljoner personkilometer per år) för ett kalkyltekniskt nollalternativ där syftet 
är att jämföra EET-åtgärders effekt mot ett referensscenario. Siffrorna kan därför avvika mot redovisade effekter 
i nollalternativet. 

I utvecklingen utan planen ökar persontransportarbetet totalt sett med ca 14 procent med EET-åtgärder 
och 22 procent utan EET-åtgärder till år 2020. Transportarbetet med bil ökar i ungefär dubbelt så hög 
takt utan EET-åtgärder jämfört med med EET-åtgärder (24 procents respektive 12 procents ökning). 
Därefter bedöms det generellt öka snabbare till följd av energieffektiviseringen som gör att kostnaden 
för att köra bil minskar trots ökade bränslepriser. Tåg fortsätter att öka kraftigt under hela 
prognosperioden, i linje med hur det har utvecklats åtminstone under den senaste tioårsperioden. Den 
minskning som har uppmätts för transportarbetet med buss bromsas upp och transportarbetet ökar 
istället. 
                                                        
129 Vägverket, Banverket: PM Persontransportprognoser 2020 och 2040, 2009-02-06 



Version 090820kl 1300* 

        

 

               

Sid:  112(266) 

Datum: 2009-08-20 

Beteckning: Vägverket SA80A2009:16295 

   

  

 

Resandet ökar även över landsgränserna. Fler svenskar kommer att resa utomlands och fler människor 
kommer att besöka Sverige för att turista här. Det innebär även att turistsektorn kommer att öka.  

 

 2006-2020 2020-2040 

Bil 12% 21% 

Spårtrafik 38% 22% 

Buss 2% 21% 

Inrikes flyg 2% 19% 

Totalt transportarbete 14% 21% 

Tabell 15. Transportarbetets förändring. 

 

En jämförelse mellan historisk utveckling och prognostiserad framtida utveckling visar att 
transportarbetet med bil fortsätter att öka i ungefär samma takt fram till år 2020, som det har gjort 
historiskt. Tåg fortsätter att öka kraftigt under hela prognosperioden, i linje med hur det har utvecklats 
åtminstone under den senaste tioårsperioden, se figur nedan. Den minskning som har uppmätts för 
transportarbetet med buss bromsas upp, enligt prognoserna.  

 

Figur 14. Persontransportarbetets utveckling, alla färdmedel (miljarder personkilometer per år). 
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Godstransporter 

Godstransportarbetet väntas växa i ungefär samma takt som de allra senaste åren, men långsammare än 
i början av 2000-talet. För lastbil med 17 procent åren 2006–2020, för järnväg med 16 procent och för 
sjöfart med 12 procent. Observera att det är skillnad på transportarbete (tonkm) och trafikarbete 
(fordonskm). För vägkalkyler är det trafikarbete som är mest intressant eftersom de effekter som 
värderas beror på körda kilometer per lastbil. Trafikarbetet med lastbil väntas öka med 30 procent. 
Skillnaden beror bland annat på att kortväga distributionstrafik med lastbil ökar snabbare än långväga 
tung lastbilstrafik. Som underlag för analys av nollalternativet används EET-scenario 100 %, dvs i 
riket som helhet beräknas godstransportarbetet på väg öka med ca 11 % och på järnväg med ca 30 %. 

 

Drift och underhåll 

Utvecklingen in drift och underhåll kommer i det sk nollalternativet att präglas av att:  
· vägkanter sköts enligt beslut år 2004 (dvs viss minskad slåtter).  
· Artrikedom bibehålles, men förbuskningen i vägområdet ökar.  
· Trasiga viltstängsel repareras och faunapassagernas funktion säkerställs. 
· Vattenhinder undanröjs vid omläggning av trummor.  
· Dagvattenanläggningar sköts om.  
· Alléer sköts enligt skötselplaner. 
· Saltanvändningen hålls nere, men beror på väder och därför varierar den varje år. 
· Befintliga bullerplank underhålls så att de fyller sin funktion. 
· Förbrukningen av diesel år 2021 är ungefär lika stor som år 2008.  

 
 
Sektorsarbetet 

Nollalternativet för sektor tolkas som det alternativ där man under planperioden inte kommer att lägga 
några ytterligare medel för sektorsverksamheten utan anslaget förväntas ligga på en nivå motsvarande 
dagens.  

En variant är att se nollalternativet som ett alternativ där ingen verksamhet bedrivs inom området alls. 
Möjligtvis skulle man kunna tänka sig att ”pågående projekt” skulle kunna slutföras. Svårigheten eller 
skillnaden gentemot investeringar och drift och underhåll är ju att de områden har att förhålla sig till 
en befintlig infrastruktur som kan utvecklas eller vidmakthållas utifrån givna ramar alternativ sättas på 
fäfot med ett förfall som kan effektbeskrivas utifrån dagens trafikflöden. 

 

Framtida transportarbete i ett referensscenario utan EET.  

Eftersom det är osäkert hur den framtida klimatpolitiken kommer att se ut har även ett referensscenario 
tagits fram som visar en trolig utveckling om inga nya politiska beslut fattas. Här ingår därför inte 
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bränsleskattehöjningarna enligt EET och inte heller ingår nya styrmedel för att påverka den 
genomsnittliga bensin- och dieselförbrukningen. 

Resultatet blir att persontransportarbetet väntas växa snabbare än med EET-förutsättningarna. Det är 
biltransportarbetet som växer snabbare, medan spår- och busstrafik växer långsammare. 

Även godstransporterna på väg väntas växa snabbare än med EET, vilket beror på att någon km-skatt 
inte införs. På järnväg blir tillväxten i gengäld ganska mycket lägre i referensscenariot.  

 EET Referens 

Lastbil 17% 20% 

Spårtrafik 16% 11% 

Sjöfart 12% 10% 

Tabell 16. Förändring godstransportarbete 2006–2020. Totalen förändras inte eftersom modellen endast 
fördelar om mellan trafikslag. 

Tabell 17. Transportarbete per färdmedel för EET- och referensscenariot för 2006 och 2020, miljoner 
personkilometer per år. 
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7.2. Konsekvenser av miljöns utveckling utan plan för 
berörda miljöaspekter 

7.2.1. Målområde Klimat 
 
Vägtrafik 

Ett ökat trafikarbete leder till ökade utsläpp av koldioxid. Idag går stor del av planering av samhälle 
och infrastruktur i fel riktning, mot ökat bilberoende och ökade utsläpp av koldioxid. Om inte 
nuvarande trend bryts kommer varje grad som koldioxidutsläppen bidrar till i form av 
temperaturökning, öka konsekvenserna och omfattningen av klimatpåverkan, se figur 15 nedan. 

Beräkningar av CO2-utsläppen visar att de enligt EET-scenariot år 2020 minskar (från nivån 18,7 
Mton år 2006) med ca 4 miljoner ton, se tabell 18. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Tabell 18. Utsläpp av CO2 Mton år 2020 i ett EET-scenario. Källa: Vägverkets egna beräkningar 
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Figur 15. Koldioxidutsläppens bidrag i form av temperaturökning till miljöpåverkan. 
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Järnväg   

Koldioxidutsläppen från dieseldriven spårburen trafik uppgick år 1990 till 102 900 ton. Sedan år 1990 
har koldioxidutsläppen kontinuerligt minskat. År 2008 var koldioxidutsläppen från den spårburna 
dieseltrafiken 65 400 ton vilket motsvarar en minskning på 36%. Dessa fördelade sig på 49 700 ton 
från godstrafik och 15 700 ton från persontrafik. Potentialen för ytterligare minskning av 
koldioxidutsläppen bedöms vara 10-20% fram till år 2021.  

 
Luftfart 

Koldioxidutsläppen från  inrikes luftfart har minskat med mellan 0,3 och 6,6 procent årligen sedan år 
1999, med undantag för år 2004 då utsläppen ökade med 11,6 procent jämfört med året innan. 
Sammantaget har dock de inrikes koldioxidutsläppen minskat med 16 procent sedan 1999130. De 
prognossiffror som kommer från Sampersmodellen visar på en framtida ökning av det inrikes 
transportarbetet vad gäller passagerarkilometer för luftfart med 4 procent till år 2020 och 19 procent 
mellan år 2020 och år 2040. SIKAs uppgifter om historisk utveckling visar däremot på en minskning 
av inrikesflyget med 15 procent mellan åren 1990 och 2006131. Att Sampers istället visar på en ökning 
beror på att BNP-tillväxt är en viktig parameter i modellen. Modellen har låga korselasticiteter vilket 
innebär att förbättringar i tågutbudet inte får det genomslag man kan förvänta sig på till exempel 
flygresandet. Den attitydförändring som skett de senaste åren vad gäller folks positiva inställning till 
tåg som ett miljövänligt transportmedel kommer heller inte med i modelleringarna.   

För att minska förbrukningen av flygbränsle pågår arbete med att utveckla och använda motorer och 
flygplan med bättre miljöegenskaper. En effektivare förbränning i flygplansmotorerna har sedan 1970-
talet minskat utsläppen av kolmonoxid med 80 procent och kolväten och partiklar med 60 procent. I de 
modernaste motorerna har även kväveoxidutsläppen sänkts med 30-40 procent. På grund av 
flygplanens långa livslängd, 20-30 år, tar det tid att fasa ut gamla flygplan och introducera plan med 
bättre teknik. Således kommer många av dagens flygplan att fortfarande vara i trafik år 2020. Den 
tekniska utvecklingen kommer fortgå och branschen har ambitiösa mål formulerade i ACARE-
samarbetet.132 

Hösten år 2008 var de beslutande organen i EU eniga om hur flyget ska anslutas till EU:s 
handelssystem för utsläppsrätter. Alla flyglinjer till och från flygplatserna i EU, även avseende länder 
utanför EU, ska omfattas direkt av systemet från och med år 2012. Den totala tilldelningen av 
utsläppsrätter till flygsektorn kommer år 2012 att vara 97 procent av medelvärdet av sektorns 
koldioxidutsläpp under perioden 2004-2006. Den årliga tilldelningen av utsläppsrätter till flygsektorn 
reduceras därefter till 95 procent för perioden 2013-2020 men nivån efter år 2012 kan ändras inom 
ramen för den allmänna översynen av utsläppshandelsdirektivet. Under år 2012 kommer 15 procent av 
tilldelningen av utsläppsrätterna att fördelas genom auktionering. Tre procent läggs i en reserv avsedd 

                                                        
130 Transportstyrelsens statistik 
131 SIKA/BV/SCB, SIKA PM 2005:4 
132 ACARE: Advisory Council for Aeronautics Research in Europe 
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både för nya deltagare i systemet och för operatörer med snabb tillväxt. Resterande 82 procent 
kommer att delas ut gratis. År 2013 ska 20 procent av utsläppsrätterna i handelssystemet auktioneras. 
Andelen auktionerade utsläppsrätter ökar sedan kontinuerligt och år 2020 ska 70 procent av alla 
utsläppsrätter handlas på auktion. Fem år senare ska alla utsläppsrätter handlas på detta sätt.  

Flygoperatörernas behov av utsläppsrätter kommer överstiga tilldelningen om inte resandet med flyg 
kommer att minska drastiskt fram till år 2012. Den del av utsläppsrätterna som kommer att behövas 
utöver tilldelningen måste inhandlas via auktionering eller från marknaden med utsläppsrätter. 
Flygoperatörerna får köpa utsläppsrätter av de industrianläggningar som ingår i handelssystemet men 
industrin får inte handla av flyget. Vissa flygningar är undantagna ur handelssystemet, det gäller 
exempelvis mindre flygplan, operatörer med få avgångar inom EU eller med låga utsläpp, militärt 
flyg, brand- och räddningsflyg med mera.   

Antalet CDA-inflygningar (Continuous Descent Approach, ”Gröna inflygningar”) kommer troligtvis 
att öka. Eurocontrols projekt SESAR, som arbetar för ett gemensamt luftrum i EU, kommer vid 
genomförandefasens slut år 2020 innebära kortare flygvägar inom Europa och man räknar med att 
detta kommer att minska utsläppen från flyget med omkring 10 procent. 

Utvecklingen av biobränslen för flyget kommer med stor sannolikhet att fortsätta, idag är 
produktionskapaciteten begränsad. Utmaningen blir att hitta ett bränsle som går att framställa i stora 
mängder och med fungerande distribution, utan att ta alltför stora arealer i anspråk och inte heller ta 
resurser från jordbruket. Olika oljerika växter, som exempelvis alger, kommer att prövas och 
successivt kommer en allt större andel av flygbränslet utgöras av biobränsle vilket kommer att minska 
tillförseln av koldioxid till atmosfären.  

I ett längre perspektiv, till år 2040, kommer flyget fortfarande att ha en viktig roll för det långväga 
resandet och flygresandet i världen kommer att öka. Eventuellt kan vätgas börja användas som 
flygbränsle. Vätgas är ett alternativ på lång sikt eftersom användningen av detta bränsle kräver en helt 
ny typ av flygplan och det behövs mycket forskning inom detta område. Vätgas producerar varken 
partiklar eller koldioxid, om tillverkningen sker med hjälp av förnybara energikällor. Andelen 
biobränsle kommer troligen att öka. Teknikutveckling för att minska buller och emissioner kommer att 
fortsätta.  

Enligt flygplanstillverkaren Boeing antas passagerartrafiken globalt att öka med i genomsnitt 4,9 
procent per år under de kommande 20 åren. Den flygbefordrade frakten beräknas globalt att öka med i 
snitt 6,1 procent per år under samma tidsperiod.  

Utsläpp till luft från flygplatsernas egna verksamheter kommer vara fortsatt små jämfört med 
utsläppen från flygtrafik. 
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Sjöfart  

Koldioxidutsläppen från sjöfart kommer att öka i takt med ökningen av godstransportarbetet till år 
2020. Under perioden kommer både framdrivningstekniken och fartygskonstruktionen att förbättras så 
att transporterna blir mer energieffektiva. Grovt bedöms att till år 2020 kommer CO2-utsläppen per 
tonkilometer generellt att minska med 25 % för alla fartyg, men en annan fördelning mellan 
varuslagen medför också en omfördelning av transporterna mellan energieffektiva, t.ex. med stora 
tankfartyg, och de mer energikrävande vilket kan resultera i en annan procentuell utsläppsminskning. 

7.2.2. Målområde Hälsa 
När det gäller hälsoeffekter av luftföroreningar är det en paradox att samtidigt som utsläppen har 
minskat kraftigt sedan 1980-talet och halterna i tätorter mer än halverats av många ämnen, så har nya 
rön visat betydligt större hälsoeffekter än tidigare. Detta beror främst på förbättrade epidemiologiska 
metoder. Samtidigt är det fortfarande oklart vad det är i luftföroreningarna som orsakar 
hälsoeffekterna som syns i befolkningsstudierna och flera av ämnena måste betraktas som indikatorer. 
Generellt bedöms dock luftföroreningarnas andel av ohälsan i befolkningen minskat de senaste 
decennierna genom krav på reningsteknik inom trafiksektorn och industrin, övergång till fjärrvärme 
och andra uppvärmningssystem etc. 

Människors hälsa -buller 

Figur 16. Ur Miljöhälsorapport 2009, Socialstyrelsen 

Enligt Socialstyrelsens 
Miljöhälsorapport 2009, som bygger 
på 26 000 enkätsvar från 2007 har 
den andel av befolkningen som 
besväras av vägtrafikbuller ökat från 
9,0 procent till 12 procent mellan 
åren 1999 och 2007, vilket 
motsvarar cirka 200 000 personer. 
Socialstyrelsen menar att ökningen 
sannolikt främst beror på att fler har 
flyttat till storstadsområden som är 
utsatta för trafikbuller, på att nya 
bostäder har byggts nära större vägar 
och på att trafiken har ökat. Ungefär 
lika stor andel av befolkningen störs 
av spårtrafikbuller som av flygbuller, 
cirka 3 procent. Enligt 
undersökningen störs totalt 14 
procent av svenskarna minst en gång 
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i veckan av något trafikbuller (väg-, spår- eller flygtrafikbuller). Motsvarande siffra år 1999 var 12 
procent.  

Andelen personer som uppger att trafikbuller stör sömn eller vila har ökat från år 1999 till år 2007. 4 
procent av befolkningen uppger år 2007 att trafikbuller har gjort det svårare att somna och lett till 
uppvakningar, jämfört med ca 3 procent år 1999. 

Vidare är andelen trafikbullerstörda störst i storstäder och vanligare i flerbostadshus än i småhus. Mer 
än var femte storstadsbo i 
flerfamiljshus störs av 
trafikbuller, medan mindre än var 
tionde boende i småhus i mindre 
städer störs. När det gäller olika 
trafikslag är andelen som störs av 
vägtrafikbuller störst i 
storstäderna, medan andelen som 
störs av flyg- och spårtrafik är 
något större i förortskommuner 
än i storstäder och mindre städer. 
Andelen som störs av väg- och 
spårtrafikbuller är vidare 
betydligt högre i flerfamiljshus än 
i småhus, medan andelen 
flygbullerstörda är något högre 
bland dem som bor i småhus. 
Trafikbullerstörning påverkar 
också hur ofta vi öppnar fönster 
eller använder uteplatser. Cirka 
13 procent uppger att de har svårt 
att ha öppet fönster dagtid, och 
cirka 8 procent att de har svårt att 
vistas på balkong eller uteplats på 
grund av trafikbuller.  

Figur 17. Ur Miljöhälsorapport 2009, Socialstyrelsen. 

 

Vägtrafik 

Ett ökat transportarbete leder till ökade utsläpp av buller. Gränsvärden för buller för nya fordon 
bedöms inte skärpas inom de närmaste 15 åren. Utvecklingen framöver till mer miljömässigt och 
ekonomiskt hållbara fordon kan antingen öka bullret något eller minska det kraftigt beroende på 
teknisk utveckling. Etanoldrift och högre verkningsgrad för diesel- och bensinmotorer riskerar öka 
motorbullret något. Utveckling av hybriddrift och elbilar kan kraftigt minska motorbullret, med 5-10 
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dBA. Gränsvärden för lastbilar skärptes år 1996 och i takt med att de gamla fordonen bytts ut har 
bulleremissionerna successivt minskat. 

För nya däck finns ett förslag att skärpa gränsvärdena med 2-3 dBA för tunga fordon och 2 dB för lätta 
fordon att börja användas år 2012. När alla däck uppfyller de skärpta värdena kan trafiken att bli 0,5-1 
dBA tystare i medeltal, medan maximala bullret förväntas minska med 1-2 dBA. Att sänkningen inte 
blir lika stor som gränsvärdesändringen beror på att det redan idag finns däck på marknaden som 
uppfyller de nya kraven. En successiv minskning förväntas ske från år 2012.  

För perioden 2006-2020 bedöms bulleremissionerna öka med 14 procent enligt tabell nedan. 

 

 Trafikarbetet, 
förändring 2006-
2020  

Bedömd 
bullerutveckli
ng 2006-2020 
med hänsyn 
tagen till nytt 
direktiv om 
däckbuller, 
införs 2012 

Kommentar om bedömd 
bullerutveckling med anledning av 
att 
Gränsvärden skärps för däck 
Tunga fordon byts ut 

Personbil 12 % 9 % Grovt antagande har gjorts där 
bulleremissionerna minskar med 1/4. 

Distribution/service 32 % 24 % Grovt antagande har gjorts där 
bulleremissionerna minskar med 1/4. 

Lastbil utan släp 27 % 14 % Grovt antagande har gjorts där 
bulleremissionerna minskar med 1/2. 

Lastbil med släp 30 % 15 % Grovt antagande har gjorts där 
bulleremissionerna minskar med 1/2. 

Totalt 16 % 14 %  

Tabell 19. Trafikarbetet och bulleremissionernas utveckling, med utgångspunkt från trafikarbete bil och 
yrkestrafik EET-scenariot. 

 

Det ökande tranportarbetet leder till ökade bulleremissioner och därmed ökade bullerstörningar. 
Ökningen innebär att ytterligare cirka 140 000 personer kan bli utsatta för buller över det ekvivalenta 
riktvärdet utomhus. Av dessa bedöms det vara 40 000 längs statliga och 100 000 längs kommunala 
vägar. Det finns en risk att antal utsatta kommer att öka än mer. Det beror på fortsatt urbanisering och 
förtätning av de större städernas mer centrala delar. Nya bostäder som byggs har oftast god 
ljudisolering vilket gör att inomhusnivåerna i de flesta fall kan antas vara godtagbara. Utländska 
fordon som trafikerar svenska vägar finns ej medtaget i modellen men bidrar till den negativa 
påverkan och har dessutom en tendens att öka. Trafikarbetet med motorcyklar och mopeder saknas 
också i prognosen vilket gör att den är i underkant då det gäller utsläpp av buller eftersom trafikarbetet 
med motorcyklar och mopeder kan antas öka även i framtiden.  
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Olika beläggningar ger upphov till olika höga ljudnivåer. Den ”tystaste” beläggningen som används 
idag kan ge c:a 6 dB lägre ljudnivå utomhus och kanske 3 dBA lägre nivå inomhus jämfört med vanlig 
beläggning. Idag används de beläggningarna i mycket begränsad omfattning då osäkerhet råder kring 
kostnader, livslängd och bulleregenskaper över tid. Provverksamheten med tysta beläggningar pågår 
och man gör kontinuerliga utvärderingar. I skarpa lägen används också dessa idag som åtgärd för att 
minska bullret både vid nybyggnad och vid beläggningsåtgärder längs befintliga vägar.  

Normalt används på de statliga vägarna beläggning med stor stenstorlek till stor del beroende på den 
höga andel dubbdäck som förekommer. Stor stenstorlek (16 mm) innebär dock högre ljudnivåer. På 
kommunala vägar används i större grad beläggning med något mindre stenstorlek. Ljudnivåerna kan 
sänkas med 1-2 dB genom att i ökad omfattning välja beläggning med mindre stenstorlek. Om sådan 
beläggning skulle väljas överallt där människor bor skulle antalet utsatta för buller över riktvärdena 
kunna minska med omkring 300 000 personer. Dubbdäckens andel kan påverka denna utveckling 
främst genom att odubbade däck sliter mindre på beläggningar vilket medför att beläggning 
som ger upphov till mindre buller kan användas i större utsträckning med bibehållen 
hållbarhet. I allmänhet ger även de odubbade vinterdäcken upphov till mindre buller än 
dubbade vinterdäck.  

 

Järnväg 

Om inga åtgärder genomförs bedöms de totala bulleremissionerna från järnvägssektorn öka till följd 
av ökad trafikering och förtätning av de större städernas mer centrala delar. De krav på högsta tillåtna 
bullernivåer på järnvägsfordon som EU beslutade om år 2006 kan till viss del lindra effekterna av 
prognostiserade trafikeringsökningar.  

Sedan juni år 2006 ställs krav på högsta tillåtna bullernivåer från konventionella tåg133. Exempelvis 
ska godsvagnar som upphandlas efter juni år 2006 uppfylla dessa krav. Motsvarande krav infördes år 
2002 för höghastighetståg134. Det har inte ställts några lagkrav på högsta tillåtna bulleremissioner från 
järnvägsfordon före dessa bestämmelser infördes.  

Eftersom rullande materiel på järnväg har lång livslängd kommer det att ta många år innan de totala 
bulleremissionerna från godståg kan minskas i någon större utsträckning inom ramen för gällande 
lagstiftning. På EU-nivå har man uppskattat att, utan åtgärder, kommer år 2020 ca 50 % av 
godsvagnsflottan att bestå av vagnar som uppfyller dessa bullerkrav. Detta innebär en genomsnittlig 
reduktion av bulleremissionerna på mindre än 3 dBA. Kommissionen antar att hela godsvagnsflottan 
har bytts ut till tystare vagnar år 2030. Då antas bulleremissionerna från godstransportarbetet ha 
kunnat reduceras med 8 dBA135. Dessa reduktioner av bulleremissioner förutsätter en ur akustisk 
synpunkt god skötsel av järnvägsrälsen och att inte transportarbetet har ökat.  

                                                        
133 EU Kommissionens beslut om teknisk specifikation för driftskompabilitet (TSD) avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller” i det 
transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg, 20067667EG  
134 EU Kommissionens beslut om teknisk specifikation för driftkompabilitet hos delsystemet ”Rullande materiel” i det transeuropeiska 
järnvägssystemet för höghastighetståg, 2002/735/EG 
135 SEC (2008) 2203, Rail noise abatement measures addressing the existing fleet, Impact Assessment report.  
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Luftfart 

I Västeuropa var det år 2004 cirka 1,3 miljoner personer utsatta för flygbuller överstigande LDN 55 
dBA136. Av dessa bor cirka 0,5 procent i Sverige. Antal utsatta personer kommer enligt prognosen att 
fram till år 2020 öka till närmare 4 miljoner utsatta i Västeuropa. För hela världen gäller en ökning av 
antalet bullerutsatta personer från 17 miljoner år 2004 till cirka 30 miljoner år 2020. Utvecklingen i 
Sverige följer den internationella utvecklingen. Det använda bullermåttet LDN har stora likheter med 
det svenska FBN måttet. Bägge måtten är dygnsviktade årsmedelvärden av flygbullret. 

Den tekniska utvecklingen går mot att ta fram flygplan som bullrar mindre och branschen har 
ambitiösa mål formulerade i ACARE-samarbetet.137 Det finns tankar om att utveckla bränslesnåla sk 
”open rotor”-motorer till flygplanen, vilket kan få en negativ effekt i form av ökat buller. En satsning 
på ökad bränseleffektivitet kan således gå emot de mål för tystare flygplan som satts upp av 
branschen.  

 
Sjöfart 

Buller från fartyg och hamnverksamhet kommer troligen få en i takt med trafikökningen något ökad 
betydelse för bulleremissionerna nära bebyggelse även om andra bullerkällor som biltrafiken påverkar 
betydligt mer i en tätortsmiljö. Detta samtidigt som åtgärder för att minska bullerpåverkan från andra 
bullerkällor kommer att vidtas. Tillstånd till hamnverksamhet ska i dag prövas enligt miljöbalken, med 
syftet att bland annat åstadkomma åtgärder som kan minska buller som människor i omgivningen 
utsätts för, och en sådan prövning förutsätts finnas även under planeringsperioden. 

 

                                                        
136 Inom ICAO har bullerutvecklingen kring flygplatser följts upp på global nivå. Det har tagits fram prognoser avseende antal bullerutsatta 
personer inom olika bullernivåer fram till år 2020. Det använda bullermåttet LDN har stora likheter med det svenska FBN måttet. Såväl 
FBN- som LDN-måtten beskriver dygnsviktade årsmedelvärden av fl ygbullret. Bägge måtten värderar en natthändelse som 10 daghändelser. 
FBN värderar dessutom en kvällshändelse som 3 daghändelser. 
137 Advisory Council for Aeronatics Research in Europe 
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7.2.2.1. Vatten (dricksvatten) 

Vägtrafik 

Vattendirektivets övergripande mål är att målet God vattenstatus ska uppnås för alla vatten i Sverige 
senast år 2015. För att nå detta mål fastställer Vattenmyndigheterna åtgärdsprogram, förvaltnings-
planer och miljökvalitetsnormer senast 2009.  Vattendirektivets krav på inrättande av vattenskydds-
områden för alla vattentäkter av en viss storlek kommer att innebära ökade krav på väghållare att 
identifiera påverkan från vägen och vägtrafiken. 

Äldre vattenskyddsområden kommer att revideras och sammantaget kommer kraven på 
riskreducerande åtgärder att öka både till kvantitet och kvalitet. Här finns troligen möjligheter 
effektivisering genom samordning av synsätt och metoder för riskreduktion med andra som berörs av 
vattenskyddsåtgärder 

Järnväg  

Den framtida utvecklingen tyder inte på att någon ökad påverkan på dricksvatten kommer att 
ske.  
 
Luftfart 

Påverkan på dricksvatten i närheten av flygplatser är idag mycket liten och den framtida 
utvecklingen tyder inte på att någon ökad påverkan kommer att ske.  
 
Sjöfart  

Påverkan på dricksvatten på grund av sjöfart bedöms idag vara mycket liten och åtgärder för att 
minska de potentiella riskerna för sjöolyckor som kan förstöra sötvattenssjöar som är vattentäkter 
fortsätter.  Särskilda regler för hur fartyg som trafikerar Mälaren, Trollhättekanal och Vänern ska vara 
konstruerade finns i dag. 
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7.2.2.2. Luft 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft bedöms av Naturvårdsverket som mycket svårt att klara inom en 
generation främst p.g.a. höga halter av partiklar. I Sverige, liksom i övriga EU-länder, beräknas 
utsläppen av luftföroreningar minska under de kommande tjugo åren. Detta gäller särskilt utsläppen 
från energisektorn: svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska ämnen (VOC) samt partiklar 
(PM2,5). Den väntade utsläppsminskningen som följd av redan beslutade utsläppskrav kommer att 
medföra att effekterna på hälsa och miljö minskar avsevärt till år 2020 – men inte tillräckligt för att 
lösa problemen helt. Om utsläppen minskar i den grad som antas internationellt kommer effekterna på 
hälsa och miljö att bli mindre också i Sverige. 

När det gäller marknära ozon finns det en minskande trend för det maximala en-timmesmedelvärdet i 
södra Sverige. Antalet dagar årligen då målvärdet överskrids är dock ökande. Det innebär att episoder 
med akut skadliga ozonnivåer blir mer sällsynta, medan antalet timmar med hälso- och miljöskadliga 
halter ökar i antal. För att ändra denna trend behövs internationellt samarbete och utsläppsbegräns-
ningar av framför allt flyktiga organiska kolväten och kväveoxider. 

 

Vägtrafik 

Emissionsprognoser 

När det gäller kvävedioxid tyder prognoser på att delmålet för år 2010 kommer att överskridas i de 
största städerna och ett antal andra städer. Även år 2020 kvarstår vissa överskridanden högt belastade 
miljöer, men till stor del väntas delmålet uppnås tack vara förbättrad fordonspark. Vägtrafikens 
utsläpp av kväveoxider beräknas fortsätta minska trots ett ökat trafikarbete. Trafikarbetet för bil 
beräknas fortsätta öka ungefär som hittills enligt den inom åtgärdsplaneringen framtagna 
persontransportprognosen. 

I sin sektorsredovisning för år 2008 har Vägverket presenterat prognoser för utsläpp av bland annat 
kväveoxider och avgaspartiklar fram till år 2030, se figur 18 och 19. 

Notera att dieselfordon – lätta och tunga – förväntas dominera utsläppsbilden för kväveoxider under 
hela prognosperioden, från att tidigare ha dominerats av de bensindrivna personbilarna. 
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Figur 18Utsläpp av kväveoxider (1000 ton) från svensk vägtrafik 1980-2030 ((källa: Vägverket (2009). 

Vägtransportsektorn Sektorsrapport år 2008. Vägverket Publikation 2009:13.). Statistik för 1980-2008, prognos 

för 2009-2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 Utsläpp av avgaspartiklar (1000 ton) från svensk vägtrafik åren 1980-2030 (källa: Vägverket (2009). 
Vägtransportsektorn Sektorsrapport år 2008. Vägverket Publikation 2009:13.). Statistik för 1980-2008, prognos 
för åren 2009-2030. 

När det gäller utvecklingen av emissioner fram till år 2020-2030 är den samlade bilden en fortsatt 
relativt kraftig nedgång av utsläppen av kväveoxider, bland annat genom fortsatt minskade utsläpp 
från vägtrafiken till följd av penetration av nya fordon som svarar mot Euro 4- t.o.m. Euro 6-kraven i 
den svenska fordonsparken. När det gäller utvecklingen av kväveoxidutsläppen från vägtrafiksektorn 
framöver är det ur luftkvalitetssynpunkt viktigt att beakta den ökande andelen NO2 av NOX i utsläppen 
från nya  dieselfordon, till följd av den alltmer avancerade avgasefterbehandling som krävs för att 
möta Euro-kraven avseende bland annat NOX och partiklar.138  

                                                        
138 IVL-rapport 2009-06-12, Effekter på emissioner och luftkvalitet av trafikverkens förslag på inriktningsområden för sektorsverksamhet 
åren 2010-2021, Arkivnummer U 2654, s 8. 
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Prognoser för år 2020 visar inte någon tydlig trend när det gäller partiklar (PM10), utan problem att nå 
miljömål finns alltjämt i tätorter från söder till norr. Prognoserna bygger på hittills fattade beslut, d.v.s. 
inga styrmedel för t.ex. minskning av dubbdäcksandelen är med i beräkningen.  

Däremot förutspås inte de totala utsläppen av partiklar (PM10 och PM2.5) förändras nämnvärt fram till 
år 2030. Detta beror framför allt på förväntade fortsatt höga utsläpp av slitagerelaterade partiklar från 
vägtrafik, men också på att utsläppen av partiklar från energiproduktion och vissa industrisektorer är 
jämförelsevis höga, och inte bedöms minska nämnvärt under prognosperioden. Det är dock främst 
utsläppen från vägtrafik som bidrar till de förhöjda partikelhalterna i tätorter.139 

Utsläppsprognosen för kväveoxider och partiklar (PM10 och PM2.5) - med vägtrafiksektorns andel 
angiven - presenteras i nedanstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 Prognos för Sveriges totala utsläpp - med vägtrafikens andel angiven - av kväveoxider (NOX) 
och partiklar (PM10 och PM2.5) fram till 2030 med utgångspunkt från statistik för år 2005 ( Källa: IVL Svenska 
Miljöinstitutet som hämtat tabellen från Naturvårdsverket140).  

 

                                                        
139 IVL-rapport 2009-06-12, Effekter på emissioner och luftkvalitet av trafikverkens förslag på inriktningsområden för sektorsverksamhet 
åren 2010-2021, Arkivnummer U 2654, s 8 
140 Naturvårdsverket (2009). Rapportering av projektioner för Sverige till UNECE CLRTAP submission 2009 
(http://cdr.eionet.europa.eu/se/un/colqgyzla) 
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7.2.2.4 Förutsättningar för fysisk aktivitet 

Utvecklingen utan plan innebär att planens 950 miljoner kronor för ökad andel cykelresor och 2 970 
miljoner kronor för ökat kollektivtrafikresande uteblir. Detta bedöms innebära en betydande 
försämring ur ett hälsoperspektiv jämfört med planen år 2021. På lokal nivå kommer dock sannolikt 
åtgärder vidtas även utan transportplanen för att förbättra förutsättningar för t.ex. arbetspendling med 
cykel. 

7.2.3. Målområde Landskap 
Eftersom mängden väg- och järnvägsinfrastruktur och transportarbetet förväntas öka även utan planen 
samt att omställningen till en transportsystemhantering i samklang med natur- och kulturmiljön inte 
drivs i tillräckligt hög takt får detta till följd att landskapet fortsätter att påverkas negativt. Landskapet 
fortsätter att fragmenteras med fortsatta förluster i biologisk mångfald och kulturarv blir allt svårare att 
tyda och använda som resurs. De kumulativa effekterna såsom t.ex. transportsystemets följdverkningar 
för andra samhällsområdens åtgärder i landskapet och effekterna för människan till följd av landskapet 
som livsmiljö förblir svårtydda och otillräckligt nyttjade. Klimatförändringar kommer att innebära 
snabba och stora förändringar i växt och djurlivet och dess fördelning i landet och ha långsiktig 
negativ inverkan på kulturarv. 

7.2.3.1. Biologisk mångfald, landskap, forn- och kulturlämningar och 
annat kulturarv. 

Väg- och järnvägssystemet 

Fragmenteringen av landskapet fortsätter med allt sämre ekologisk funktion och allt sämre 
kulturhistoriska samband som följd. Investeringar i väg- och järnvägssystemet som avses genomföras 
även utan plan bidrar till det. Att uppnå landskapsmål som levande skogar, ett rikt odlingslandskap, 
myllrande våtmarker och levande sjöar och vattendrag blir allt avlägsnare och om möjligt mer avlägset 
är det att uppnå målet om ett rikt växt- och djurliv genom att stoppa förlusten av biologisk mångfald. 

De förväntade trafikökningarna kommer att förstärka den negativa påverkan på biologisk mångfald. 
Trafiken i sig upplevs som en barriär av bland annat älg, som inte gärna korsar vägar med över 10 000 
ÅDT. Den ökade trafiktätheten kommer att öka störningarna från fordon och tåg. Störningseffekten är 
främst dokumenterad hos vissa fåglar. Det är främst rast- och häckningslokaler som är kritiska platser. 
Allt sämre förutsättningar för häckning leder i förlängningen till ett minskat antal fåglar. Eftersom det 
finns ett starkt samband mellan trafikmängd och viltolyckor kommer viltolyckorna att öka och därmed 
även deras betydelse för djurpopulationerna och för jakten. Samhällets kostnader för viltolyckor 
kommer med stor sannolikhet att öka. Vildsvinsolyckorna och olyckorna med kron- och dovhjort 
kommer att fortsätta öka till följd av snabbt växande populationer. Fortsatt minskning av alléer och 
vägträd, artrika vägkanter, artrika järnvägsmiljöer och andra viktiga miljöer för djur och växter i 
anslutning till infrastrukturen lägger ytterligare börda till den kraftiga minskningen av livsmiljöer. 
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Antalet hotade arter som främst har sina livsmiljöer i det urbana landskapet och i jordbrukslandskapet 
kommer att fortsätta att öka141. 

Flera arter som har sin hemvist i det småskaliga odlingslandskapet eller den betade eller på annat sätt 
extensivt brukade skogsmarken finns längs med vägar och järnvägar. Artrika eller på annat sätt 
anpassade väg- och järnvägsmiljöer kan kompensera biotoper som går förlorat i landskapet genom 
anpassad skötsel. Infrastrukturmiljöer har även en stor potential att bidra till att minska livsmiljöernas 
isolering. Inget nyskapande av miljöer i anslutning till infrastrukturen kommer ytterligare att spä på 
bristen på livsmiljöer, öka populationernas isolering och minska möjligheterna till spridning.  I en 
situation utan plan kommer ingen ytterligare anpassning av infrastrukturen och dess skötsel och inga 
åtgärder för att motverka/kompensera för dessa trender att äga rum. 

Att planera och projektera för att ta tillvara eller stärka kulturhistoriskt betingade strukturer, samband 
och karaktärer görs i liten utsträckning och får framförallt alltför lågt utslag i de planer som till sist 
slås fast för att de miljö- och kulturpolitiska målen ska kunna nås, trots att metoder för detta 
kontinuerligt utvecklas. Även intrång i värdeområden och utradering av fornlämningar kommer att 
fortgå. Sektorsarbetet förväntas utan plan ligga kvar på motsvarande nivå, vilket troligen inte är 
tillräckligt för att skapa bättre hantering av transportsystemets indirekta effekter i landskapet, t ex 
långsiktig inverkan på bebyggelsestruktur, markanvändning etc. Utvecklingen av drift och underhåll 
utan plan innebär att grundskötseln av alléer fortgår. Men för att förhindra att alléer utarmas, dör och 
tas bort krävs också andra åtgärder som ligger utanför driften. Förbuskningen kommer att öka vilket 
allmänt riskerar att påverka kulturvärden som stengärdsgårdar, oupptäckta väghållningsstenar etc. 
utöver att det kan uppfattas som oattraktiva vägmiljöer. 

Bulleremissionerna förväntas öka under planperioden vilket kan inverka på kulturmiljö framförallt 
genom ökat buller i känsliga miljöer. Fler åtgärder i syfte att minska buller, t.ex. fönsterbyten och 
bullerplank, kan också betyda fler åtgärder som behöver anpassas efter platsens eller bebyggelsens 
kulturvärden. Utsläppen av luftföroreningar förväntas minska utan plan, partikelhalten tycks vara 
fortsatt hög. När det gäller försurning finns det en tröghet i jordens surhetsgrad.  

 

Luftfart 

Luftfartens infrastrukturs utbredning är jämförelsevis begränsad. Inga nya flygplatser planeras att 
byggas i Sverige idag. Rullbanor kan förlängas och i något enstaka fall kan nya rullbanor etableras. 
Påverkan på landskapet och biologisk mångfald blir dock relativt liten.   

 

Sjöfart 

IMO har beslutat att prioritera ett nytt sakområde på agendan till dess miljökommittés nästa möte. 
Agendapunkten "Noise from commercial shipping and its adverse impacts on marine life" inleder 
                                                        
141 Rödlistade arter i Sverige 2005 
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kommittens arbete. Syftet är att hitta sätt att minimera skadlig påverkan på marina djur av buller från 
handelssjöfarten. Sannolikt kommer arbetet att resultera i frivilliga tekniska riktlinjer om teknologier 
som minskar ljudemissionen och om navigering och sätt att köra fartygen som leder till minskat buller. 

7.2.3.2. Befolkning, materiella tillgångar och bebyggelse  

Väg- och järnvägssystemet 

Nya trafikleder drar ofta till sig andra former av exploateringar. I en korsning mellan större vägar 
växer det ofta upp olika former av handelsverksamheter och i anslutning till nya förbifarter byggs 
snart nya bostadshus. Det innebär att de problem som en flyttning av vägen skulle lösa snart uppstår 
igen. Om ingen ny infrastruktur byggs kommer tätortsutbyggnaden att söka nya vägar, sannolikt 
kommer en ökad förtätning att äga rum. 

Barriäreffekter brukar ofta hänföras till problem att fysiskt till exempel korsa en väg. Vidgar man 
begreppet kan även den allmänna samhällsutvecklingen ge upphov till olika former av barriäreffekter. 
Nya köpcenter kan till exempel skapa en barriär i människors eller djurs rörelsemönster.  

Den ökade trafiken ställer krav på fler bullerminskande åtgärder för att skapa drägliga boendemiljöer 
och uppsatta mål. Det finns dock risk för att åtgärderna inte är förenliga med de kulturhistoriska 
värdena, exempelvis kan utbyte av fönster ske som inte är förenliga med byggnadens kulturhistoriska 
värde. Ett annat exempel är bullerplank som kan skära av samband och kontakter på ett olyckligt sätt. 
Befintliga bullerproblem gör även att kulturhistoriska viktiga byggnader kan vara omöjliga att använda 
och underhålla och blir därför eftersatta. Buller kan även påverka upplevelsen av kulturhistoriskt 
viktiga platser på ett negativt sätt. Frågan om buller är komplex. De problem som finns utifrån dagens 
förutsättningar kan medföra direkt eller indirekt påverkan på miljövärden och samtidigt kan mindre 
åtgärder eller nya vägdragningar lösa ett problem men skapa ett annat.  

Livscykelperspektivet är i dagsläget svagt i trafikverkens materialförsörjningsprocess. Det är inte 
självklart att till exempel beakta koldioxidutsläpp från materialens tillverkningsprocess eller de 
miljöaspekter (och kostnader) som uppstår i samband med drift eller avfallshanteringfasen. Tydliga 
direktiv och målsättningar samt en konkret uppföljning krävs för att arbetet med en mer miljöanpassad 
materialförsörjningsprocess ska komma till stånd. För den materialrelaterade energiförbrukningen 
behöver ett arbete med miljökrav för betydande produktgrupper förverkligas. 

Utbytes- och upprustningstakten i järnvägssystemet är idag relativt låg jämfört med tidigare perioder. 
Det kan innebära att standarden på sikt blir låg om inte förnyelse sker i ökad takt, samtidigt kan det 
vara positivt ur material/resurssynpunkt att infrastrukturens delar utnyttjas i deras fulla livslängd och 
inte byts ut i förtid. Vidare innebär det ur ett material/resurssynpunkt att miljöpåverkan kommer att 
äga rum när spår, spårväxlar, kontaktledningar byts ut och tunnlar, avvattningsanläggningar rustas 
upp.  
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Tabell 20. Ett urval ett urval av anläggningar planerad livslängd, medelålder idag och den medelålder som 
gäller 2021 enligt utvecklingen utan plan (dvs. utbytes- och upprustningstakten inte ökar).    

 

Luftfart 

Vid planeringen utgår man ifrån framtidsscenarier på 30-50 år, så en ändrad bebyggelseplanering till 
följd av en flygtrafikökning kommer inte att ske under kommande tioårsperiod.   

7.2.3.3. Mark och vatten (ej dricksvatten) 

Vägtrafik  

Vattendirektivets övergripande mål är att målet God vattenstatus ska uppnås för alla vatten i Sverige 
senast år 2015. För att nå detta mål fastställer Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer, 
åtgärdsprogram och förvaltningsplan senast 2009.  

Järnväg  

I händelse av att planen inte genomförs bedöms förhållandena för förorenade områden vara desamma 
som beskrivs i kapitel 6.  

Banverkets strategi för att hantera förorenade områden innebär att riktade åtgärder ska ske för 
förorenade områden som är så förorenade att de kan skada eller innebära olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Banverkets uppfattning är att de riktade åtgärderna bör få ta en viss tid, förutsatt att 
de områden som utgör störst risk åtgärdas först. Detta synsätt har inte stöd i miljöbalken men 
accepteras av Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheterna så länge åtgärdstakten är rimlig. En, enligt 
Naturvårdsverkets uppfattning, rimlig åtgärdstakt är att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

Under den tid det tar att vidta de riktade åtgärderna kommer händelsestyrda åtgärder att genomföras. 
Dessa aktualiseras i samband med schaktning, förändrad markanvändning och vid 
fastighetsförsäljning. Händelsestyrda åtgärder kommer även att vara aktuellt för områden som i 
befintligt skick inte bedöms kunna innebära skada eller olägenhet men som vid någon form av åtgärd 
(t.ex. schaktning eller fatighetsförsäljning) bedöms kunna innebära skada eller olägenhet. 

De riktade åtgärderna innefattar hantering av punktkällorna samt de diffusa föroreningskällor som 
bedöms utgöra störst risk. De händelsestyrda åtgärderna innefattar främst diffusa föroreningskällor, 
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men även punktkällor som inte åtgärdats genom riktade åtgärder kommer att hanteras. De riktade 
åtgärderna inkluderar undersökning, efterbehandling och förvaltning. 

Arbetet med att uppnå delmålet om förorenad mark är i hög grad beroende på vilken ekonomisk 
prioritering som det är möjlig att ge området med hänsyn till behoven inom övriga miljömålsområden. 
Även avvägningar mot behoven att uppfylla andra transportpolitiska mål måste göras. 

 

Luftfart 

Det finns inga planer på att bygga nya flygplatser i Sverige idag. Rullbanor kan förlängas och i något 
enstaka fall kan nya rullbanor etableras. Påverkan på mark och vatten i flygplatsens omgivning blir 
dock relativt liten.   

 

Sjöfart 

Vattendirektivet ställer krav på ”God vattenstatus” även vad gäller hydromorfologiska egenskaper. 
Statusen i det avseendet har påverkats av infrastruktur för sjöfart som fysiskt förändrar kust- och 
strandlinjen vid hamnanläggningar, muddringar etc. Åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus håller 
på att utarbetas och kan kanske komma att kräva att åtgärder vidtas i sjöfartens infrastruktur. 
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Kapitel 8. Miljöpåverkan av planen 
I kapitlet beskrivs den miljöpåverkan förslag till grupper av åtgärder och inriktningar inom 
anslagsområdena sektor, drift och underhåll, åtgärdsområden och investeringar bedöms kunna ge 
upphov till. I det inledande avsnittet 8.1 ges en bakgrund kring begreppet betydande miljöpåverkan 
och bedömningsgrunder för hur betydande miljöpåverkan tolkats i bedömningen av effekter. Planens 
förslag till åtgärdstyper och inriktning beskrivs i avsnitt 8.2 tillsammans med bedömning av effekter 
indelad efter respektive miljöaspekt. Effektbedömningen bygger på en jämförelse mot det s k 
nollalternativet, dvs den beskrivning av utveckling utan plan som finns i kapitel 7. 

Vad miljöaspekterna innebär har definierats och avgränsats i avsnitt 5.3. 

8.1. Bedömningsgrunder för betydande miljöpåverkan 
Betydande miljöpåverkan används dels som kriterium för när det ska krävas miljöbedömning, dels 
som samlande begrepp för avgränsningen av miljöbedömningen. 

Att identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan 
leda till är ett av de mest centrala momenten i miljöbedömningen. Både positiv och negativ påverkan 
ska behandlas. Det kan antas att transportsektorns miljöpåverkan förändras både positivt och negativt 
vid genomförandet av åtgärdsplaneringen, med tanke på dess tidsmässiga, geografiska och 
ekonomiska omfattning. Det är också ett uttalat syfte att planen ska bidra till minskad miljöpåverkan 
från transportsektorn. För den nationella transportplanen för åren 2010-2021 pekas särskilt betydelsen 
av minskade utsläpp av klimatgaser från transportsektorn ut. 

Begreppet betydande miljöpåverkan är inte närmare preciserat i lagstiftningen. Bedömningen måste 
därför göras tillsammans av dem som har god kännedom om åtgärdsplanen och det som kan påverkas. 
När det gäller åtgärdsplaneringen är osäkerheten stor och hänsyn måste tas till en mängd olika 
miljöaspekter.  

Förarbetena till miljöbalken142 anger att den betydande miljöpåverkan som ska identifieras, beskrivas 
och bedömas inkluderar: ”sekundära, kumulativa, samverkande, permanenta och tillfälliga samt 
positiva och negativa effekter på kort, medellång och lång sikt.” Så långt det är möjligt ska sambanden 
beskrivas mellan inverkan på miljöaspekter som t.ex. människors hälsa, klimat, kulturarv, eftersom det 
kan tydliggöra allvarligare påverkan än om enbart enskilda miljöaspekter bedöms143.  

                                                        
142 Prop. 2003/04:116 s. 65. 
143 Miljöbalken 6 kap 12 § samt Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions. EU 
kommissionen. May 1999. 
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Att avgöra när en påverkan är att bedöma som betydande är i grunden en subjektiv värdering där 
avvägningar görs utifrån en mängd olika faktorer bl.a. planeringsnivån, planens innehåll och hur den 
kan förväntas påverka berörda miljöaspekter. I miljökonsekvensbeskrivningen har frågan om 
betydande miljöpåverkan uppstår avgjorts genom samlade expertbedömningar av trafikverkens 
ledande experter inom miljöområdet. Bedömningen baseras på ett antal kriterier. Dessa redovisas 
nedan i tabell 21.  

 

Målområde Miljöaspekt Kriterier 

Klimat Klimatfaktorer · Utsläpp av koldioxid 

· Energianvändning 

Människors hälsa · Understöd till fysisk aktivitet 

· Överskridande av bullerriktvärden 

Dricksvatten · Påverkan av vattentäkt 
från vägdagvatten, vägsalt och 
spill/utsläpp från olyckor 

 

Hälsa 

Luft · Ökade utsläpp av NOx och partiklar i 
tätorter  

· Risk för överskridande av MKN för 
luftkvalitet 

Biologisk mångfald · Intrång 
· Barriär 
· Fragmentering 
· Störning 
· Mortalitet 

Befolkning · Effekter relaterat till män, kvinnor och 
barn 

Mark · Förorenad mark 

Vatten · Barriär 

Materiella tillgångar · Miljöpåverkan baserad på material 
och ämnen i 
infrastrukturanläggningen 

Landskap 

Landskap · Förändring av struktur, karaktär och 
samband 
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· Intrång  

· Förändring av värden för friluftsliv 
och rekreation 

Bebyggelse · Hårdgjord yta 

· Förändrad markanvändning 

· Sociala effekter  

· Förändring av struktur 

Forn och 
kulturlämningar 

· Förändring av karaktär och samband 

· Intrång  

· Förfall/god skötsel  
· Utradering 
· Upplevelse 

 

Annat kulturarv · Förändring av struktur, karaktär och 
samband 

· Intrång  
· Förfall/ god skötsel 
· Upplevelsevärden 
· Utradering 

Tabell 21. Miljöaspekter med kriterier 
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8.2. Beskrivning av grupper av åtgärdsförslag och 
inriktning samt bedömning av miljöeffekter 

8.2.1. Drift och underhåll 
I detta avsnitt redovisas strategier av för drift och underhåll av det statliga väg- respektive 
järnvägsnätet. 

Avsnittet omfattar inte åtgärder inom luft- och sjöfart. 

8.2.1.1. Utgångspunkter för drift och underhållsstrategier 

Drift och underhåll utgör en väsentlig del av väg- och banhållningen i landet och har två 
huvuduppgifter: 

· Att se till att väg- och järnvägsnätet fungerar och användarna får rätt kvalitet i de dagliga 
resorna och transporterna. 

· Att se till att investeringarna i landets väg- och järnvägsnät underhålls, så att de kan användas 
för transporter under hela sin planerade livslängd. 

 

Behovet av drift och underhåll är direkt kopplat till mängden trafik, den kvalitet på resan eller 
transporten som användarna efterfrågar, hur utbyggt väg- och järnvägsnätet är och hur väl 
anläggningarna fungerar.  

Riksdag och regering har för perioden 2010–2021 anvisat en planeringsram på 136 miljarder kronor 
för drift och underhåll av statliga vägar (inklusive statlig medfinansiering av enskilda vägar) och 64 
miljarder kronor144 för drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet.  De anslag som Vägverket och 
Banverket får till drift och underhåll skiljer sig delvis åt. I Vägverkets anslag ingår förutom drift och 
underhåll också åtgärder för att höja bärigheten samt minska förorenade områden. Motsvarande för 
Banverket är delar i anslaget till nyinvesteringar.  

Förutom Vägverkets och Banverkets drift- och underhållsåtgärder som finansieras av den nationella 
ramen och beskrivs i detta avsnitt krävs också dessa åtgärder inom sjöfartsområdet. De årliga 
utgifterna för Sjöfartsverkets drift- och underhållsåtgärder är sammantaget 500 miljoner kronor, där 
drygt hälften går till isbrytning och övrigt behövs till utmärkning av farleder och underhållsmuddring 
inklusive sjömätning. Dessa utgifter belastar de farledsavgifter som betalas av handelssjöfarten. 

                                                        
144 Drift och underhåll finansieras dessutom av banavgifter och till viss del lån. 
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Drift och underhållsstrategierna bygger på en indelning av näten i ett antal väg- och bantyper, baserat 
på typ av trafik och trafikvolymer och hur resenärer och transportköpare använder transportsystemet, 
samt uppställda kravnivåer för leveranskvalitet.  

8.2.1.2. Ett långsiktigt hållbart väg- och järnvägsnät 

Väg- och järnvägskapitalet 

Det är viktigt att vårda befintlig infrastruktur för att undvika kapitalförstöring och för att också 
långsiktigt kunna nå målen inom transportpolitiken. Val av drift- och underhållsåtgärder ska alltid 
bygga på ett LCC-tänkande (Life Cycle Cost), där den samhällsekonomiska lönsamheten sett över 
anläggningens hela planerade livslängd också beaktas.  

Väg- och järnvägsnätet består av en stor mängd anläggningar med olika livslängd. Den planerade 
livslängden kan variera från tio år för delar av tele- och trafikantinformationsutrustningen, till 120 år 
för broar och trummor. Anläggningarna konstrueras och byggs för att hålla under en tidsperiod som 
planerats med hänsyn till trafikbelastning, geologi, klimat och andra påfrestningar. För att 
anläggningen ska hålla denna tid krävs att underhåll genomförs i rätt omfattning.  

 

Miljöpåverkan från vägar och järnvägar 

Vägverket och Banverket har använt följande prioriteringsgrunder för miljösatsningar inom drift och 
underhåll:  

· I första hand prioriteras åtgärder som både är miljöeffektiva och kostnadseffektiva. Detta 
gäller exempelvis inom Vägverket genomförande av belysningsstrategin, som både genererar 
mindre koldioxid och är kostnadseffektiv på längre sikt. Inom Banverket är motsvarande 
exempel att införa ny styrning av spårväxelvärmen.  

· Den andra prioriteringen är att alltid använda åtgärder som är miljöeffektiva om kostnaderna 
för alternativa åtgärder är lika. Ett bra exempel är att vid beläggning av väg använda kalla 
massor i största möjliga utsträckning. Inom Banverket är rälsslipning ett sådant exempel, där 
minskat slitage på både fordon och räls uppnås samtidigt som bullret i omgivningen reduceras. 
Ett annat exempel inom Banverket är att utveckling av nya metoder för underhåll av diken och 
dräneringar samtidigt anpassas så att större hänsyn tas till de natur- och kulturvärden som 
finns i järnvägsnätet.  

· Den tredje prioriteringen avser de fall då åtgärderna är miljöeffektiva men kostnaderna för 
åtgärderna är höga. En miljösatsning prioriteras i dessa fall på basis av samhällsekonomiska 
beräkningar eller uppfyllelse av tvingande miljömål. Exempel är bullerdämpande beläggning, 
jämnare beläggning och rening av förorenade massor. 
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8.2.1.3. Satsningar i vägnätet för att nå målen 2021 

Planeringsram för drift och underhåll 

Behovet av drift och underhållsmedel för att hålla en oförändrad standard under planperioden beräknas 
till cirka 8,9 miljarder kronor per år. I förslaget avsätts cirka 9,18 miljarder kronor per år till drift och 
underhåll, vilket innebär en möjlighet till förbättrad standard, men för att klara nödvändiga satsningar 
för att uppnå beskrivna leveranskvaliteter krävs även en omfördelning av dagens resurser samt en 
effektivisering av verksamheten. Dessutom föreslås cirka 1,23 miljarder kronor per år till 
bärighetsåtgärder för fortsatta satsningar för näringslivet.  

 

Bärighetssatsningar 

Till bärighetsåtgärder föreslås 14,8 miljarder kronor under planperioden. Bärighetssatsningar på cirka 
1,25 miljarder kronor årligen avlastar underhållet med 185 miljoner kronor årligen.  

Bärighet är en vägs eller en bros förmåga att tåla belastningen från trafiken utan att skadas. Bärigheten 
beror på en kombination av naturliga förutsättningar och vägkonstruktionens egenskaper. För vägar 
varierar bärigheten ofta starkt under året, beroende på förekomsten av vatten eller tjäle i vägkroppen.  

Vägverket har sedan år 2006 tillämpat en generös hantering av tjälrestriktioner på de för näringslivet 
viktigaste vägarna. Studier visar att vinsterna för näringslivet klart överstiger de ökade drift- och 
underhållskostnaderna när vägarna hålls öppna under tjällossningsperioden. Tjälavstängningarna har 
minskat med 50–75 procent från år 2006. Vägverkets merkostnad för drift och underhåll har varit cirka 
20 miljoner kronor per år. Det finns en osäkerhet kring hur vägkroppen bryts ned till följd av 
Vägverkets hantering av tjälrestriktioner.  

Näringslivets behov 

Volymen av tunga vägtransporter har ökat kraftigt och fortsätter att öka. Huvuddelen av de tunga 
transporterna går på de större vägarna. En del av dessa vägar är inte dimensionerade för dessa tunga 
transporter. 

På de mindre vägarna, där bärighetsrestriktioner förekommer, är det främst skogsbruket, jordbruket 
och turismen som genererar tunga transporter, men även andra delar av näringslivet har börjat 
efterfråga högre bärighet på mindre vägar. Det kan gälla anläggande av vindkraftparker, gruvindustri, 
specialtransporter till eller från fabriker och hamnar. 

För skogsindustrin är virket en färskvara både för pappers- och massaindustrin och för sågverk. Korta 
oförutsägbara bärighetsrestriktioner går att hantera. Bärighetsrestriktioner längre än tre veckor innebär 
dock att virket inte längre kan betraktas som färskt och därmed får ett minskat värde. 

Andra särskilda satsningar 

Framkomlighet 
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Antalet störningar och stopp i trafiken minskas. Störningar i trafiken kostar årligen stora belopp. På 
vintern beräknas de kosta samhället cirka 250 miljoner kronor varje år. Störningarna utgörs till stor del 
av stopp som uppstår varje år på samma ställe till följd av bristande väggrepp hos fordon. Vägverket 
har identifierat 115 platser, främst inom storstadsområdena och på de nationella stamvägarna, där extra 
insatser är nödvändiga. Under barmarksperioden måste vägarbeten, fordonsstopp med tillhörande 
bärgning, olyckor och trafikledning hanteras mer effektivt än idag. Det ändrade arbetssättet bedöms 
kosta tio miljoner kronor mer per år. Ett ökat och tydligare samarbete med inblandade aktörer kommer 
att minska störningarna betydligt.  

Robusthet och bekvämlighet 

Drift och underhåll förstärks på utpekade sträckor i syfte att öka säkerheten mot ras och skred till följd 
av ett förändrat klimat. En satsning på att öka tillsyn av avvattningsanläggningar som trummor, diken 
och rörbroar samt ökad dikesrensning och röjning av vegetation krävs för att klara behoven.  

 

Förbättringsåtgärder genomförs för att minska riskerna på vägnätet utifrån klimatförändringar och 
ökad sårbarhet. I takt med förändrat klimat och ökade nederbördsmängder kommer utpekade broar och 
vägar att behöva förstärkas. Ökad riskmedvetenhet kräver att en del broar och vägar förstärks. 

Beläggning kommer att genomföras på 300 kilometer grusväg med en genomsnittlig årsdygnstrafik 
(ÅDT) över 250 fordon. Beläggningen kräver i regel att grusvägen först förstärks. Vägarna behöver 
inte vara utpekade som viktiga näringslivsvägar.  

Säkerhet 

Väggreppet vintertid ska förbättras och variera mindre än idag på ett utpekat vägnät (i 
storstadsområdena, på nationella stamvägar och vägar för arbetspendling). Åtgärderna väntas 
genomföras inom upphandling av drift- och underhåll där speciella krav kommer att ställas på 
väggreppet.  

Vissa nya fordon är utrustade med varningssystem när fordonet är på väg att köra av vägen. En del av 
dessa använder vägmarkeringen som hjälp, vilket innebär att vägmarkeringens standard behöver 
garanteras, åtminstone på ett utpekat vägnät. En förstärkning av 2+1-vägar genomförs. Mittseparering 
av vägar kräver nästan alltid att vägren och vägkanter först förstärks för att klara en ny lastprofil. 

Användbarhet 

Standarden på drift och underhåll förbättras för att öka tillgängligheten till kollektivtrafik, 
busshållplatser, bytespunkter, gång- och cykelvägar i storstadsområden, nationella stamvägar och 
utpekade pendlingsstråk. 

Bibehållet vägkapital 

Åtgärder vidtas för att bevara det nedlagda vägkapitalet. Genom avvattningsåtgärder för att säkerställa 
vägkroppens dränering samt lagning av ytskador, bibehålls vägarnas bärighet och beläggningarnas 
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livslängd ökar med upp till det dubbla. Ombyggnad av broar och rekonstruktion av utpekade 
näringslivsvägar är andra viktiga åtgärder.  

Miljö 

Bullerstörningar minskas genom satsning på bullerdämpande beläggningar, vilket innebär att antalet 
bullerstörda i storstäder och vid genomfartsleder kommer att minska. Drift- och underhållskostnaden 
är i genomsnitt ungefär sex gånger högre för dessa beläggningar, men i de fall där åtgärden är 
samhällsekonomiskt lönsam ska den väljas. 

Energieffektivisering av belysningsanläggningar innebär ett stort bidrag till Vägverkets minskning av 
koldioxidutsläppen.  

Enskilda vägar  

En standard ska eftersträvas för enskilda vägar som är i paritet med de lågtrafikerade statliga vägarna. 
De funktioner och den leveranskvalitet som gäller för de statliga landsbygdsvägarna är önskvärd även 
på det enskilda vägnätet. Satsningar bör göras i första hand på leveranskvaliteterna robusthet och 
framkomlighet, till exempel beredskap för naturkatastrofer som stormar och översvämningar, 
brorekonstruktioner och underhåll av slitlager, tvärfall och avvattningssystem. 
 

8.2.1.4 Satsningar i järnvägsnätet för att nå målen 2021 

Planeringsram för drift och underhåll 

Planeringsramen för perioden 2010–2021 uppgår till 64 miljarder i prisnivå 2009. Till detta 
tillkommer avgifter för bantillträdestjänster med totalt 15,6 miljarder för hela planperioden vilket är en 
dryg fördubbling i jämförelse med dagens avgiftsuttag. 

Behovet av drift och underhåll samvarierar starkt med trafikvolymen. Den trafikökning på 27 procent 
som prognostiseras i planen bedöms öka kostnaden för drift och underhåll med i genomsnitt 400 
miljoner kronor per år (successiv ökning under perioden). 

 

Behov av satsningar för att kort- och långsiktigt nå uppsatta mål och krav 
I avsnittet redovisas, med utgångspunkt i nuvarande trafikering, vad som krävs för att uppnå de 
uppsatta målen per bantyp och leveranskvalitet, samt hur drift och underhållsverksamheten kan bidra 
till en förbättrad miljö och minskade miljöeffekter. Här redovisas också vad som fordras för att 
långsiktigt säkra standarden i järnvägsnätet. 
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Banor inom storstadsområden 

Inom storstadsområden ska drift och underhåll inriktas mot att förbättra ankomstpunktligheten, både 
genom att minska antalet störningar och genom en mer effektiv hantering av de störningar som 
uppstår. Målet är att uppnå en ankomstpunktlighet på 96 procent (idag 87,8 procent).  

År 2021 ska 80 procent av resenärerna vara nöjda med kollektivtrafik på järnväg. För att uppnå detta 
måste bland annat trafik- och trafikantinformationen förbättras. Det mål som Banverket har satt upp 
för storstadsområden är att 85 procent av resenärerna ska var nöjda med trafik- och 
trafikantinformationen (idag 48 procent). Samtidigt ska en utpekad del av järnvägsnätet år 2021 vara 
användbart för alla och därför måste ett fungerande drift och underhåll av bland annat hissar, ledstråk, 
lyftanordningar, rulltrappor säkerställas.  

Inom ramen för nuvarande trafikvolym behöver dagens satsning på storstadsområden utökas med 150 
miljoner kronor per år, vilket motsvarar 1,8 miljarder kronor under planperioden. I detta ingår inte 
åtgärder för att långsiktigt säkra standarden. 

Banor som bildar större sammanhängande stråk 

Ankomstpunktligheten är idag låg och det krävs stora satsningar både av Banverket och av 
trafikoperatörerna för att nå det målet, 96 procent (idag 88 procent).  

Trafik- och trafikantinformationen är av stor vikt för de långväga resenärerna och målet är att 85 
procent av resenärerna ska vara nöjda 2021. Ett fungerande drift och underhåll av hissar, ledstråk, 
lyftanordningar, rulltrappor med mera måste säkerställas.  

Bekvämligheten på de större stråken har en för låg nivå och de långväga resenärerna har höga krav. 
Det är viktigt att resan kan användas till arbete, läsning, titta på film och andra aktiviteter utan 
störande skakningar.  

Inom ramen för nuvarande trafikvolym behöver dagens satsning på de större stråken utökas med 250 
miljoner kronor, vilket motsvarar tre miljarder kronor under planperioden. I detta ingår inte åtgärder 
för att långsiktigt säkra standarden. 

Banor för övrig viktig gods- och resandetrafik 

Ankomstpunktligheten ligger i nuläget på 88 procent vilket är två procent under det mål som har satts 
upp för bantypen. Trafik- och trafikantinformation behöver också förbättras. Målet är att 70 procent av 
resenärerna ska vara nöjda år 2021.  

Inom ramen för nuvarande trafikvolym behöver dagens satsning på banor för övrig viktig gods- och 
resandetrafik utökas med 100 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,2 miljarder kronor för planperioden. 
I detta ingår inte åtgärder för att långsiktigt säkra standarden. 
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Banor med mindre trafik 

Målet för ankomstpunktligheten är 90 procent och i nuläget uppgår denna till 88 procent. En 
bedömning är att ankomstpunktligheten kan förbättras indirekt genom de satsningar som föreslås för 
storstadsområden, större sammanhängande stråk samt banor för övrig viktig gods- och resandetrafik. 

Om det blir svårt att nå uppsatta mål inom storstadsområden och större sammanhängande stråk är det i 
första hand från ”banor med mindre trafik” som omfördelning av medel ska göras. Möjligheterna är 
dock begränsade, dels till följd av att det inte finns så mycket pengar avsatta (13 procent av de direkta 
underhållskostnaderna), dels genom att dessa banor kan utgöra delar i viktiga trafikflöden. 

Banor med ringa eller ingen trafik 

En upprustning av de lågtrafikerade banor som har en samhällsekonomiskt motiverad trafik beräknas 
kosta sex miljarder kronor.  

Värdet av de drift- och underhållsåtgärder som utförs inom bantypen uppgår till två procent av den 
totala verksamhetsvolymen. Möjligheten att fördela om medel från banor med ringa eller ingen trafik 
till andra bantyper är därför starkt begränsad. 

Robusthet 

Under år 2008 har Banverket inlett åtgärder för att återställa standarden i avvattningsanläggningarna. 
Programmet är planerat att pågå i fyra år och ingår i den närtidssatsning som regeringen har beslutat 
om. Därefter avser Banverket att fortsätta med satsningen inom ramen för den ordinarie verksamheten.  

I robusthet ingår också att minska risken för att träd faller och orsakar skador på kontaktledning och 
andra delar av anläggningen. Banverket bedriver sedan ett antal år ett program för trädsäkring och i 
nuläget har 100 mil spår ”trädsäkrats”. Programmet kommer troligen att fortsätta och åtgärder för 
ytterligare 350 mil är planerade (nyinvesteringar). För att effekterna ska kvarstå krävs ett kontinuerligt 
drift och underhåll av de trädsäkrade områdena. 

Behovet av åtgärder för att öka robustheten beräknas enligt det upprättade programmet kosta 2,1 
miljarder under planperioden, vilket motsvarar 175 miljoner kronor per år. Merparten av detta avser 
riskreducerande åtgärder som återställer standard i dräneringar, trummor samt en fortlöpande skötsel 
av trädsäkrade områden.  

Förbättrad miljö 

För att minska bullret i storstadsområden och i bebyggelsen kring de större stråken finns det bland 
annat behov av att utöka programmet för att åtgärda buller vid källan, genom exempelvis särskilda 
spårslipningsinsatser, rälssmörjning och införande av rälsdämpare. Rälsslipning kan också leda till ett 
jämnare slitage av spåren och därför i viss mån öka livslängden. En annan satsning som behövs under 
planperioden är ett förbättrat underhåll av befintliga bullerskydd.  

Minimering av vegetationens påverkan på tågtrafiken genom trädsäkringsåtgärder innebär ibland 
negativa effekter på natur- och kulturmiljön. Detta ska kompenseras genom att tillvarata och utveckla 
de miljökvaliteter som järnvägen omges av.  
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En annan viktig åtgärd som föreslås är att genom forskning och nya underhållsprogram minska 
användningen av kemiska bekämpningsmedel.  

Det tillkommande behovet av miljösatsningar beräknas kosta 30 miljoner kronor per år, vilket  
motsvarar 360 miljoner kronor under planperioden. Det pågår dock utredningar och forskning som kan 
ändra detta ställningstagande längre fram i planperioden. 

Långsiktigt säkrad standard i järnvägsanläggningarna 

Ett långsiktigt säkerställande av standard på järnvägsanläggningen kräver att utbytes- och 
upprustningstakten ökar. Om inte återställningstakten ökar kommer de anläggningar som finns i 
järnvägsnätet att ha en betydligt högre medelålder år 2021 än år 2008.  

Volymen nyinvesteringar förväntas att minska under planperioden. Nyinvesteringar som genomförs på 
redan befintliga anläggningar kan till viss del minska behovet av utbyten och upprustningar. Det blir 
sannolikt betydligt mindre sådana effekter i planperioden 2010-2021 än i planeringsperioden 2004-
2015. 

På lång sikt kommer en ökning av medellivslängden på järnvägsanläggningarna att inverka på 
leveranskvaliteten. Effekterna av en för låg utbytes- och upprustningstakt tros dock ligga utanför 
planperioden. Kostnaden för att uppnå en rimlig utbytes- och upprustningstakt bedöms inom ramen för 
nuvarande trafikvolym uppgå till 1 100 miljoner kronor per år.  

 

Förslag till satsningar  

Nedan görs en kort redogörelse av de effekter förslaget till satsningar får på järnvägsnätet samt vilka 
förväntningar som inte kommer att uppfyllas. En summering görs också av de osäkerheter som 
förslaget rymmer. 
 

Effekter på järnvägsnätet genom drift och underhåll under planperioden: 

· En förbättrad ankomstpunktlighet i storstäder där också den information som lämnas är 
anpassad till resenärerna ger fler resenärer som pendlar till och från jobbet. Resenärer som är 
nöjda med kollektivtrafiken. 
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· En förbättrad ankomstpunktlighet på de större stråken ökar lönsamhet för godstransporterna 
och intresset för att transportera gods på järnväg stiger. De långväga resenärerna kan räkna 
med att restiderna håller och välja att jobba, läsa eller andra aktiviteter under resan. 

· Användbarheten för alla säkras i det utpekade nätet. Den kringutrustning som finns för att 
möjliggöra resande med tåg för alla har en mycket hög driftsäkerhet. 

· Drift- och underhållsåtgärder bidrar till att buller från järnvägstrafiken i tättbebyggda områden 
minskar. 

· Järnvägsnätet inom storstadsområden och större stråk blir bättre rustat att klara större 
störningar till följd av klimat, extraordinära händelser etc. 

· Miljöpåverkan från drift och underhåll minskar genom utveckling av nya metoder för att 
underhålla avvattningsanläggningar och områdena kring järnvägen. 

· Banverkets egen energiförbrukning uppgår idag till 245GWh och den beräknas minska med 
64 GWh, vilket motsvarar 26 procent.  

 

Förväntningar på järnvägsnätet som inte uppfylls: 

· Banor med mindre trafik och lågtrafikerade banor riskerar att få en försämrad leveranskvalitet 
och sänkt standard genom att åtgärder inom storstadsområden och större sammanhängande 
stråk prioriteras. 

· En för låg utbytes- och upprustningstakt ger en fortsatt urholkning av järnvägskapitalet. På 
längre sikt kommer leveranskvaliteten att försämras. Vid utbyten och upprustningar prioriteras 
i första hand storstadsområden och större stråk.  

· Anläggningarnas robusthet förbättras inte i den takt som är efterfrågad. Förbättringar i 
förmågan att stå emot stora störningar görs i första hand i storstadsområden och i större stråk 

· Upprustningen av lågtrafikerade banor genomförs inte trots att det för flera banor är 
samhällsekonomiskt lönsamt att bedriva trafik. 
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Större osäkerheter i förslaget: 

· Trafikutvecklingen  
o Mer tåg på spåret: 

 kräver mer drift- och underhållsåtgärder 
 men också en högre kvalitet för att reducera konsekvenserna av de störningar 

som uppstår 
· Beräkningen av kostnaden för de förändringar i åtgärdsbehovet som trafikutvecklingen medför 

innefattar osäkerheter. Behovet av åtgärder påverkas inte bara av ökning i antal tåg, utan också 
av hur tunga fordonen är, hur fordonen är utformade och underhålls, vilken axellast som tillåts 
och hur fort tågen kör. Ökningar av trafiken ställer också krav på högre kvalitet än idag, 
eftersom konsekvenser av störningar i systemet blir mycket större. Något försök att beräkna 
behovet av drift och underhåll till följd av att det krävs en ny kvalitetsnivå har inte 
genomförts.  

· Brist på kunskap om sambandet mellan en höjning av banavgifterna och efterfrågan att 
bedriva trafik på spåren. 

· För låg utbytes- och upprustningstakt leder till åldrade anläggningar. Osäkert när det börjar ge 
effekt på leveranskvaliteten.  

· Omfattningen och kostnaden för de kreosotsliprar ska tas om hand när spår- och växlar byts 
ut.  

· Stora utbyten i början av 1990-talet, ger ett accelererande behov efter 2021.  
· Brist på verifierade effektsamband mellan genomförda drift och underhållsåtgärder och 

minskning av antal tågförseningstimmar.  
·  

Nedanstående satsningar klarar Banverket av genom omfördelning inom ramen, en höjning av 
banavgifterna med 300 miljoner kronor per år samt genom effektiviseringsåtgärder.  
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Figur 21. Förslag till satsningsområden inom järnvägsnätet 

 

Banor inom storstadsområden och större sammanhängande stråk 

Ankomstpunktligheten kommer att förbättras genom dels en minskning av antalet fel i anläggningen 
samt bättre hantering av felen, och inte minst genom ett fortsatt samarbete med trafikoperatörerna. 
Trafik- och trafikantinformationen genomgår en radikal förändring och anpassas till de behov 
resenärerna har. Ny teknik utnyttjas i stor utsträckning för att höja kvaliteten och för att minska 
kostnader för trafikutrop och skyltningar. Bekvämligheten på de större stråken förväntas öka och ger 
de långväga resenärerna bättre möjligheter att till exempel arbeta och läsa.  

Standarden på de anläggningar som finns i järnvägsnätet försämras något och på riktigt lång sikt 
kommer det att inverka på leveranskvaliteten. En bedömning är att denna försämring ligger utanför 
planperioden.  

 

Banor för övrig viktig gods- och resandetrafik 

Banverket gör en satsning för att minska antalet fel på dessa banor. Men en förbättrad 
ankomstpunktlighet uppnås främst i samspelet med trafikoperatörerna. Trafik- och 
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trafikantinformationen kommer att bli bättre även här, men införande av ny teknik görs i första hand i 
storstadsområden och inom större sammanhängande stråk. Standarden på de anläggningar som finns i 
järnvägsnätet försämras och på riktigt lång sikt kommer det att inverka på leveranskvaliteten.  

 

Banor med mindre trafik 

Banor med mindre trafik riskerar att få en försämrad leveranskvalitet och sänkt standard. Banverket 
gör inte riktade insatser för att förbättra ankomstpunktlighet och minska antalet störningar. Däremot 
kan de åtgärder som genomförs inom främst storstadsområden, större sammanhängande stråk och 
banor för övrig viktig gods- och resandetrafik, indirekt ge positiva effekter som leder till minskning i 
antalet fel och därmed ge en positiv inverkan på ankomstpunktlighet.  

 

Banor med ringa eller ingen trafik 

Trots att det bedöms som samhällsekonomiskt lönsamt att bedriva trafik på en stor del av de 
lågtrafikerade banorna (Översyn av det lågtrafikerade järnvägsnätets framtid, Regeringsuppdrag, F08-
4118/SA20), så kan en satsning inte rymmas inom ramen. Istället prioriteras åtgärder som bedöms ha 
en ännu högre samhällsekonomisk lönsamhet, som ankomstpunktlighet inom storstadsområden och på 
de större stråken. För de banor där det är samhällsekonomiskt lönsamt att genomföra en upprustning 
ska om möjligt drift och underhåll fortsätta med nuvarande omfattning och inriktning.  

Vissa lågtrafikerade banor kan vara en viktig länk i ett system- eller trafikflöde och för dessa banor 
ska alltid en särskild bedömning göras innan inriktningen för drift och underhåll läggs fast. 

Upprustningen av de lågtrafikerade banor där det bedömts vara samhällsekonomiskt lönsamt att 
fortsätta bedriva drift och underhåll, beräknas i ett mycket tidigt skede kosta sex miljarder kronor. Att 
genomföra detta ryms inte inom ramen till drift och underhåll utan att stora omprioriteringar 
genomförs. En möjlighet kan vara att inte satsa på förbättrad ankomstpunktlighet och istället använda 
delar av dessa pengar till att rusta vissa lågtrafikerade banor. En annan möjlighet kan vara att 
ytterligare höja banavgifterna i syfte att finansiera upprustningen. Ytterligare ett alternativ är 
samfinansiering. Samtidigt finns fortfarande det övergripande kravet på samhällsekonomisk 
bedömning kvar och Banverket ska föreslå de åtgärder som ger största nyttan för samhället.  

 

Robusthet 

Det påbörjade programmet för robusthet fortsätter med en prioritering mot storstadsområden och 
större sammanhängande stråk. Det minskar risken för stora störningar inom dessa områden.  

Möjligheten att leda om trafik och hitta alternativa transportsätt i samband med större störningar 
säkerställs gemensamt för väg- och järnvägsnätet.  

 



Version 090820kl 1300* 

        

 

               

Sid:  148(266) 

Datum: 2009-08-20 

Beteckning: Vägverket SA80A2009:16295 

   

  

 

Miljö 

Drift- och underhållsåtgärder genomförs i syfte att minska buller i främst storstadsområden. Andra 
åtgärder är framtagning av underhållsmetoder för trädsäkrade områden, samt diken och dräneringar för 
att bättre tillvara ta och utveckla de miljökvaliteter som järnvägen omges av. 

Användbarhet 

Alla ska kunna åka tåg på ett utpekat järnvägsnät år 2021. Drift och underhåll bidrar till detta genom 
att införa enhetliga krav på driftsäkerhet i den utrustning som används. 

Järnvägskapitalet 

Planeringsramen räcker inte för att öka volymen utbyten och upprustningar. Medelåldern på 
järnvägsanläggningarna kommer att öka och en bedömning är att det leder till försämrad standard. På 
sikt får det också inverkan på de leveranskvaliteter som ska uppnås.  

Utbytes- och upprustningsbehovet kommer att öka under slutet av planperioden och det beror på: 

· Under 2020-talet kommer en stor del av de anläggningar som byttes ut under 1990-talet att 
närma sig slutet av sin planerade livslängd. Det är angeläget att planera för detta i god tid för 
att slippa ett accelererande behov av utbyten och upprustningar.  

· I centrala Stockholm har den tekniska livslängden för många broar börjat att överskridas. Flera 
av broarna är byggda på 1950-talet, men trafikbelastningen har överstigit vad broarna 
dimensionerades för. Fram till år 2017 kan utbyten och upprustningar inte genomföras.  

· Den prognostiserade trafikutvecklingen medför en ökad nedbrytning och påverkar därmed 
också anläggningarnas livslängd. 

 

Förslag vid trafikökning enligt planprognosen  
Mer trafik på spåret ökar behovet av driftledning och övervakning samtidigt som det också ger en 
snabbare nedbrytning och ett ökat slitage av anläggningen. En ökning av trafiken med de 27 procent 
som anges i planprognosen medför således ökade drift- och underhållsåtgärder.  

Om genomförandet av drift- och underhållsåtgärder inte ökar i en takt som stämmer med den växande 
trafikens behov finns en stor risk att trafikökningen inte blir verklighet. Det främsta skälet är att 
kvaliteten sjunker under resenärernas, godstransportköparnas och trafikutövarnas acceptansnivå. 

I förslaget till satsningar föreslår Banverket dels att en förbättring av leveranskvaliteten, inom i första 
hand bantyperna storstäder och större sammanhängande stråk, finansieras genom att höja 
banavgifterna med 300 miljoner kronor per år. Banverket föreslår också att det ökade behovet av drift 
och underhållsåtgärder till följd av mer trafik på spåren finansieras genom en ytterligare förhöjning av 
banavgifterna med 250 miljoner kronor per år. Sammantaget innebär detta en fördubbling av 
banavgifterna. Det finns naturligtvis ett samband mellan kostnader för att trafikera järnvägen och 
efterfrågan.  
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8.2.1.5. Miljöbedömning 

I analysen av miljökonsekvenser för de olika delområdena klimat – hälsa – och landskap av föreslagna 
åtgärder planen utgår miljöbedömningen från ett nollalternativ som är definierat utifrån ordinarie drift 
och underhållsbudgeten år 2009.  

Under planperioden kommer Vägverket att genomföra en hel del medvetna satsningar som ger effekter 
på miljön. Satsningar som görs inom planen bidrar positivt till miljömålen, framför allt gällande klimat 
och hälsa. Energieffektivare metoder bidrar till att minska mängden koldioxid som släpps ut som en 
följd av drift och underhåll. Drift- och underhållsstrategier som bidrar till en minskning av buller och 
partiklar används där det är samhällsekonomiskt lönsamt.  

Drift och underhåll på järnvägsnätet kommer att bedrivas i huvudsak på samma vis och i samma 
volym som idag. Miljöpåverkan kommer därför även den att vara huvudsakligen densamma som idag.  

 

Klimat 

Energibesparingar för att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsystemet genomförs genom att 
öka beläggningsgraden av kalla massor, byte av utbyte av energikrävande belysningsarmaturer och 
använda effektivare användning av armaturer genom exempelvis dimning och nattsläckning. 
Koldioxidminskning genom satsningar inom drift och underhåll beräknas totalt till cirka 0,4 Mton år 
2021 jämfört med om planen inte skulle genomföras. 

Fram till år 2012 har Vägverket mål att minska dieselanvändningen med 10 procent på vinterdriften 
och 15 procent på färjeverksamheten. 

En satsning på att minska energiförbrukningen för vägbelysning med 50 miljoner kronor per år 
innebär ett utbyte av 100 000 armaturer ger en besparing på cirka 0,18 Mton koldioxid under 
planperioden. Under planperioden sparas dessutom cirka 200 miljoner kronor på minskad 
elförbrukning genom denna satsning.145   

En strategisk satsning som ska genomföras under planperioden är att lägga beläggningar med kalla 
massor. En besparingspotential finns på 0,48 Mton koldioxid över hela planperioden, en rimlig 
bedömning är att 50 procent av denna potential kan realiseras. Det motsvarar en minskning med 0,24 
Mton koldioxid över hela planperioden eller 0,02 Mton koldioxid år 2021 med plan. Insatsen ökar inte 
kostnaderna för att genomföra drift och underhåll under planperioden. 

Vinterdriften är en stor post av drift och underhållsbudgeten och omfattningen av verksamheten 
påverkar miljön. Det är dock svårt att kvantifiera huruvida det blir positiva eller negativa effekter på 
klimatet. Satsning på att minska störningar vintertid innebär ökade kostnader med cirka 50 miljoner 
kronor per år. Det handlar till största delen om extra fordonsberedskap och mer fordonstimmar. 
Koldioxid ökningen blir cirka 0,039 Mton koldioxid under planperioden, dvs en ökning med 0,003 
Mton CO2 år 2021 jämfört med att planen inte genomförs. Det innebär samtidigt att det minskar start 
                                                        
145 I beräkningen är 1 kWh =  0,826 kg koldioxid och elpriset är 1 krona per kWh.  
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och stopp för trafiken, vilket borde ge marginellt positiva miljöeffekter då det gäller utsläpp av 
koldioxid.  

Drift och underhållsverksamheten på järnväg bidrar till möjligheterna att öka trafiken och därmed de 
miljöeffekter som uppstår när godstransporterna sker på järnväg istället för väg. Godstransporterna på 
järnväg förväntas under planperioden öka med 3500 nettoton i medel per år. Satsningen på 
högtrafikerade gods- och persontransportstråk dvs omfördelningen av medel från lågtrafikerade banor 
till högtrafikerade innebär att järnvägen kan hantera en större andel av förväntad transportökning än 
vad annars skulle varit fallet. Utvecklingen är dock inte entydig då även ”lågtrafikerade banor” kan 
ligga nära sitt kapacitetstak och därför ej kan hantera kommande transportökning. Detta kan innebära 
att godstrafikandelen på några års sikt kan börja minska som en följd av att de transporter som 
”tvingats ut på vägen” väljer att fortsätta på väg hela transportsträckan. 

Satsningen på förbättrad robusthet är positiv ur klimatsynpunkt. Den ökade tillförlitligheten kommer 
att öka attraktiviteten och därmed vara en del i den prognostiserade transportökningen.  

Potentialen för energibesparing inom järnvägssektorn under planperioden beräknas uppgå till 170-240 
miljoner kronor per år baserat på 2008 års inköpspris för el, elenergiförbrukning och trafikering. Detta 
innebär en energibesparing på ungefär 5 procent146 för hela sektorn. Vissa av dessa åtgärder är rena 
energibesparingsprojekt, andra åtgärder som görs är främst till för att möjliggöra tågdrift eller höja 
säkerheten, men som en extra bonus fås minskad energiförbrukning. Energibesparingarna avser både 
trafikering och i infrastrukturen. I järnvägsnätet ingår som exempel ett mycket stort antal spårväxlar 
varav av många värms upp vintertid. Genom ny styrning av uppvärmning av växlar beräknar 
Banverket att spara 44 gigawattimmar (GWh) per år eller ca 0,036 Mton CO2 år 2021 jämfört med om 
planen inte genomförs 147. Andra åtgärder som minskar energianvändningen inom drift- och 
underhållsverksamheten är införande av LED-lampor148, förändring av belysning på plattformar och 
bangårdar och minskad förbrukning i kringliggande teknikhus. Sammanlagt beräknas en 
energibesparing på ca 275-375 GWh per år eller drygt 0,2 Mton år 2021 jämfört med om planen inte 
genomförs. 

Inom ramen för denna satsning kommer mätutrustningar att monteras på lok för att möjliggöra 
betalning för faktisk elförbrukning för operatören. Detta kommer att stimulera ett energieffektivare 
körsätt och beräknas kunna ge minskning av energianvändningen med 100-200 GWh. 

Den omfattande röjningen av banors sidområden kommer att kunna tillföra energisektorn betydande 
mängder biomassa som kan ersätta fossila bränslen.  

 

                                                        
146 Energieffektivisering inom järnvägssektorn, LAKf 09-012 
147 Beräknat enligt 44 000 000 kWh x 0,826 kg = 36 344 000 kg, dvs en reduktion av CO2 på mer än 0,036 Mton CO2. 
148  LED står för Light Emitting Diode 
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Åtgärdsgrupper 
Bedömning av  

CO2-utsläpp 

Lågenergibelysning och annan energieffektivisering ++ (++) 

Kallare beläggningsmassor ++ (++) 

Förbättrad vinterdrift - (-) 

Styrning av växelvärme 0/+(+) 

Mätutrustning för energianvändning på lok + (++) 

Tabell 22 Förändring av koldioxidutsläpp från drift- och underhållsverksamheten år 2021 (år 2040). Plus är 
lika med positivt bidrag, dvs minskning av CO2, det omvända gäller för minus. Totalt bedöms huvudsakligen 
energieffektivisering leda till en reduktion på ca 0,4 Mton.. Åtgärderna är ej storleksmässigt eller 
kostnadseffektivt jämförbara sinsemellan. 

 

Hälsa 

De två områden som framförallt påverkas här är att minska bullernivåer och att bidra till att minska 
partikelutsläppen. I båda dessa fall är åtgärderna kostsamma men samhällsekonomiskt effektiva på 
avgränsade vägsträckor. En bedömning är även att en hög standard på drift och underhåll av 
busshållplatser, gång och - cykelvägar påverkar möjligheten att resa kollektivt och med cykel, och 
därmed bidra till positiva hälsoeffekter.  

I planen ingår en satsning på bullerdämpande beläggningar under planperioden med 50 miljoner 
kronor per år. Det kommer att innebära att målet för statliga vägar uppfylls till 30 procent 2020. 

De driftåtgärder som ger den största effekten för att minska PM10 i dagsläget är dammbindning som 
ger upp till en 35 procent minskning. Åtgärder sker särskilt på sträckor med problem.  

Banverket kommer att utveckla och tillämpa metoder för att beakta bullerstörningar i samband med 
drift och underhåll av järnvägen. 15 miljoner kronor per år avsätts för detta ändamål. Åtgärderna kan 
t.ex innebära ur bullersynpunkt särskilda spårslipningsinsatser, rälssmörjning eller rälsdämpare på 
bansträckor i tätbefolkade områden där dessa insatser ger en bullerreducerande effekt. Internationella 
erfarenheter visar att extra spårslipningsinsatser med ett tidsintervall på ca 2 år kan minska 
bullernivåerna från persontrafik med upp till 3 dBA. De avsatta medlen medför att sådana insatser kan 
genomföras längs ca 300 km dubbelspårig järnväg. Åtgärderna uppskattas leda till reducerade 
bullernivåer för ca 50 000 – 100 000 personer som exponeras för bullernivåer högre än 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå längs det högtrafikerade järnvägsnätet.  

Åtgärderna medför dock inte samma effekt på buller från dagens godstrafik. Ojämnheter på 
godsvagnarnas hjulringar dominerar bulleremissionen och ett utbyte till nya godsvagnar eller en 
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förändring av bromssystemen på befintliga godsvagnar måste göras innan spårslipning är en effektiv 
bullerreducerande åtgärd för godstrafik.  

Banverket avsätter 5 miljoner kr/år för att underhålla och vidmakthålla den bullerreducerande effekten 
av befintliga bullerskärmar. För dessa medel kommer dels den bullerreducerande effekten av 
bullerskärmar där underhållet idag är kraftigt undersatt att återställas dels en standardhöjning att kunna 
genomföras så att avsedd bullerreducerande effekt av befintliga bullerskärmar säkras. Förutom den 
bullerreducerande effekten medför satsningen estetiska värden.  

En viktig åtgärd är att genom forskning och nya underhållsprogram minska användningen av kemiska 
bekämpningsmedel. Totalt används ca 3,5 ton bekämpningsmedel per år.  Banverket har ambitionen 
att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel mot vegetation (herbicider) med minst 20% 
under planperioden.  

Under planperioden uppskattas ca 2,4 miljoner sliper som är behandlade med kreosot att ersättas. Till 
största delen ersätts dessa med sliprar av betong 

 

Landskap 

Drift och underhållsåtgärder på väg riktade mot miljöaspekten landskap bidrar till att behålla 
artrikedom i och omkring vägområden. Landskapet påverkas positivt genom slåtter av vägkanterna 
och detta gör att förbuskningen minskar. Skötsel av kulturobjekt och alléer görs för att bevara värdet. 
Vid omläggning av trummor tas hänsyn till djur som lever i vattnet och särskilda åtgärder för att 
underlätta vandring för dessa arter. 

Större hänsyn ska tas till de natur- och kulturvärden som finns i järnvägens omgivning. Genom 
regelbundna och till omgivningen anpassade röjningsåtgärder gynnas fler växt- och djurarter intill 
järnvägen.  Dessutom kommer många kulturvärden intill spåret att synliggöras. Ett öppnare landskap 
intill järnvägen ger ökad utsikt över den omgivande miljön under tågresan. Röjning av vegetationen 
intill spåret minskar också risken för påkörning av älg och rådjur. 

Minimering av vegetationens påverkan på tågtrafiken genom trädsäkringsåtgärder innebär ibland 
negativa effekter på natur- och kulturmiljön. Detta kompenseras i framtiden genom tillvaratagande och 
utveckling av de miljökvaliteter som järnvägen omges av. Genom en effektiv och miljöanpassad 
skötsel kan biotopförluster, barriäreffekter och viltolyckor begränsas.  

Röjningen har även direkt positiva miljöeffekter. Kulturvärden i kommer att synliggöras och de öppna 
ytornas arter kommer att gynnas. Till denna hör flera sällsynta ängs- och hagmarksväxter som fört en 
tynande tillvaro eller närmast helt slagits ut i skuggan av den höga vegetationen. En prioritering av 
vilken ”biologiska mångfald” som bör prioriteras måste alltså göras och detta kan bara göras från fall 
till fall då även andra aspekter som dränering, sikt mm spelar en stor roll för beslut. Målet är att 350 
mil ska trädsäkras (hittills är ca 100 mil är avklarad). Banverket satsar på att under planperioden 
utveckla och införa metoder som motverkar negativ miljöpåverkan.  
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Under en inventering av biologisk mångfald i järnvägsmiljöer i södra Sverige år 2008149 påträffades 61 
rödlistade arter i järnvägsmiljön. Vissa områden som Banverket förvaltar hyser därmed exceptionellt 
höga biologiska värden. Av dessa områden är ett antal kända sedan tidigare, men en rad andra har 
framkommit som ett resultat av den nya inventeringen. 15 stationsområden identifierats med höga 
biologiska värden. För dessa måste planer för skötsel utvecklas. 

För den biologiska mångfalden utgör användandet av kemiska bekämpningsmedel en stor risk. 
Bekämpningsmedlen dödar större delen av växtligheten samt orsakar förluster av sällsynta och hotade 
växter. Därigenom försvinner också underlaget för insekter. Banverket har som tidigare nämnts 
ambitionen att minska användningen av bekämpningsmedel med 20% under planperioden. 

Det är viktigt att planerade åtgärder genomförs med stor hänsyn till miljön. Men många av de åtgärder 
som ger miljöförbättringar är också förenade med stora kostnader. En av dessa är hantering av 
förorenade massor, vilket förväntas öka kostnaden för spårbyten med upp till 200 miljoner kronor per 
år. Cirka 20 procent av den ballast som ska ersättas i samband med spårbyte bedöms vara förorenad. 
Miljösatsningen beräknas kosta 30 miljoner kronor per år, vilket motsvarar 360 miljoner kronor under 
planperioden. Det pågår dock utredningar och forskning som kan ändra detta ställningstagande längre 
fram i planperioden.  

 

Långsiktigt säkrad standard i järnvägsanläggningarna 

Ett långsiktigt säkerställande av standard på järnvägsanläggningen kräver att utbytes- och 
upprustningstakten ökar. Fler spår, spårväxlar, kontaktledningar måste bytas ut och fler tunnlar, 
avvattningsanläggningar måste rustas upp. Idag fortsätter i många fall olika former av ersättande 
underhåll efter att planerad livslängd har passerats. På sikt medför det en försämrad standard samt att 
kostnaderna för att återställa tillståndet i snabb takt ackumuleras. Om inte återställningstakten ökar 
kommer de anläggningar som finns i järnvägsnätet att ha en betydligt högre medelålder år 2021 än år 
2008. 

En ej bibehållen standard innebär dels gradvis sänkt attraktivitet vilket leder till överföring till andra 
mer miljöpåverkande trafikslag, dels att än mer naturresurser och energi måste tillföras i ett senare 
skede för att återställa en rimlig standard. Banverket menar att de insatser man nu planerar för inte 
räcker för att bibehålla järnvägskapitalet på sikt. 

8.2.2. Sektorverksamhet 
Utgångspunkten för den ekonomiska inriktningen för åren 2010-2021 har varit att anslagsnivån för 
sektor är oförändrad. I tabellen nedan anges en inriktning för planperioden. Det finns en tydlig 
ambitionshöjning inom samhällsplanering vilken är avsedd för ökad samverkan inom tidiga skeden. 

                                                        
149 Larsson, M & Knöppel, A. 2009. Biologisk mångfald på spåren. Zoologisk och botanisk inventering av järnvägsmiljöer med fokus på 
hotade arter, skötsel och framtidsperspektiv. Banverket, Expert och utveckling, Borlänge 
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Omställningen till arbetet med tidiga skeden är fortfarande under utveckling och den bedömda 
ambitionsnivån kan komma att omprövas när arbetet bedrivits så länge att det kan utvärderas. 

 

 
 
 

Samverkan 
med 

aktörer 

Kunskap 
och 

expertstöd 

Forskning, 
utveckling o 

demonstration 
(FUD) Summa 

Hållbar 
samhällsutveckling 

1 000 650 250 1 900 

Effektiva personresor 1 900 700 900 3 500 

Effektiva 
godstransporter 

1 300 350 500 2 150 

 Annan verksamhet 
(T.ex. Järnvägsmuseet 
och väg- och 
trafikdata) 

      1 050 

Summa 4 200 1 700 1 650 8 600 

Tabell 23: Fördelning av kostnader mellan grupper inom åtgärdsområde sektorsverksamhet (miljoner kronor). 

 

8.2.2.1. Samverkan för hållbar samhällsutveckling 

 

Samhällsplanering och samhällsutveckling i tidiga skeden  
Tidiga skeden avser idéstadiet innan de formella planeringsprocesserna har påbörjats. Det är då viktigt 
att skapa en samsyn som ligger till grund för aktörernas olika behov och planeringsprocesser. Genom 
fördjupad samverkan med andra statliga, regionala och lokala aktörer i tidiga skeden av 
samhällsplaneringen kan Banverket och Vägverket bidra till att samhällsstrukturen utvecklas. Det 
handlar om att tillsammans med aktörerna hitta effektiva lösningar som både tillgodoser aktörernas 
behov och bidrar till transportpolitisk måluppfyllelse. Exempel på lösningar kan vara att ge stöd så att 
fortsatt expansion av bostäder, service, arbetsplatser och industri i ökad utsträckning sker vid 
kollektivtrafikknutpunkter eller i noder längs stråk där person- och godstransporter kan ske på ett 
klimatsmart sätt. 

Deltagande i tidiga skeden ger större möjlighet att påverka slutresultatet i en planeringsprocess, 
eftersom parterna ännu inte låst sig vid en lösning. Genom att agera strategiskt i ett tidigt skede och 
utveckla en bra dialog med kommuner, länsstyrelser, regioner och företag kan synpunkter tas om hand 
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då det fortfarande är möjligt att påverka. Därmed flyttas fokus från att granska remisser till att delta 
aktivt i samhällsplaneringen. 

 

Deltagandet i den fysiska och strategiska planeringsprocessen  
Vägverket och Banverket deltar i enlighet med plan- och bygglagen aktivt i den kommunala fysiska 
planeringsprocessen genom yttranden över detaljplaner, översiktsplaner och bygglov. Deltagandet i 
planprocessen sker också via medverkan i samråds- och planeringsmöten med Länsstyrelsen. 
Dessutom ger verken stöd och råd till regioner, regionförbund, län, kommuner och näringsliv med 
flera i syfte att bidra till ökad tillväxt och regional utveckling. Detta sker bland annat i framtagande av 
regionala utvecklingsplaner (RUP), ansökningar om medel ur EU:s strukturfonder med mera. 

 

Expertstöd och kunskapsförsörjning  
För samhällsplaneringen är det viktigt att forskning och kunskap fortsätter att utvecklas inom flera 
områden som ett stöd för bland annat ökade insatser i tidiga skeden. Några områden där fortsatt 
forskning, utveckling och demonstration behövs är: 

– samhällsstruktur så att stora resflöden kan försörjas med kollektivtrafik  
– planeringsmetoder och -verktyg för miljöbedömning av planer och program 
– direkta och indirekta klimateffekter 
– indikatorer för uppföljning av resultat av samhällsplanering 

 

8.2.2.2. Samverkan med aktörer för effektivare personresor 

Expertstöd och kunskapsförsörjning  
 

Kunskapen ger stöd för beslut vad gäller regler, rekommendationer samt andra typer av 
påverkansmedel såsom avgifter, val av resval, kvalitet på resor, val av fordon, användning av fordon 
med mera. Myndigheterna svarar också på remisser och stödjer i egenskap av expertmyndighet 
Regeringskansliet med underlag för beslut eller i samarbetet inom EU och andra internationella 
samarbeten. 

Under perioden 2010-2021 kommer den stödjande verksamheten i form av kunskap och expertstöd att 
fortsätta genom en aktiv omvärldsbevakning, analyser och utvärderingar tillsammans med företag, 
offentliga organisationer och branschorganisationer. Fortsatt finansiering av kunskapsutveckling 
genom forskningsprojekt är viktig inom följande områden: 

– kollektivtrafik 
– cykel 
– energieffektiva och lågbullrande fordon 
– trafiksäkra fordon 
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– beteenden vid användandet av fordon 
 

För att bidra till en transportpolitisk måluppfyllelse ska resultaten av forskningsprojekt integreras i det 
samverkansarbete som sker med olika aktörer. En förutsättning är ett väl fungerande arbete med att 
sprida information om forskningsresultat inom sektorn. 

 

Ökat resande med kollektivtrafik, cykel och gång 
Vägverket och Banverket har ett brett samarbete med kommuner, landsting, regionala aktörer, 
trafikhuvudmän, företag och branschorganisationer kring personresor. Verken utgår från det 
samarbetspartners vill uppnå eller åstadkomma utifrån sin verksamhet och situation. Verkens roll är att 
inspirera, driva på och stödja aktörerna så att de genomför åtgärder för ökad måluppfyllelse.  

Arbetet med personresor ska präglas av ett kundperspektiv och av ett hela-resan-perspektiv. 

Stödet till aktörerna kommer att inriktas på: 

– attraktiv kollektivtrafik (ökad andel resande med kollektivtrafik, bättre utformade 
anläggningar och tjänster(bland annat ur säkerhetsperspektiv), samordnat kollektivtrafik-, 
taxe- och biljettsystem och möjligheter till byte mellan trafikslag 

– ökad och säker gång- och cykeltrafik 

– förbättra användning av bilen, bilpool, sparsamkörning, samåkning, regelefterlevnad, 
säkerhetssystem i bilen och inköp av energieffektivare bil 

– verka för färre resor. Till exempel resfria möten, det vill säga synliggöra andra 
kommunikationsmedel (telefonmöten, videokonferenser med mera) 

– bytespunkternas lokalisering, utformning och servicenivå 

– resans kvalitet, till exempel turtäthet, restid, komfort, trygghet och tillgänglighet  

– fordonsutformning och underhåll 

– lokala ITS-åtgärder (till exempel hastighetspåminnare, GC-varnare och variabla hastigheter 
vid skolor) 

– information inför och under resan 

 

Utveckling och användning av fordon 
Tre viktiga områden att arbeta inom är att: 

– Ta fram kunskap om effektiva styrmedel som främjar en utveckling för energieffektivare 
trafiksäkra bilar. Exempel på sådana styrmedel kan vara koldioxidbaserade förmånsvärden, 
fordonsskatter, lagkrav på alkolås eller dylikt. 

– Stödja för köpare av fordonsflottor (bland annat förmånsbilar, firmabilar, hyrbilar) att göra 
energieffektiva och säkra bilval. 

– Stödja bilförsäljare med kunskap. 
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Inom järnvägssektorn finns en potential för energieffektivisering om fordonen utrustas med 
energimätare. Då kan energidebiteringen baseras på faktisk förbrukning istället för 
schablonberäkningar. 

Forskning inom området kommer att ske inom ramen för fortsatta fordonsforskningsprogram för 
utveckling och användning av fordon. 

8.2.2.3. Samverkan med aktörer för effektivare godstransporter 

Expertstöd och kunskapsförsörjning 
Kunskapen ger stöd för beslut vad gäller regler, avgifter, val av transportslag, transportkvalitet, val av 
fordon, användning av fordon med mera. Myndigheterna svarar också på remisser och stödjer i 
egenskap av expertmyndighet Regeringskansliet med underlag för beslut eller i samarbetet inom EU 
och andra internationella samarbeten till exempel när det gäller mätmetoder för CO2, arbetsmaskiner 
och dess miljökrav, trafiksäkerhet krav och lagstiftning med mera. 

Under perioden 2010-2021 kommer den stödjande verksamheten i form av kunskap och expertstöd att 
fortsätta genom en aktiv omvärldsbevakning, analyser och utvärderingar tillsammans med företag, 
organisationer och branschorganisationer. Fortsatt finansiering av kunskapsutveckling genom 
forskningsprojekt är viktig inom följande områden: 

– Logistik 
– Intermodalitet och kombitrafik 
– Fordonsutveckling (miljö, trafiksäkerhet, funktionalitet) 
– Metoder för ökad fyllnadsgrad 
– Intelligenta transportsystem (ITS) 
– Alternativa kraftkällor, drivmedel och hybridteknik (både väg- och järnvägsfordon) 
– Trafiksystem  
– Beteenden i systemet och hur de kan förbättras 

 

Logistik och transportslagsval 
Inom godsområdet kan Banverket och Vägverket fortsätta sitt samarbete med stödjande, samlande och 
pådrivande aktiviteter. Ambitionen är att tillsammans med företag, kommuner, landsting, myndigheter 
och organisationer underlätta och förbättra transporter genom att: 

– Arbeta aktivt för att restiden och restidsvariationen för gods på utpekade järnvägsstråk kan 
minska. 

– Arbeta aktivt för att skapa goda förutsättningar för kombinerade transporter, här ska alla fyra 
transportslagen samarbeta. 

– Arbeta aktivt med att ta fram bättre information om terminaler och last- och lossningsplatser  
– Öka tillgängligheten till infrastrukturen och terminaler etc. 
– Reducera administrativa hinder. 
– Bidra till en sund konkurrens inom godstransportsektorn med olika åtgärder. 
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– Underlätta för och driva på utvecklingen av e-transport och intelligenta transportsystem (ITS) 
– Stödja aktörerna att ställa miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar 
– Stödja aktörerna till att genomföra säkrare och mera miljöanpassade transporter 

 

Arbetssättet består i att Vägverket och Banverket har gemensamma kundforum för företagsnätverk, 
kunddagar, temadagar och workshoppar. I de olika aktiviteterna fokuserar man på att utbyta kunskap 
inom transportslagsval, logistik, val av fordon och användning av fordon. Kunskapshöjningen har 
inriktningen att stödja aktörerna så att de själva kan genomföra åtgärder för att öka måluppfyllelsen 
inom de transportpolitiska målen. Syftet med utvalda företag i företagsnätverk är att åstadkomma goda 
exempel, att ge kontinuerligt stöd till vissa viktiga aktörer och att ha uppdaterad kunskap att sprida till 
andra företag. Trafiken i Sverige blir alltmer internationell och därför är det också viktigt att informera 
och stödja den utländska trafiken i Sverige. 

 

Utveckling och användning av fordon 

Ambitionen är att stödja olika aktörers arbete inom huvudsakligen: 
– Energieffektiva eller fossilfria fordon. 
– Lågbullrande fordon. 
– Säkrare fordon. 
– Säkrare och miljöanpassad användning av fordon. 

 

Förväntningarna är stora på att tunga vägfordon som drivs med förnyelsebar energi ska utvecklas och 
börja införas på marknaden under perioden. Som en annan del i utvecklingen behövs standardiserade 
metoder för att mäta bränsleförbrukning hos tunga vägfordon.  

Inom vägtrafiken finns en mycket stor säkerhetspotential i att öka regelefterlevnaden inom områdena 
bilbälte och hastighet. Kortsiktigt ska hastighetsefterlevnad med övervakning och stödsystem 
prioriteras. Sänkta hastigheter bidrar till ökad trafiksäkerhet, sänkt bränsleförbrukning, lägre buller och 
bättre luftkvalitet. 

Inom spårtrafiken finns en potential att minska risken för katastrofer och enskilda olyckor genom 
fortsatt utveckling av tekniska stödsystem. 

 

Annan viktig verksamhet 

Det finns annan viktig verksamhet som finansieras inom sektorsanslaget, men som inte lika tydligt kan 
kopplas till sektorsuppgiften, till exempel järnvägsmuseiverksamheten och vägdata. Dessa 
verksamheter föreslås utvärderas och hanteras i särskild ordning.  
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8.2.2.4. Miljöbedömning 

Sektorsverksamheten inrymmer möjligheter att bidra till en positiv miljöutveckling. Det finns bland 
annat en god potential att reducera koldioxidutsläpp. Effekter uppstår dock först när olika aktörer i 
sektorn genomför förbättringar av sin verksamhet, t ex ändrar beteenden, inköp av transporter och 
upplägg av resor på ett sätt som utvecklar transportsystemet i en hållbar riktning. Sektorsverksamheten 
generar åtgärder hos andra aktörer, vilket leder till långa effektkedjor. Detta gör bedömningar av 
effekter från planförslagets sektorsinriktning förhållandevis osäkra. Sektorsverksamheten kan många 
gånger bidra till ökad effektivitet i såväl investeringar som drift- och underhållsåtgärder.  

De i planen föreslagna sektorsinriktningarna bygger i stor utsträckning på erfarenheter från det 
sektorsarbete som bedrivits av Banverket och Vägverket under senaste tioårsperioden. Under den tiden 
har lämpliga insatsområden framkommit och effektiva åtgärdstyper arbetats fram genom prioriteringar 
och acceptans tillsammans med olika aktörer.  

Vid bedömning av sektorsverksamheten har prognos enligt Vägverkets sektorsredovisning år 2008 
varit utgångspunkt.  

Samverkan för hållbar samhällsutveckling med fokus på tidiga 
skeden 

Målområde Klimat 

Ett minskat totalt transportbehov förväntas ske i samverkan med kommuner, länsstyrelser, regioner 
och vissa företag genom ett planeringsarbete i riktning mot en transportsnål bebyggelsestruktur. Till år 
2021 kan koldioxidutsläppen minska. Minskningen bygger på en bedömning av minskat trafikarbete. 
Effekterna är dock större på lång sikt. 

Målområde Hälsa 

Buller - kommunala bullerskyddsåtgärder 

Sektorsverksamhet kommer att riktas in på åtgärder som i samverkan med kommuner och andra 
offentliga aktörer innebär att bullerutsatta längs kommunala vägar kan få en bättre ljudmiljö. En viktig 
åtgärd är att bidra till att bullerfrågan finns med i samhällsplaneringen, framför allt i de tidiga skedena 
då bebyggelsestrukturer läggs fast. 

Bullerinventering är ett viktigt underlag för att planera för lämpliga åtgärder. Viktigt steg på väg för 
att komma igång med åtgärder. Ger ingen bullerreducerande effekt i sig. Men ger ett bättre underlag 
för planering av bullerdämpande åtgärder. Fokus läggs inledningsvis på de cirka 90 kommuner med 
mer än 30 000 invånare. 
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En annan åtgärdstyp är bidrag för bullerdämpande fasadåtgärder, fönster och skärmar. Statlig 
medfinansiering för bullerdämpande åtgärder kommer troligtvis att fortsätta. Om 60 000 personer 
under perioden 2010-2021 får fasadåtgärd, innebär det en bidragskostnad på omkring 180 milj kr. Det 
innebär att dessa personer får bullernivåer under riktvärdena inomhus. Den samhällsekonomiska 
kostnaden minskar därmed med mer än 100 miljoner kronor per år. 

När det gäller val av beläggning på kommunala vägar kommer statlig medfinansiering för 
bullerdämpande åtgärder troligtvis att fortsätta. Bidrag kan ges till 50 procent av merkostnaden vid 
byte till speciellt lågbullrande beläggning. Tystare standardbeläggning läggs vid känsliga miljöer.  

Speciellt tyst beläggning är lämplig i miljöer där det bor många människor och ljudnivåerna är minst 5 
dBA över riktvärdena utomhus. Åtgärderna kan omfatta omkring 30 000 personer till år 2021. 
Effekten kan bli att 10 000 personer bedöms få bullernivåer under riktvärdena utomhus och 1 000 
personer nivåer under riktvärdena inomhus. Den samhällsekonomiska kostnaden minskar med 65 
miljoner kronor per år, efter år 2021. En sänkning av verklig hastighet med 5 km/tim minskar 
bullernivåerna med 1- 2 dBA. 

 

Luft 

Det finns idag stora brister i hur planeringen av bebyggelse, infrastruktur och transporter integreras i 
syfte att begränsa transportbehovet och effektivisera transporter. En sådan integration är nödvändig för 
att uppnå långtgående klimatmål, och både väg- och järnvägstransporterna spelar här en viktig roll. 
Här bedömer IVL svenska miljöinstitutet, att sektorsverksamheten avseende samhällsplanering i tidiga 
skeden samt FUD inom området, framför allt på lång sikt (efter år 2021), kommer att ha stor betydelse 
för utsläpp och halter av främst PM10 och kväveoxider (se tabell 24). 150 Till år 2021 bedömer IVL att 
deltagande i den fysiska/strategiska planeringsprocessen kommer att ha en större effekt.  

Eftersom en dominerande del av förekommande haltnivåer av PM2.5 i svenska tätorter härrör från 
långdistanstransporterade föroreningar bedömer IVL att enbart nationella åtgärder ger en begränsad 
effekt på PM2.5-halterna. 

                                                        
150 IVL-rapport 2009-06-12, Effekter på emissioner och luftkvalitet av trafikverkens förslag på inriktningsområden för sektorsverksamhet 
åren 2010-2021, Arkivnummer U 2654, s 11 
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Emissioner Luftkvalitet i gaturum 

Partiklar Kväveoxider Partiklar Kväveoxider 

 

PM10 PM2.5  PM10 PM2.5  

Tidiga skeden + (++) + (+) + (++) + (++) + (+) + (++) 

Planeringsprocessen  ++ (+) + (+) ++ (+) ++ (+) + (+) ++ (+) 

Expertstöd/FUD + (++) + (+) + (++) + (++) + (+) + (++) 

Tabell 24 Sammanfattande bedömning av effekter (+/-) av föreslagen inriktning på sektorsverksamheten när det 

 gäller emissioner till luft och luftkvaliteten i främst gaturum år 2021 (år 2040) för åtgärdsgrupper inom 

området hållbar samhällsutveckling. 

 

Fysisk aktivitet 

Aktiviteter för att öka gång, cykel och kollektivtrafik användningen genererar ökad fysisk aktivitet 
som ger effekter på människors hälsa. 

  

Målområde Landskap 

Inriktningsområdet samverkan för hållbar samhällsutveckling med fokus på tidiga skeden innehåller 
även inom målområde landskap åtgärdstyper som riktar in sig på kommunala åtgärder. 

Trafikverken räknar med att kunna stödja kommuner med att ta fram program och strategier för att ett 
varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att transportbehovet minskar och 
förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras. Under planperioden 
bedöms 60 procent av landets kommuner ha tagit fram kommunala trafikstrategier eller motsvarande. 
Effekterna av detta har inte uppskattats men bedöms bidra positiv inom såväl målområde landskap 
som klimat och hälsa.  
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Samverkan med aktörer för effektivare personresor 
Några exempel på åtgärdstyper som kan bli aktuella kommenteras nedan. 

Målområde Klimat 

Ett minskat totalt transportbehov kan bli fallet genom sektorsverksamheten i samverkan om resfria 
möten (videokonferenser, telefonmöten och live-meeting, distansarbete). Samverkan sker bl a med 
företag och kommuner. Distansarbete kan bidra till minskning av utsläppen av koldioxidutsläppen. 
Resor till o från arbete står för 19% av trafikarbetet. Tjänsteresor kan minska med resfria möten. 
Tjänsteresor står för 13% av trafikarbetet. Distansarbete och resfria möten kan å andra sidan lämna 
utrymme för bosättningsmönster som exempelvis genererar fler och längre fritidsresor. 

Minskad nygenerering av vägtrafik kan uppnås genom bl a satsning på en ökad andel kollektivtrafik. I 
EET strategin151 bedöms att en statlig satsning på kollektivtrafik skulle kunna minska utsläppen med 
0,04 Mton till år 2020. Sektorsinriktningen förväntas också öka andelen cykel och gång och bidra till 
minskad nygenerering av vägtrafik. Beroendet av egen bil kan minskas genom bilpool, där detta är en 
lämplig lösning. Bilpool kan kombineras med kollektivtrafik, gång och cykel samt leda till en 
minskning av koldioxidutsläppen. 

Energieffektivisering av och ny energi i fordon i samverkan med andra aktörer förväntas leda till 
minskade koldioxidutsläpp. Insatser ska leda till att utveckla kunskap och metoder för att successivt 
öka andelen bränsleeffektiva fordon i stora fordonsflottor hos företag, statliga myndigheter, kommuner 
och landsting. Dessutom vidtas insatser för införande av energimätare och åtgärder för att förbättra 
körbeteende tillsammans med utbildningar i sparsam körning på väg och järnväg. 

                                                        
151 Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET 

Naturvårdsverket RAPPORT 5778 • DECEMBER 2007 
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Åtgärdsgrupper 
Bedömning av  

CO2-utsläpp 

Åtgärder för minskat totalt transportbehov 

Resfria möten (videokonferenser, telefonmöten och live-meeting, distansarbete) 0/+ (0/+) 

Logistik (tjänsteutförande: ruttoptimering, samordning osv) + (+) 

Minskad nygenerering av biltrafik 

Ökad andel kollektivtrafik  + (++) 

Ökad andel cykel och gång + (++) 

Minskat behov av egen bil: 

Bilpool + (++) 

Energieffektivisering av och ny energi i fordon: 

Energieffektivare fordon + (++) 

Energieffektivare tåg + (++) 

Energimätare på tåg ++ (+) 

Utbildningar t ex sparsam körning och hastigheter (väg och järnväg) ++ (++) 

Tabell 25. Summering av potential till förändring av koldioxidutsläpp från sektorsverksamhet när det gäller 
samverkan med aktörer för effektivare personresor år 2021 (år 2040). Plus är lika med positivt bidrag, dvs 
minskning av CO2, det omvända gäller för minus. 

Målområde Hälsa 

De åtgärder som genomförs av aktörerna i samverkan inom sektorsarbetet bidrar till minskningar inom 
utsläpp och buller samt till ökad fysisk aktivitet. Ett annat exempel är samarbete med däckbranschen 
om ökad försäljning av dubbfria däck.  

 

Buller 

Nya skärpta gränsvärden för däck, både personbil och lastbil. För nya däck finns ett förslag att skärpa 
gränsvärdena med 2-3 dBA för tunga fordon och 2 dB för lätta fordon att börja användas år 2012. 

Nya skärpta gränsvärden för personbil, arbete startar år 2010, men effekten blir liten under perioden 
fram till år 2021.  
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Beroende på teknikutvecklingen av mer miljömässigt och ekonomiskt hållbara fordon kan bullret 
komma att öka eller minska. Etanoldrift och högre verkningsgrad för diesel- och bensinmotorer 
riskerar öka motorbullret något. Utveckling av hybriddrift och elbilar kan kraftigt minska motorbullret. 

Om 1 dBA tystare fordon och däck skulle väljas konsekvent, skulle bullret i alla miljöer minska och 
antal utsatta boende över riktvärdena minska med omkring 250 000 personer. Det innebär att den 
samhällsekonomiska kostnaden minskar med 700 milj kr/år, enbart för boendemiljöer. 

Trafikökningen bedöms fortsätta vilket ger ökade bulleremissioner. Bulleremissionerna bedöms dock 
inte öka lika mycket som trafikökningen. Omsättningstiden för fordon är lång och effekter av tystare 
fordon kan förväntas först om 10-20 år. För däck går utbytet snabbare vilket kan innebära betydande 
effekter inom 5-10 år. 

 

Luft152 
Inriktningen mot en övergång från individuella resor med personbil till kollektivtrafik, cykel och gång 
bedömer IVL kan ha en stor effekt på både utsläpp och halter av PM10 och kväveoxider i svenska 
tätorter redan till år 2021. Av samma skäl som nämnts ovan är effekten för PM2.5 mer begränsad.   

Utvecklingen mot mer energieffektiva fordon ger troligen ingen förbättring avseende 
luftföroreningarna till år 2021 (se tabell 26). På längre sikt kan dock sannolikt en viss positiv effekt 
uppnås för PM2.5 och kväveoxider genom att eldrivna fordon får ett genomslag i fordonsparken.  

Vidare bedömer IVL att utpekade FUD-områden avseende kollektivtrafik, cykel och 
användarbeteenden, framför allt på längre sikt (efter år 2021) kan ha stor effekt på utsläpp och halter 
av främst PM10 och kväveoxider. 

Emissioner Luftkvalitet i gaturum 

Partiklar Kväveoxider Partiklar Kväveoxider 

 

PM10 PM2.5  PM10 PM2.5  

Expertstöd/FUD + (++) + (+) + (++) + (++) + (+) + (++) 

Ökad kollektivtrafik/CG ++ (+) + (+) ++ (+) ++ (+) + (+) ++ (+) 

Energieffektiva fordon  0 (-) 0 (+) 0 (+) 0 (-) 0 (+) 0 (+) 

Tabell 26. Sammanfattande bedömning av effekter (+/-) av föreslagen inriktning på sektorsverksamheten när det 
 gäller emissioner till luft och luftkvaliteten i främst gaturum år 2021 (år 2040) för åtgärdsgrupper inom 
området effektivare persontransporter. 

 
                                                        
152 IVL-rapport 2009-06-12, Effekter på emissioner och luftkvalitet av trafikverkens förslag på inriktningsområden för sektorsverksamhet 
åren 2010-2021, Arkivnummer U 2654, s 12. Rapporten har tagits fram inom ramen för åtgärdsplaneringen. 
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Fysisk aktivitet 

Aktiviteter för att öka gång, cykel och kollektivtrafik användningen genererar ökad fysisk aktivitet 
som ger effekter på människors hälsa. 

 

Målområde Landskap 

Samverkan med aktörer för effektivare personresor kan även ha effekter på målområde landskap, men 
dessa har inte uppskattats. 

 

Samverkan med aktörer för effektivare godstransporter 

Målområde Klimat 

Erfarenheter från Vägverkets arbete i samverkan med näringslivet gör att trafikverken bedömer att det 
finns potential att minska koldioxidutsläppen genom samordnade transporter, högre lastfaktor genom 
utvecklad paketering och hantering, utveckling av lastbärare och transportslagsval för gods. 

 

Åtgärdsgrupper 
Bedömning av  

CO2-utsläpp 

Logistik (gods: samordnade transporter, högre lastfaktor) + (++) 

Utveckling av lastbärare + (++) 

Transportslagsval för gods + (++) 

Paketering av produkter/hantering + (++) 

Tabell 27.  Potential till förändring av koldioxidutsläpp från sektorsverksamheten när det gäller samverkan med 
aktörer för effektivare godstransporter år 2021 (år 2040). Plus är lika med positivt bidrag, dvs minskning av 
CO2, det omvända gäller för minus. Åtgärderna är ej storleksmässigt eller kostnadseffektivt jämförbara 
sinsemellan. 
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Målområde Hälsa 

 

Buller 

De åtgärder som genomförs av aktörer i samverkan inom trafikverkens sektorsarbete kan sannolikt 
bidra till minskningar inom buller, men någon effektbedömning för buller har inte genomförts. 

 

Luft153 

En ökad effektivitet inom godstransportsystemet är en viktig del i arbetet för en begränsad 
klimatpåverkan, och har också en stor betydelse för de samlade utsläppen av luftföroreningar. Däremot 
bedömer IVL att effekten av effektivare godstransporter är mindre på luftkvaliteten, särskilt i 
tätortsområden. För att få en god effekt här måste fokus ligga på godsdistribution i tätorter. Det 
utpekade området ”logistik och transportslagsval” bedöms vara det som har störst effekt fram till år 
2021, medan effekterna för de övriga två områdena (fordonsutveckling och FUD) är mer osäkra. 

 

Emissioner Luftkvalitet i gaturum 

Partiklar Kväveoxider Partiklar Kväveoxider 

 

PM10 PM2.5  PM10 PM2.5  

Expertstöd/FUD 0 (+) + (+) + (++) 0 (+) 0 (+) 0 (+) 

Logistik/transportslagsval + (+) + (+) ++ (+) + (+) + (+) + (+) 

Fordon – 
utveckling/användning 

0 (0/+) 0/+ (+) 0/+ (+) 0 (0/+) 0/+ (+) 0/+ (+) 

Tabell 28. Sammanfattande bedömning av effekter (+/-) av föreslagen inriktning på sektorsverksamheten när det 

gäller emissioner till luft och luftkvaliteten i främst gaturum år 2021 (år 2040) för åtgärdsgrupper inom området 

 effektivare godstransporter. 

 

                                                        
153 IVL-rapport 2009-06-12, Effekter på emissioner och luftkvalitet av trafikverkens förslag på inriktningsområden för sektorsverksamhet 
åren 2010-2021, Arkivnummer U 2654, s 12. Rapporten har tagits fram inom ramen för åtgärdsplaneringen. 



Version 090820kl 1300* 

        

 

               

Sid:  167(266) 

Datum: 2009-08-20 

Beteckning: Vägverket SA80A2009:16295 

   

  

 

8.2.3. Åtgärdsområden 

8.2.3.1. Miljöinvesteringar för att begränsa transportsystemets 
miljöpåverkan 

Åtgärdsområdet innehåller åtgärder som minskar eller förebygger negativa konsekvenser av 
transportsystemet i form av bullerstörningar, påverkan på flora och fauna, sämre dricksvatten, 
förorenad mark som inte kan användas, kulturvärden som riskerar att förfalla med mera. De fysiska 
åtgärder som i undergrupper planeras för att lösa respektive problem är ofta av karaktären att de bara 
bidrar till att lösa vart och ett av dessa. Åtgärder i tätortsmiljöer ger även positiva effekter på mål 
såsom trafiksäkerhet, framkomlighet, klimat och tätorters attraktionskraft och bidrar därmed också till 
tillväxt och sysselsättning.  

Åtgärder som på ett positivt sätt ger effekter på klimat och luft finns i området ”Trimning och 
effektivisering av transportsystemet för tillväxt och klimat”. Exempel är att förbättra möjligheterna att 
genomföra resor med cykel och kollektivtrafik. 

De inventerade behoven är större än vad som kan inrymmas i planförslaget. En bedömning är att en 
lägre ambitionsnivå än den föreslagna ökar risken att tvingas genomföra åtgärder genom 
förelägganden utifrån miljölagstiftning, vilket leder till ökade kostnader. 

Åtgärderna inom detta område omfattar hela det statliga väg- och järnvägsnätet och bidrar till att 
uppnå miljökvalitetsmålen. Åtgärderna har delats in i fem undergrupper med en inriktning för 
medelsfördelning, vilket framgår av tabellen nedan. 

  Väg mnkr Järnväg mnkr 

Totalt 

mnkr 

Buller 700 700 1 400 

Landskap 1 100 200 1 300 

Vatten 1 000 0 1 000 

Förorenade områden 0 600 600 

Tätortsmiljöer 800 0 800 

Summa 3 600 1 500 5 100 
Tabell 29. Fördelning av kostnader mellan grupper inom åtgärdsområde miljöinvesteringar. 
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Hälsa 

 

Buller 

Buller är den miljöstörning som berör flest människor. Omkring två miljoner människor bedöms vara 
exponerade för trafikbullernivåer i eller vid sin bostad som överstiger något av de riktvärden som 
riksdagen angivit. Buller är i första hand en hälsofråga, eftersom långvarig exponering kan leda till 
ökad stress som innebär en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar och därmed en för tidig död. 

Arbetet med att minska bullerstörningar sker på flera sätt. Ett är det traditionella som innebär att man 
minskar det buller som når människor genom åtgärder som till exempel byte av fönster och 
uppsättande av bullerskärmar. Ett annat sätt är åtgärder vid källan, till exempel bullerdämpande 
beläggning på vägar och spårslipning på banor samt åtgärder som leder till ändrad användning av 
fordon både på väg och på järnväg. För vägtrafiken kan till exempel ökad användning av tystare däck 
reducera bullret väsentligt. Vibrationsproblem från järnväg åtgärdas främst genom inlösen av drabbade 
fastigheter. Det är också viktigt att ha med bullerproblematiken redan i samhällsplaneringen. Eftersom 
det finns flera mål – buller är ett komplext område och det sker en teknisk utveckling – kan såväl 
strategi som vilken sammansättning av åtgärder man väljer komma att förändras under planperioden. 

Det nu lagda förslaget bygger på inventeringar. De satsningar som föreslås inom detta område är 
främst åtgärder för att reducera bullernivåer där människor bor och vistas. Det handlar om 
fönsterbyten, bullerplank och bullervallar, spårnära bullerskärmar och skärmar vid bostäders uteplatser 
samt vid lokaler för vård, skolor och barnomsorg. 

Totalt föreslås att sådana åtgärder genomförs till en omfattning av 700 miljoner kronor knutet till 
järnvägen och 700 miljoner kronor knutet till vägtrafiken. Åtgärder kommer att vidtas längs hela det 
statliga väg- och järnvägsnätet. Merparten av åtgärderna på väg görs för att minska störningarna 
inomhus från enstaka bullertoppar nattetid. För utomhusmiljöer längs vägnätet handlar det främst om 
andra åtgärder, som beläggningar och hastighetssänkningar. Förslaget innebär att åtgärder görs vid 
cirka 15 000–20 000 bostäder och cirka 500 lokaler för skolor, vård och omsorg. Utöver detta satsas 
också medel inom drift och underhåll på bullerdämpande beläggningar för att åtgärda bullret vid 
källan. Dessutom kommer vissa hastighetssänkningar att bidra till lägre bullernivåer. 

Genom att vidta åtgärder enligt förslag kommer ca 50 000 personer som idag utsätts för bullernivåer 
som överskrider riksdagens riktvärden med 10 dBA, att skyddas mot negativa hälsoeffekter på grund 
av höga trafikbullernivåer i sina bostäder. 

De största bullerproblemen finns dock längs de kommunala gatorna i tätort, vilket inte endast till viss 
del omfattas av detta planförslag (bl.a. sektorsverksamhet). 

 

Dricksvatten 

Många vägar passerar genom skyddsområden för kommunala grundvattentäkter eller ligger i 
anslutning till ytvatten som används som dricksvattentäkt och som saknar godtagbara skyddsåtgärder 
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mot risker genom spridning av farliga ämnen vid en olycka. För yt- och grundvattenförekomster som 
är av nationell betydelse för att försörja många människor ska vattenkvaliteten vara långsiktigt 
tryggad.  

De fysiska åtgärder som kan vara aktuella är bland annat:  

- skyddszoner med tätskikt 
- avledning av tillrinning av dagvatten  
- partikelavskiljare i form av sedimentations- och fördröjningsdammar 
- anläggning av våtmark 

 

Med föreslagen plannivå kommer åtgärder att göras för att skydda såväl vattentäkter som 
ytvattentäkter av regional vikt och grundvattenförekomster av potentiell nationell betydelse. 
Åtgärderna kommer att vidtas längs 500-600 kilometer väg med prioritet mycket hög och längs 1 000-
1 500 kilometer med prioritet hög enligt de inventeringar som gjorts år 2006 av Statens Geologiska 
Undersökningar (SGU) på uppdrag av Vägverket.  

Längs järnvägsnätet finns idag inga kända allvarliga konfliktpunkter. Om någon sådan blir känd eller 
uppstår kommer den att hanteras i särskild ordning. 

I planen föreslås åtgärder för 1 000 miljoner kronor. Beräkningen utgår från schablonkostnad på 
respektive åtgärdad vattentäkt och respektive åtgärdad konfliktpunkt vid grundvattenförekomst. 

 

Förorenade områden 

För miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, har riksdagen beslutat att åtgärder under åren 2005-2015 ska ha 
genomförts vid så stor andel av de prioriterade förorenade områdena att miljöproblemet i sin helhet i 
huvudsak kan vara löst allra senast år 2050. Med helhet avses i detta fall alla områden som utgör stor 
eller mycket stor risk för omgivningen. Enligt bland annat inventeringen inom järnväg bedöms det 
finnas cirka 4 000 förorenade områden. Av dessa bedöms cirka 1 000 utgöra en stor eller mycket stor 
risk. 

När det gäller förorenad mark med anknytning till vägnätet hanteras frågan inom ramen för drift och 
underhåll. 

Den totala kostnaden för att genomföra de riktade åtgärderna inom järnväg bedöms uppgå till minst 2 
400 miljoner kronor. I planen föreslås att 600 miljoner kronor avsätts för i första hand åtgärder av 
områden som innebär risk att människors hälsa eller miljön skadas. Detta omfattar inventering, 
undersökning och efterbehandling. En mindre del av medlen avsätts till händelsestyrda åtgärder 
omfattande inventering, undersökning och efterbehandling vid schaktning, fastighetsöverlåtelser och 
nedläggning av spår. 

Förslaget innebär en prioritering mot att åtgärda punktkällor som innebär en högre risk och där 
förelägganden om åtgärder kan vara aktuella. 
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LANDSKAP 

 

Landskap 

Landskapet utgör grunden för en god livsmiljö, biologisk mångfald, kulturvärden och socialt 
välbefinnande men är också en resurs för utveckling och tillväxt. Landskapet kan liknas vid en 
komplex väv där en mängd utpekade värden för bevarande måste samsas med samhällets 
utvecklingsbehov och enskilt ägande och nyttjande. 

Infrastrukturen har en stark påverkan på biologisk mångfald, kulturmiljövärden och 
landskapsupplevelser. Eftersom den orsakar barriäreffekter för djurlivet är åtgärder för de mest utsatta 
och skyddsvärda djuren högt prioriterade i planen. I ett större perspektiv och över tid orsakar 
barriärerna också en fragmentering av landskapet.  

Annan påverkan kan bestå av förändring av karaktär och samband i landskapet, intrång i utpekade 
värdefulla områden, störningseffekter i form av buller och att djur dör på grund av kollisioner med 
fordon. Dessutom är det viktigt att skydda kulturobjekt från att förfalla eller utraderas.  

Förslaget bygger bland annat på inventeringar och analyser som har gjorts om vägars barriäreffekt för 
fiskar, groddjur, utter samt hjortdjur. Utifrån analyserna har målstrategier formulerats. Även andra 
viktiga natur- och kulturmiljöer, som alléer, kulturbroar och milstenar har inventerats och analyserats. 
Omfattningen av barriärer för rörligt friluftsliv är inte inventerad på samma systematiska sätt men till 
exempel har ett program tagits fram för att åtgärda de mest väsentliga barriärerna av vägar och 
järnvägar för rörligt friluftsliv m.m. med tyngdpunkt på de större storstäderna154. 

Sammantaget föreslås den nationella planen innehålla nedanstående åtgärder inom undergruppen 
landskap. Det som har kunnat inrymmas i planen är i flera delar väsentligt mindre än de behov som 
tagits fram i systematiska genomgångar. Exempelvis finns det enligt inventeringar cirka 300 
konfliktpunkter för älg- och hjortdjur och kostnaden enbart för att åtgärda dessa har beräknats till 
3 800 miljoner kronor. 

 

                                                        
154 Vägverket/Banverket publikation 2005:61.   
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Åtgärd Antal 

Väg 

Kostnad 

Väg 

Antal 

Järnväg 

Kostnad 

Järnväg 

Bevarande av alléer,  

antal och kostnad 

100 110 0 0 

Åtgärder konfliktpunkter djur,  

antal och kostnad 

    

– Hjortdjur 20 200 0 0 

– Fisk 600 240 Ej känt X* 

– Utter 1 600 170 Ej känt X* 

– Groddjur 120 60 < 10 X* 

Kulturvägar  200 70 0 0 

Milstolpar/övriga kulturobjekt 800 50 0 0 

Kulturbroar 150 100 0 0 

Järnvägens kulturbärande element (t.ex. gamla stationer 
och lokstallar) 

 inventering och åtgärder 

0 0 Ej känt X* 

Järnvägens artrika miljöer kart- läggning och åtgärder 0 0 Ej känt X* 

Kartläggning och åtgärder barriäreffekter främst i de tre 
storstäderna 

Ej 
känt 

100 Ej känt X* 

Summa  1 100  200 
Tabell 30. Fördelning av kostnader mellan åtgärder  inom åtgärdsområde miljöinvesteringar, undergrupp 
landskap (miljoner kronor). 

*X i tabellen innebär att åtgärder kommer att genomföras under planperioden, men att tillräckligt underlag 
saknas för att omfattningen ska kunna preciseras i nuläget.  

 

Tätorter 

Många städer men framför allt de mindre tätorterna har genomfarter där Vägverket är väghållare. 
Dessa vägar som passerar genom orter eller har ersatts av en förbifart har alltför sällan anpassats till 
ortens krav på gaturummets utformning och funktion. Detta leder till flera problem som brister i 
trafiksäkerhet och tillgänglighet, otrygga miljöer och fel skala i förhållande till funktion och 
omgivning.  
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Vägverket kan tillsammans med kommunerna bidra till en attraktiv kollektivtrafik, säkra gång- och 
cykelnät, vackra gatumiljöer och en hälsosammare miljö. Detta bidrar till att stödja tätorternas 
betydelse i den regionala utvecklingen genom att öka möjligheterna att pendla, att bo och verka i 
tätorter. Ökad trafiksäkerhet, bättre miljö, rumsliga kvaliteter etc. medför bibehållen eller ökad 
attraktionskraft hos tätorten som stimulerar tillväxt och sysselsättning. För att göra detta möjligt måste 
Vägverket som väghållare och kommuner som har tätorter med denna typ av problem samverka. 
Samverkan kan ofta ske avseende såväl fysiska lösningarna som finansiering av åtgärder. 

Planförslaget bygger bland annat på den bristanalys som gäller natur, kultur och gestaltning i tätorter. 
Den omfattar en genomgång av cirka 400 tätorter, men metodiken för genomgången har varierat. Det 
totala behovet utifrån inventeringarna uppgår preliminärt till cirka 1400 miljoner kronor, vilket bygger 
på en schablonkostnad. Vi föreslår att 800 miljoner kronor avsätts för tätortsåtgärder i den nationella 
transportplanen. Det skulle innebära att brister kan åtgärdas i cirka 100 tätorter. Åtgärderna har också 
starka kopplingar till vad som föreslås i den regionala och lokala planeringen. 

För järnvägen kan det vara bangårds- och stationsmiljöer som har mist sin funktion och bör anpassas 
till en ny situation och omkringliggande markanvändning. Anläggningsdelar som inte har någon 
funktion riskerar bristande underhåll och kan därmed skapa otrygga miljöer.  

Det finns ingen inventering av behoven i anslutning till järnvägsmiljön. I förslaget till plan finns därför 
inga medel avsatta för detta ändamål. Det kan dock inte uteslutas att någon enstaka insats kan behöva 
göras. 

 

8.2.3.2. Trimning och effektivisering av transportsystemet för tillväxt och 
klimat 

Åtgärdsområdet innehåller en mångfald av mindre, fysiska, åtgärder. Dessa kan ofta kombineras för 
att åstadkomma största möjliga effekt, till exempel för att stödja en effektiv, säker och miljövänlig 
arbetspendling. 

Åtgärderna har stor effekt för att erbjuda bättre och klimatsmartare alternativ till bil vid dagliga resor 
till och från studier, arbete och inköp. De bidrar även till att färre dör eller skadas allvarligt när de 
färdas eller vistas i transportsystemet. Flera åtgärder syftar till att ge näringslivet bättre förutsättningar 
vid gods- och varutransporter, bland annat genom att öka kapaciteten i järnvägssystemet och öka 
möjligheterna att kombinera olika trafikslag och färdmedel på ett effektivt sätt. Miljöeffekterna är 
övervägande positiva, förutom att delar av åtgärderna bidrar till att hastigheten kan bli högre, vilket 
leder till ökade koldioxidutsläpp.  

 

Behoven är större än vad som kan tillgodoses i förslaget till plan. Det gäller inte minst behoven 
kopplade till järnväg. Åtgärderna har delats in i följande undergrupper. 



Version 090820kl 1300* 

        

 

               

Sid:  173(266) 

Datum: 2009-08-20 

Beteckning: Vägverket SA80A2009:16295 

   

  

 

 

 Undergrupper 
Väg   

mnkr 
Järnväg 

mnkr 
Totalt 
mnkr 

Ökad andel cykelresor 950 0 950 

Ökat kollektivtrafikresande 970 2 000 2 970 

Ett transportsystem som är säkert att 
färdas och vistas i 4 080 900 4 980 

Förstärkt kraftförsörjning i 
järnvägssystemet 0 5 600 5 600 

Ökad samordning av näringslivets 
varutransporter mellan olika trafikslag 0 1 000 1 000 

Ökad kapacitet och höjd kvalitet i 
transportsystemet 3 050 4 800 7 850 

Summa 9 050 14 030 23 350 
Tabell 31. Fördelning av kostnader mellan grupper inom åtgärdsområde trimning och effektivisering av 
transportsystemet. 

 

- Ökad andel cykelresor 

Åtgärder som leder till ökad cykling bidrar till att nå många mål. Ökad cykling bidrar till minskad 
miljöpåverkan, ger minskad trängsel och positiva effekter på folkhälsan. Det finns även stora 
möjligheter till utveckling av näringar kring cykelturism. 

Två tredjedelar av befolkningen har mindre än tio kilometer till sina arbetsplatser och cirka hälften har 
mindre än fem kilometer. Samtidigt är hälften av alla bilresor kortare än fem kilometer. Potentialen att 
öka andelen cykelresor av de kortare resorna bedöms därför som mycket god, främst när det gäller 
arbetspendling.  

Den enskilt viktigaste åtgärden är att åstadkomma förbättrad infrastruktur för cyklister. En omfattande 
inventering har genomförts för att kartlägga förutsättningarna för cykelresor mellan landets tätorter 
och vilka investeringar som behövs.  En stor del av behoven att utveckla infrastrukturen finns dock 
längs det kommunala vägnätet inom tätorter och på det regionala vägnätet.  

Planerade investeringar i cykelvägar längs det nationella vägnätet tar främst sikte på att skapa 
möjligheter till arbetspendling. Förslaget innefattar även åtgärder som förbättrar möjligheterna att nå 
exempelvis till tätortsnära mål för turismen, bad med mera. Gång- och cykelvägar är också viktiga för 
att göra det möjligt för barn att säkert ta sig till skolor och fritidsaktiviteter 
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I planen satsas 950 miljoner kronor vilket bland annat innebär att cirka 50 mil ny cykelväg anläggs 
längs det nationella vägnätet under planperioden. Dessutom ingår att förbättra möjligheterna att 
parkera cyklar vid viktiga bytespunkter, framförallt vid busshållplatser längs infartsleder till större 
tätorter. Vidare ingår byggandet av några gång- och cykelportar samt medel för skyltningsåtgärder. 

Vi bedömer även att det under planperioden finns goda förutsättningar att åstadkomma ett flertal 
längre sammanhållande leder för cykelturism i exempelvis Skåne, Blekinge, Halland, Västra Götaland, 
Södra Småland, Öland, Östergötland och Stockholms län. En sådan led där arbetet redan kommit långt 
är den så kallade ”Kattegattleden”, längs västkusten. 

Dessa leder bedöms i huvudsak vara knutna till det regionala, enskilda och kommunala väg- och 
gatunäten och kostnaderna kan därmed inte finansieras i den nationella planen.  Det kan dock finnas 
delsträckor utefter det nationella vägnätet som finansieras i den nationella transportplanen. En mindre 
del av medlen för cykelvägar har avsatts för detta ändamål.  

I samband med nybyggnad av nationella vägar och mittsepareringsåtgärder ska behovet av 
kompletterande cykelvägar prövas. Det innebär att ytterligare cykelvägar kan komma att anläggas och 
då finansieras via åtgärden. 

 

- Ökat kollektivtrafikresande 

En väl fungerande kollektivtrafik ger människor en geografisk tillgänglighet på ett energieffektivt och 
långsiktigt hållbart sätt. 

År 2008 presenterades ett handlingsprogram för en långsiktig utveckling av kollektivtrafiken, Koll 
framåt. Programmet togs fram utifrån ett regeringsuppdrag till Banverket och Vägverket genomfördes 
i bred dialog med branschens aktörer och intressenter. Resultat blev en gemensam avsiktsförklaring 
och handlingsplaner för att skapa en mer attraktiv kollektivtrafik. Därefter har branschen genom 
aktörerna Svensk kollektivtrafik, Sveriges kommuner och landsting, Bussbranschens riksförbund, 
Tågoperatörerna samt Taxiförbundet startat ett gemensamt arbete med målet att fördubbla 
kollektivtrafikresandet till år 2020.  

Trafikverken tar framförallt ansvar för en förbättrad nationell infrastruktur och säkerställer att den är 
användbar för personer med funktionsnedsättning.  

Planerade investeringar i kollektivtrafiken tar främst sikte på att skapa möjligheter till arbetspendling 
och därmed också ge pendlarna större möjlighet att välja klimatsmarta resealternativ. Förslaget utgår 
från brister som lyfts fram i systemanalyserna och de som identifierats i arbetet med Koll framåt och 
fördubblingsprojektet samt ovanstående pågående arbeten och gjorda inventeringar.  Förslaget innebär 
att: 

- Stationer längs utpekat nationellt nät för personer med funktionsnedsättning åtgärdas för att 
göra dessa användbara för alla. Minst 150 stationsmiljöer kommer vid planperiodens slut att 
vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis kommer åtgärder att 
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genomföras på plattformar, plattformsförbindelser, väderskydd och informationssystem. 
Kostnaden är beräknad till 1 000 miljoner kronor. 

- Hållplatser längs utpekat nationellt nät för personer med funktionsnedsättning åtgärdas för att 
göra dessa användbara för alla. Vidare kommer åtgärder att göras för att förbättra säkerheten 
bland annat utifrån ett skolskjutsperspektiv. Åtgärder kommer att vidtas på drygt 2 000 
hållplatser, inklusive anläggning av helt nya hållplatser, exempelvis ett antal 
motorvägshållplatser längs E6. Kostnaden är beräknad till 380 miljoner kronor. 

- Insatser planeras för ett 80-tal nya och befintliga pendlingsparkeringar. Kostnaden är beräknad 
till 200 miljoner kronor.   

- Kollektivtrafikkörfält, signalåtgärder med mera planeras till en kostnad beräknad till 390 
miljoner kronor, vilket även innefattar vissa åtgärder i Göteborg inom ramen för K2020 
projektet 

- Statlig medfinansiering till trafikhuvudmän för mindre åtgärder för regional kollektivtrafik 
enligt förordning – beräknad kostnad 1 000 miljoner kronor.  

I ovanstående kan även ingå knutpunkter på landsbygd för sammankoppling av linjelagd 
kollektivtrafik med serviceresor. Behovet av detta är för närvarande inte känt. 

 

- Ett transportsystem som är säkert att färdas och vistas i 

Under senare år har i genomsnitt cirka 575 personer varje år dött i transportsystemet. Dessutom blir ett 
mycket stort antal lindrigt eller allvarligt skadade, och det handlar även om egendomsskador som 
uppgår till betydande belopp. Vägtrafiken står för merparten av de döda och allvarligt skadade. 

De åtgärder som föreslås för att minska riskerna att dö eller skadas allvarligt i vägtrafiken är framför 
allt mötesseparering, räffling av mitt- och sidolinjer samt sidoräcken. Kostnaden för åtgärder på 
sidoområden längs cirka 60 mil väg och mötesseparering med räcken eller räffling samt räffling av 
sidolinjer längs cirka 90 mil väg har beräknats till 3 255 miljoner kronor. En ytterligare åtgärd är 
uppsättande av viltstängsel på cirka 25 mil till en beräknad kostnad av cirka 75 miljoner kronor.  

Automatisk trafiksäkerhetskontroll, ATK, är ett kostnadseffektivt verktyg för att öka trafiksäkerheten. 
För närvarande pågår en utveckling av mobil ATK. Investeringar i såväl mobila enheter som 
reinvesteringar av befintliga enheter planeras under perioden. Bedömningen av omfattningen är dock 
osäker och i planen har 400 miljoner kronor avsatts.  

Säkra, trygga, attraktiva och funktionella rastplatser, uppställningsplatser och parkeringsfickor är 
viktiga i den goda resan, inte minst för att skapa goda möjligheter för raster och vila för yrkestrafiken. 
Vi föreslår såväl förbättringar av befintliga sådana platser som anläggande av nya längs det nationella 
vägnätet företrädesvis längs stråk för långväga gods och turism. Totalt gäller det ett hundratal platser. 
Kostnaden för detta beräknas till cirka 300 miljoner kronor. 

Inom järnvägssektorn sker relativt få olyckor där resenärer riskerar att dö eller skadas, men eftersom 
följden av en olycka kan bli katastrofal behöver åtgärder ändå vidtas för att ytterligare minska 
riskerna. Det handlar här om olika tekniska åtgärder för att förhindra kollisioner eller urspårningar, till 
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exempel komplettering med automatisk tågkontroll (ATC) på bangårdar som fortfarande saknar det 
och säkerhetshöjande system på lågtrafikerade banor med manuell tåganmälan. (där man manuellt 
meddelar tillstånd att köra ut på spåret) . I planen ingår investeringar i ATC på bangårdar till en 
kostnad av 50 miljoner kronor och tekniska säkerhetsförbättringar på banor med tåganmälan till en 
kostnad av cirka 80 miljoner kronor.  

För att reducera risken för olyckor i plankorsningar föreslås en höjning av skyddsnivån till en kostnad 
av 400 miljoner kronor. Vi bedömer även att staten bör medfinansiera planskilda förbindelser på ett 
antal platser för att minska antalet plankorsningar, till en kostnad av 200 miljoner kronor. 

Ett antal av dödsfallen inom transportinfrastrukturen handlar om självmord eller olyckshändelser till 
följd av att personer otillåtet befinner sig på järnvägsspåret. Det handlar om cirka 80 personer varje år. 
Detta kan försvåras av kameraövervakning och stängsling. Pågående forskning indikerar att dessa 
åtgärder även förhindrar upprepade självmordsförsök. Skyddsåtgärder görs för att hindra att personer 
(ungdomar) klättrar på uppställda järnvägsvagnar och kommer för nära kontaktledningar för el. Vidare 
sätts stängsel upp för att försvåra för obehöriga att beträda spårområdet och kameraövervakning 
installeras för att motverka självmord. Totalt föreslås 170 miljoner kronor för dessa åtgärder.  

Även i vägtransportsystemet finns platser där stängsling och kameraövervakning är ett effektivt sätt att 
förhindra självmord. I planen har medtagits en kostnad för 50 miljoner kronor för detta. 

 

- Förstärkt kraftförsörjning till järnvägssystemet 

En förstärkning av kraftförsörjningssystemet är en absolut förutsättning för att man ska kunna hantera 
den ökade trafik som förutses under planperioden. Risken är annars att de positiva effekterna av 
föreslagna förbättringar i planen inte kan realiseras fullt ut. 

Kraftförsörjningssystemets kapacitet är redan i dag fullt utnyttjad för många banor. Vid en 
statusbedömning som utfördes under år 2008 konstaterades att för hälften av alla bandelar är 
överföringskapaciteten i kontaktledningssystemet överskriden. Spänningsnivån ute på linjen vid 
strömavtagaren är då så låg att den begränsar accelerationen för fordonen. Följden av detta är att 
fordonen inte kan hålla den hastighet som de bör, och det finns risk för tågförseningar.  

De anläggningar som främst berörs av utökad trafik är omformarstationer och överföringssystemet, det 
vill säga kontaktledningar och matarledningar. Åtgärder i omformarstationer omfattar utbyggnad med 
nya omriktare eller omformare.  Införande av ett effektivare överföringssystem (AT-system), 
förstärkning av befintliga kontaktledningar, nya inmatningspunkter och större transformatorer är andra 
nödvändiga åtgärder. 

Det totala investeringsbehovet uppgår till 9 100 miljoner kronor. Åtgärder på högtrafikerade banor 
(bantyp 1 till 3) prioriteras. I förslaget till plan föreslås 5 600 miljoner kronor, vilket även inkluderar 
räntor och amortering på lånefinansierade delar. Det bedöms täcka drygt tre fjärdedelar av det totala 
investerings behovet på de högtrafikerade banorna. Inom denna ram hanteras även enskilda åtgärder 
som kostar mer än de 50 miljoner kronor per objekt som är riktlinjen för åtgärdsområden. Eftersom 
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kraftförsörjningssystemet redan är överbelastat bör dessa åtgärder genomföras så tidigt som möjligt i 
planperioden, och senast i takt med att andra investeringar möjliggör utökad trafik.  

 

- Ökad samordning av näringslivets gods- och varutransporter mellan trafikslagen 

Näringslivets transporter skulle kunna ske till lägre kostnader om hanteringen av gods och varor kunde 
effektiviseras vid terminaler och hamnar. En sådan effektivisering underlättar också samordningen 
mellan olika trafikslag så att varje trafikslag kan utnyttjas på bästa sätt. Statens ansvar för detta är att 
anslutningarna till terminaler och hamnar fungerar rationellt och har tillräcklig kapacitet. Planen 
innehåller åtgärder för järnvägstrafiken i form av anslutningsspår, rundgångsspår, uppställningsspår 
och elektrifiering av spår till en total kostnad av 1 000 miljoner kronor. 

I vissa fall kan det bli aktuellt med förbättrade eller nya anslutningar till det nationella vägnätet, men 
det är i de flesta fall det regionala vägnätet som berörs av sådana åtgärder. 

Konkreta förslag på åtgärder finns identifierade i utredningar om kombiterminaler och hamnar. Vi 
bedömer därutöver att det under planperioden kommer nya behov från näringslivet på anslutningar till 
industrier, logistikcentrum, kraftvärmeverk med mera. Branschföreningen Tågoperatörerna har också 
fört fram konkreta förlag på åtgärder som skulle effektivisera trafiken. Dessa behov och förslag bör 
beaktas i prioriteringen löpande under planperioden. Medfinansiering bör eftersträvas. 

 

- Ökad kapacitet och höjd kvalitet i transportsystemet 

Det finns kapacitets- och kvalitetsbrister i såväl järnvägsnätet som det nationella vägnätet. 
Kapacitetsbristerna är störst i storstadsområdena, vilket resulterar i tågförseningar och bristande 
möjligheter att utveckla järnvägstrafiken i takt med efterfrågan samt trängsel i vägtrafiken.  

Det handlar främst om att vidta åtgärder i det befintliga transportsystemet för att lösa flaskhalsar och 
få trafiken att flyta smidigare.  

Planen innehåller åtgärder på det nationella vägnätet i form av trafikplatser, ramper, ytterligare körfält, 
stigningsfält, breddning, korsningsåtgärder, cirkulationsplatser och ITS som variabla 
meddelandeskyltar med mera. Den totala kostnaden är 3 050 miljoner kronor. I detta ingår bland annat 
ett trettiotal cirkulationsplatser till en kostnad av cirka 400 miljoner kronor och ett trettiotal 
trafikplatser till en kostnad av cirka 800 miljoner kronor. Vidare ingår åtgärder till en kostnad av cirka 
1 000 miljoner kronor för exempelvis stigningsfält, vägbreddning, variabla meddelandeskyltar, 
signalåtgärder och åtgärder för enkelt avhjälpta hinder (HIN-åtgärder enligt Boverkets föreskrifter) för 
personer med funktionsnedsättning. Dessutom föreslås att medel avsätts för årliga trimningsåtgärder i 
vägnäten i Stockholm och Göteborg för sammantaget cirka 550 miljoner kronor, vilket per år innebär 
cirka 30 miljoner kronor i Stockholm respektive 20 miljoner kronor i Göteborg. 

I det pågående ”kraftsamlingspaketet” på järnväg i storstadsområdena ingår ett antal kvalitets- och 
kapacitetshöjande åtgärder. Ytterligare åtgärder kan förväntas under planperioden för att förbättra 
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punktligheten för järnvägstrafiken och öka återställningsförmågan i samband med störningar. 
Exempelvis åtgärder för att minska risken för att träd ska falla ner och blockera järnvägstrafiken. 

Planen innehåller mindre kapacitets- och kvalitetsförbättrande åtgärder i spårsystemet till en kostnad 
av totalt 4 000 miljoner kronor. Enskilda åtgärder kan i undantagsfall kosta mer än 50 miljoner kronor 
per objekt.  Det är många olika typer av åtgärder som kan bli aktuella: bangårdsåtgärder, signaler, 
hastighetshöjningar, växlar, mötesspår, trafikstyrningssystem på lågtrafikerade banor (ERTMS-R), 
lokala bärighetsförstärkningar och eliminering av hinder för utvidgad lastprofil samt förbättringar och 
utveckling av systemen för driftledning och övervakning. Den senare åtgärdstypen är delvis 
lånefinansierad vilket innebär att amorteringar och räntor ska ingå i ramen.  

Behovet av investeringar i telesystemen som hanterar kommunikationen mellan de olika tekniska 
systemen inom järnvägssystemet under planperioden är totalt 1 200 miljoner kronor. I detta förslag till 
plan ingår 800 miljoner kronor, vilket även inkluderar räntor och amorteringar på lånefinansierade 
delar. 

 

Miljöbedömning för området trimning och effektivisering av 
transportsystemet för tillväxt och klimat. 

I detta avsnitt redovisas effekter på klimat.  

 

- Ökad andel cykelresor 

De positiva effekterna av att öka andelen cykelresor är bl.a. minskade koldioxidutsläpp och en positiv 
hälsoeffekt i form av minskad dödlighet genom fysisk aktivitet. 

Beräkningarna på förändring av koldioxidutsläpp som en effekt av cykelinvesteringar bygger på en 
VDT (veckodygnstrafik)155 på 365 som utgångspunkt (det antal cyklister som använder vägen) 
tillsammans med 20 procent nytillkommande VDT (ungefär 20 procent nytillkommande cyklister). En 
VDT på 365 är sannolikt mycket lågt räknat sett till ett genomsnittligt antal cyklister per cykelväg i 
riket. 

Övriga antaganden är att det genomsnittliga utsläppet av CO2 från bil är 189 g/km och antal 
cykeldagar per individ och år bedöms vara ca 232 dagar. 

                                                        
155 VDT, veckodygnstrafik, medelvärde för veckans alla dagar 
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En osäkerhet ligger i antagandet om att 50 procent av nytillkommande cyklister kommer från 
motorfordon. En studie från början av året visar på en mindre andel, vilket förefaller rimligt. Men då 
en VDT på 365 är lågt räknat, används ändå på 50 procent vid beräkningen. 

950 mkr föreslås bli investerat i cykelvägar vilket ger ca 630 km ny cykelväg som lågt uppskattat 
beräknas leda till en minskning av CO2-utsläppen med 800 ton/år. 

 

- Ökat kollektivtrafikresande 

Effekterna av föreslagna satsningar vad gäller kollektivtrafik är svåra att bedöma, eftersom åtgärderna 
endast är delar i ett komplext system där fordon, informationssystem, utbud med mera påverkar 
resandet. En mer användbar och attraktiv kollektivtrafik leder till att fler väljer att resa kollektivt.  Helt 
klart är därmed att åtgärderna bidrar till förbättrat klimat genom minskade koldioxidutsläpp.  

När det gäller kollektivtrafik saknas modeller och metodik för att relatera enskilda mindre åtgärder till 
en ökning av antalet resor med de effekter som detta medför.  

Bedömningen är att effekterna av föreslagna insatser ger betydande nytta i form av betydligt större 
möjligheter för resenärerna att välja klimateffektiva och på andra sätt miljöanpassade alternativ. Detta 
leder bland annat till minskade koldioxidutsläpp.  

 

- Ett transportsystem som är säkert att färdas och vistas i 

Åtgärder för mötesseparering medför möjlighet till högre skyltad hastighet. Detta innebär ökade 
koldioxidutsläpp. 

Satsningar på viltstängsel ger relativt små effekter för trafiksäkerheten i form av färre döda och svårt 
skadade. Det är däremot ett effektivt sätt att reducera risken för viltkollisioner och de egendomsskador 
och lindriga skador som framför allt följer av dessa.  På sträckor där stängsel sätts upp minskar antalet 
olyckor med uppemot 70–80 procent. Samtidigt ökar dock olyckorna på sträckorna närmast före och 
efter stängslet, och därför kan den totala reduktionen skattas till cirka 25 procent.  

Effekterna av en fortsatt satsning på automatisk trafiksäkerhetsövervakning är i nuläget inte möjlig att 
bedöma eftersom denna i huvudsak troligen gäller utveckling av ett mobilt system. En sådan eventuell 
satsning är för närvarande i ett initialskede. En uppskattning är att systemet skulle kunna ge en 
minskning av koldioxidutsläppen med ca 0,006 Mton per år.  

 

- Förstärkt kraftförsörjning till järnvägssystemet 

Detta är ett område där ambitionsnivån absolut inte kan minskas ytterligare, om det ska vara 
meningsfullt att genomföra några andra investeringsåtgärder som syftar till ökad järnvägstrafik. 
Ambitionsnivån är redan i underkant för att kunna garantera en önskvärd driftsäkerhet utan 
begränsningar för den trafik som kan förutses under planperioden. 
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- Ökad samordning av näringslivets gods- och varutransporter mellan olika trafikslag  

En förbättrad samordning av transporterna mellan trafikslagen leder sannolikt till att mer gods 
transporteras på järnväg. Det är i många fall den bristande effektiviteten i omlastningspunkterna som 
gör att järnväg inte ses som ett alternativ idag. Tillräckligt underlag saknas för att kvantifiera 
effekterna, men ökad andel järnvägstransporter leder till minskade klimatpåverkande utsläpp, färre 
trafikolyckor med tung trafik och minskat slitage på vägarna. Dessutom förbättras konkurrenskraften 
för näringslivet, vilket är positivt för sysselsättning och regional utveckling.  

 

- Ökad kapacitet och höjd kvalitet i transportsystemet 

Åtgärderna i denna kategori är mycket efterfrågade av näringslivet och kan förväntas ha stor betydelse 
för näringslivets konkurrenskraft och därmed ge stora effekter på sysselsättning och regional 
utveckling. Exakt hur stora effekterna blir kan inte kvantifieras med tillgängligt underlag. 

När det gäller åtgärder på vägsidan kan samhällsekonomisk kalkyl genomföras för huvuddelen av 
åtgärderna. Generellt är nyttan hög vad gäller restid, säkerhet och klimat. 

 

Åtgärdsgrupper 
Bedömning av  

CO2-utsläpp 

Ökad andel cykelresor + (++) 

Ökat kollektivtrafikresande + (++) 

Ett transportsystem som är säkert att färdas och vistas i - (--) 

Förstärkt kraftförsörjning till järnvägssystemet 0 (+) 

Ökad samordning av näringslivets gods- och varutransporter mellan olika trafikslag  +(++) 

Ökad kapacitet och höjd kvalitet i transportsystemet 0/+(+) 

Tabell 32. Förändring av koldioxidutsläpp från Trimning och effektivisering av transportsystemet för tillväxt och 
klimat år 2021 (år 2040). Plus är lika med positivt bidrag, dvs minskning av CO2, det omvända gäller för minus. 
Åtgärderna är ej storleksmässigt eller kostnadseffektivt jämförbara sinsemellan. 

 

8.2.4. Investering väg, namngivna objekt 
I enlighet med regeringens planeringsdirektiv ska minst 50 procent av de medel som är obundna i 
ramen för utveckling av transportsystemet, gå till väginvesteringar. Trafikverken föreslår att 50 
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procent av de obundna medlen går till väginvesteringar och 50 procent till investeringar i järnväg och 
sjöfart (flyg ingår i det bundna). Av den totala utvecklingsbudgeten för nationell plan kommer därmed 
58 procent att avse järnväg, sjö- och luftfart och 42 procent väginvesteringar (de bundna medlen 
innehåller en större andel baninvesteringar).  

  

8.2.4.1 Åtgärdsgrupper 

Här redovisas effekter av objekt där investeringens omfattning är större än 50 mkr. Ibland kallas dessa 
även namngivna objekt. De består av nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder som kan delas in 
i ett antal grupper av åtgärder beroende på att denna typ av åtgärder varierar efter syfte och 
sammanhang.  

Det är exempelvis fråga om nyinvesteringar i form av nya vägsträckningar efter olika vägtyper, 
förbifarter eller trafikplatser mm. Namngivna objekt kan även innefatta broar och tunnlar. Exempel på 
ombyggnadsåtgärder är ombyggnad till 2+1 väg med mitträcke, utbyggnader till motorväg, breddning 
eller ombyggnad till planskilda trafikplats. 

 

Ny väg 

En ny väg ger bättre tillgänglighet med bil till områden utmed vägen. Verksamheter som är beroende 
av tillgänglighet med bil får bättre möjlighet att etablera sig. Varianter gäller för järnväg. Påverkan på 
området där en vägsträckning dras fram beror på förutsättningarna. 

 

Förbifarter156 

Buller och luftföroreningar berör människor som bor utmed en väg. Mängden trafik utmed en 
genomfart kan öka olycksrisk och innebära en tilltagande barriäreffekt. Lösningen kan vara att bygga 
en förbifart, men utformningen har betydelse.  

Under planens tolvårsperiod föreslås inom ramnivå 0 att 15 stycken förbifarter byggs. I ramnivå +15 
tillkommer ytterligare fyra förbifarter. 

 

Separering av körfält 

Körfält med mötande trafik separeras från varandra idag på ett antal olika sätt. Det är framförallt 2+1 
väg med mitträcke, men även 2+2 med mitträcke. Enklare varianter av mötessäkring är målad 
mittremsa med eller utan räfflor samt räfflad mittlinjemarkering. Motivet för dessa åtgärder är 
förbättrad trafiksäkerhet.  

 
                                                        
156 Vägverket publikation 1999:43, Förbifarter och genomfarter, effekter för trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet, markanvändning. 
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Separering av körfält med mitträcken ger dock barriäreffekter som i sin tur kan resultera i längre resor 
och ökade kostnader för dem som bor eller vistas utmed vägen. Det kan också innebära att fler väljer 
att ta bilen, när det upplevs som osäkert att gå eller cykla utmed en smal vägren, om inte det samtidigt 
görs åtgärder för att minimera dessa problem.  

Samma barriäreffekt har även negativ inverkan på djurlivets möjligheter att röra sig över områden, 
vilket kan ha effekt på arters livschanser. Effekten för djurlivet är dock troligen liten, då viltstängsel 
sannolikt redan förorsakat effekten.  

 

8.2.4.2. Bedömning av miljöeffekter 

 

Målområde Klimat 

Klimatfaktorer  

För transportsektorn finns ett miljökvalitetsmål som innebär att sektorn ska bidra till att målet 
begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektvitet i transportsystemet och ett 
brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.  

Bedömningen av planens effekter baseras på att ett antal styrmedel antas införda för att minska 
transportsektorns utsläpp av växthusgaser (enligt den s.k. EET-strategin). Utan åtgärderna i 
planförslaget (d.v.s. i nollalternativet) beräknas koldioxidutsläppen från inrikes transporter uppgå till 
ca 15,7 miljoner ton år 2020 – se Tabell 33. De namngivna objekten beräknas minska utsläppen med 
ca 0,014 miljoner ton netto, eller ca en tiondels procent år 2020. Personbilar och lätta lastbilar står för 
en ökning på ca 0,12 miljoner ton. Ökningen beror främst på att väginvesteringarna leder till 
nygenererat transportarbete samt högre hastigheter. Tunga lastbilar och sjöfart står för en minskning 
med knappt 0,10 miljoner ton. Minskningen beror på överflyttning av godstransporter till järnväg till 
följd av järnvägsinvesteringarna och att större fartyg genererar mindre utsläpp per transporterat ton. 
Ökningen av godstransporter på järnväg väntas inte ge några nämnvärda ökningar av koldioxidutsläpp. 
Övrig kollektivtrafik väntas ge något minskade utsläpp till följd av investeringarna i planen. 
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Tabell 33 Beräknade koldioxidutsläpp av namngivna investeringsobjekt. Koldioxidutsläpp från 
elkraftproduktion ingår inte i denna tabell. Observera att uppgifterna i denna tabell skiljer sig något från 
tabell 7. Värdena kommer från modellkörningar som är jämförbara sinsemellan. Observera att samtliga 
trafikslag ej är redovisade. 

Trafikslag 1990 2006 Nollalternativ 
2020 

Med nationell 
plan (ramnivå) 

2020 

Effekt av 
planen milj 

ton 

Effekt av 
planen % 

Personbil 12,4 12,3 8,16 8,24 0,082 1% 

Lätt lastbil 1,1 1,8 1,94 1,98 0,040 2% 

Buss och lastbil utan släp 1,2 1,4 1,32 1,30 -0,019 -1% 

Lastbilar med släp 2,4 3,2 3,72 3,64 -0,089 -2% 

Totalt vägtrafik 17,1 18,7 15,15 15,16 0,014 0,1% 

Inrikes tåg  0,02 0,01 0,01 0,000 0% 

Inrikes flyg  0,46 0,56 0,55 -0,006 -1,1% 

Järnväg gods     0 0 

Totalt tåg och flyg157  0,48 0,57 0,56 -0,006 -1,1% 

Sjöfart gods     -0,023  

TOTALT   15,72 15,70 -0,014158 -0,09% 

 

Som jämförelse innebär de styrmedel som legat till grund för trafikprognoserna en minskning med 
drygt 5 miljoner ton koldioxid per år vid slutet av planperioden. Jämförelsen illustrerar det enkla 
faktum att planens tillskott till den totala infrastrukturen är tämligen marginellt och att ny 
infrastrukturkapacitet i sig inte generar några riktigt stora nya trafikmängder. Styrmedel som påverkar 
hur infrastrukturen utnyttjas har betydligt större påverkan på utsläppen. 

 

                                                        
157 Nivåskillnaden mellan 2006 och 2020 är något osäker eftersom beräkningen av kollektivtrafikens utsläpp är 
gjord med olika metoder. 
158 Koldioxidutsläppen har beräknats med underlag från prognoskörningar där hela planförslaget jämförs med ett 
nollalternativ. Det ger mindre utsläpp av planen än om man summerar utsläpp från de objektskalkyler som har 
tagits fram. Detta resultat bedöms dock som mer fullständigt eftersom objektskalkylerna för väg inte har kunnat 
ta hänsyn till att en del lastbilstrafik flyttat över från väg till järnväg. Detta bedöms ha större betydelse för 
koldioxidberäkningen än för nyttoberäkningen i objektskalkylerna.  
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Målområde Hälsa 

Människors hälsa  

I samband med nyinvestering eller ombyggnadsåtgärder är ambitionen att inga personer blir utsatta för 
bullernivåer över riktvärdena i sina boendemiljöer. Åtgärderna ska dock vara tekniskt möjliga och 
samhällsekonomiskt rimliga och ibland görs avsteg på grund av detta. 

I den nationella planen investeras i samband med namngivna objekt cirka 200 mkr under planperioden 
i gång- och cykelåtgärder som nya cykelvägar, skyltningsåtgärder och cykelparkeringar mm vid 
ramnivå 0. Ytterligare cirka 100 mkr bedöms tillkomma i ramnivå + 15. Dessutom tillkommer 
åtgärder inom anslagsområde åtgärdsområden på totalt cirka 950 mkr som även innefattar att vid 
mötesseparering av vägar ska lösningar för gång- och cykeltrafikanters tillgänglighet säkras.  

Genom investeringar i cykelåtgärder kommer cykeln att vara ett alternativ på korta resor och 
förhoppningen är att detta leder till att fler cyklar och genom att cyklister separeras från biltrafiken 
minskar risken att dödas eller skadas svårt. Om trafikanterna väljer att övergå från biltrafik till cykling 
leder detta dessutom till minskade koldioxidutsläpp, minskade restider och positiv hälsoeffekt i form 
av minskad risk för dödlighet. Situationen bedöms komma att förbättras på såväl kort, mellanlång som 
lång tid. 

 
Luft 

Ett antal orter i Sverige är utsatta för risk för överskridande av miljökvalitetsnormer eller att 
överskridande sker. I takt med att vägtrafiken ökar kommer dessa problem att förvärras. De 
nyinvesteringar och ombyggnadsåtgärder som föreslås i den nationella transportplanen väntas leda till 
förbättringar.  Reduktioner kommer dock främst från fordonsutvecklingen. 

Tabell  34 Emissioner totalt Vägtransportsektorn (Källa. Vägverkets årsredovisning år 2008) 

  1990 2006 
2020 

(prognos)  

Förändring 
1990-2006 
(%) 

Kväveoxider (kton) 175 79 40  -55% 
Kolväten (kton) 160 39 19  -76% 
Svavel (ton) 2833 16   -99% 

 

Resultat från systemkalkyl över de föreslagna investeringarna redovisar en minskning av utsläpp av 
kväveoxider med 84 ton (0,3 procent) från planen jämfört med en utveckling utan plan. Det finns 
skillnader i hur uppgifterna har tagits fram i systemkalkylen och prognosen.Uppgifterna presenteras 
här främst för att ange storleksordningar. Planen leder även till minskade utsläpp av VOC med 128 ton 
(1,2 procent), minskade utsläpp partiklar med 4,7 ton (1,1 procent) och minskning av utsläppen av 
SO2 med 1 ton (0,1 procent). 

Det har inte funnits uppföljningskrav för emissioner av partiklar. Det finns dock beräkningar gjorda 
för avgaspartiklar, som är den lilla delen av partikelmassan (slitagepartiklar från däck-
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vägbaneinteraktionen är helt dominerande både vad gäller emissioner från vägtrafiken och halter i 
tätorter). Uppskattade emissioner redovisas i tabell 35. Avgaspartiklarna, som är mycket mindre i 
storlek, är dock av många hälsoforskare ansedda som mer skadliga, så det är inte oväsentligt att 
redovisa utvecklingen för emissionerna av dem. Avgaspartiklar är mindre än PM2,5, de flesta t.o.m 
mindre än PM0,1. För så små partiklar finns det inte heller gränsvärden eller miljömål i utomhusluften. 
Avgaspartiklarna påverkar till en liten del PM2,5, men måttet PM2,5 är främst långväga transporterade 
partiklar från förbränning och även från slitage 

 

Tabell 35 Beräknade emissioner av avgaspartiklar. (Källa: Vägverket, Underlag till Sektorsredovisning 
2008) 

 1990  2006  2020 prognos 
PM (avgaser), kton  4 2 1 
 

Dricksvatten 

Transportsystemet påverkar yt- och grundvatten i landskapet på flera olika sätt. Kvaliteten på yt- och 
grundvatten som används som råvatten till dricksvattenproduktion kan påverkas av vägdagvatten med 
salt från saltning av vägar. Planerings- och byggskedet omfattar en relativt sett kort tid, men är 
avgörande för de framtida effekterna genom de intrång i ytvatten- och grundvattensystem som sker.159  

I VV:s fördjupningsdokument miljö "Vatten och material 2008-2017”160 anges de tre viktigaste hoten 
mot vattenkvalitet vara dagvatten i allmänhet med dess innehåll av lösta ämnen och partiklar, salt från 
vinterväghållning samt olyckor med farligt gods och spill.  

Vid nybyggnad av väg eller förbättringsarbeten sker en inventering av befintliga brunnar och en 
hantering av vattentäkter 161.  

 

Målområde Landskap 

Landskap 

I några fall kan det vara så att två eller flera skilda värden vart och ett kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Så är fallet på E22 Linderöd-Vä där både Natura 2000 vid Vramsån och den komplexa 
fornlämningsmiljön antas leda till betydande miljöpåverkan. 

 

Bebyggelse 

                                                        
159 VV publikation 2007:48, s 6 
160 VV publikation 2007:48. 
161 Se publikation 2006:123: Dricksvattenbrunnar - Hantering av mindre vattentäkter utmed vägar. 
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15 stycken förbifarter ingår i planens förslag på ramnivå 0 och fyra stycken i planens förslag på 
ramnivå +15. Dessa medför att markvärdet förändras som i sin tur påverkar markanvändningen och får 
strukturbildande effekter. Transportbehoven inom tätorten riskerar att öka. Dessa effekter stärks ofta 
över tid. 

Bebyggelse längs vägar som föreslås få mitträcken får en ökad barriärverkan (passagemöjligheter 
minskar ofta och omvägar skapas vilket försvårar GC) om man inte i samband med åtgärden gör 
åtgärder för att minimera dessa problem. Mitträcken planeras utmed ca 42 respektive 74 km.  

 

Befolkning 

Det är oklart om och i så fall var investeringarna eller ombyggnadsåtgärderna kommer att medföra att 
avfolkning sker. Tendensen går troligen i bägge riktningarna. Vissa delar av landet riskerar att fortsatt 
avfolkas medan andra får uppleva en befolkningsökning. 

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer 
kommer att öka efter satsningar på gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och kollektivtrafik.   

 

Biologisk mångfald 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs hur infrastrukturen och trafiken påverkar den biologiska 
mångfalden inklusive miljöaspekterna växtliv och djurliv genom analys av intrång, barriär, 
fragmentering, störning och viltolyckor. Ingen analys av effekter på enskilda arter görs.  

24 stycken vägprojekt har betydande påverkan på biologisk mångfald. Innebörden framgår av bilaga 1. 
Av dessa påverkar några Natura2000 områden negativt. Ett antal påverkar viktiga biotoper negativt 
och i några fall miljöer utpekade i EU:s habitatdirektiv. De finns objekt som påverkar rödlistade arter 
och/eller arter listade i EU:s fågeldirektiv.  Riksintresseområden och naturreservat påverkas också. 

Någon form av negativ påverkan på biologisk mångfald förkommer. I flertalet av dessa påverkas 
utpekade eller skyddade områden negativt dock inte deras kärnvärden. I övrigt påverkas rödlistade 
arter, biotoper och viltstråk . 

Genomförs föreslagna objekt med betydande miljöpåverkan kommer det att krävas 
anpassningsåtgärder. Anpassningsåtgärder kommer även att krävas i projekt som innebär 
miljöpåverkan. I och med att skadeståndsansvar även omfattar biologisk mångfald från och med år 
2008 (arter och miljöer enligt EU:s fågeldirektiv, habitatdirektiv samt rödlistade arter i Sverige) måste 
även denna ”risk” vägas in i objekt som kan påverka sådana värden. 

I de fall det finns underlagsmaterial som bedömt påverkan på biologisk mångfald har det i huvudsak 
gjorts utifrån traditionellt arbetssätt dvs. utifrån påverkan på utpekade områden som Natura 2000 
områden, naturreservat och riksintresseområden. Mera ingående analyser av projektens påverkan på 
landskapets ekologi och dess funktion liksom påverkan på arter och miljöer som innebär 
skadeståndsansvar saknas. I många fall saknas underlagsmaterial för sådana analyser. De bedömningar 



Version 090820kl 1300* 

        

 

               

Sid:  187(266) 

Datum: 2009-08-20 

Beteckning: Vägverket SA80A2009:16295 

   

  

 

som gjorts visar därför på en minimi-nivå av påverkan. Den kan vara större vilket inte kunnat bedömas 
på grund av avsaknad av analyser, underlagsmaterial och kunskap.  

 

Forn- och kulturlämningar 

Världsarvet Tanum med hällristningar från bronsåldern är känsligt för intrång även inom ett större 
geografiskt område. En ny sträckning av E6 genom norra Bohuslän kan medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Några vägobjekt, som E20 Tollered-Alingsås, E20 Alingsås-Vårgårda och E4 Sundsvall berör 
riksintressen för kulturmiljön där fornlämningar konstituerar intresset. Dessa fornlämningar är i 
huvudsak synliga och utgör en viktig del av kulturarvet. I dessa miljöer kan infrastrukturprojekten leda 
till betydande miljöpåverkan. 

I något fall har den arkeologiska processen, enligt lagen om kulturminnen mm, uppmärksammat 
tidigare okända värden av stor betydelse. Ett sådant exempel är E22 Linderöd-Vä där komplexa 
agrarhistoriska lämningar hittats. En sträckning genom en sådan miljö kan leda till betydande 
miljöpåverkan. 
 
Några vägobjekt kan komma att beröra enskilda fornlämningar av betydelse, till exempel Förbifart 
Stockholm och Södertörnsleden som berör miljöer kring runhällar och en fornborg. Påverkan kan inte 
antas bli betydande men att en viss miljöpåverkan kommer att ske är sannolik. Den fortsatta 
arkeologiska processen kan tillföra mer kunskap som kan leda till att andra bedömningar görs senare. 
 
Många väg- och järnvägsobjekt kan komma att beröra tidigare okända under mark dolda 
fornlämningar. Digniteten och betydelsen av dessa lämningar kan inte bedömas utan att ytterligare 
kunskap tillförs. Detta görs inom ramen för den arkeologiska processen. Sannolikheten för att under 
mark dolda fornlämningar skulle tillmätas så stort värde att infrastrukturprojekten kan antas leda till 
betydande miljöpåverkan bedömas inte som stora. 
 
Sammanfattningsvis kan 24 stycken vägobjekt komma att medföra betydande miljöpåverkan. Den 
framtida processen får lägga särskild vikt vid att finna lokaliseringar där minst intrång görs och 
dessutom försöka identifiera åtgärder som kan mildra intrången. 

 

Annat kulturarv 

Världsarvet Drottningholm kommer inte att påverkas rent fysiskt av Förbifart Stockholm. Däremot 
kan ökad trafikmängd, ändrade trafikströmmar mm indirekt komma att påverka upplevelsen av 
slottsmiljön. Eftersom miljön har internationell dignitet bedöms ändå att miljöpåverkan kan bli 
betydande. 
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Flera riksintressen för kulturmiljön berörs i sina kärnområden. E65 vid Börringekloster gods går långt 
in i riksintresset och berör i samtliga alternativ vitala delar, E22 Gladhammar-Verkebäck berör 
odlingslandskapet vid Gladhammar och förbifart Kalix berör Gammelgårdens herrgårdsmiljö med 
medeltida odlingslandskap. De miljöer som berörs är av skilda slag med godsmiljöer, byar och 
odlingslandskap. 
 
I ganska många fall berörs riksintressen men de vitala delarna ligger på tillräckligt avstånd från 
exploateringen för att undgå intrång. Liknande är situationen där exploateringen tangerar eller ligger 
omedelbart utanför gränsen. Värden kan påverkas men intrången bedöms inte som betydande. 
 
Alla landskap i Sverige innehåller någon form av mänsklig påverkan. Det innebär att nya väg- och 
järnvägsobjekt alltid kommer i konflikt med/behöver ta hänsyn till äldre spår och strukturer i 
landskapet. Dessa intrång bedöms inte i detta sammanhang som betydande. 

Sammanfattningsvis kan ett dussintal kulturmiljöer, som är Världsarv eller riksintresse, antas komma 
att påverkas på ett sådant sätt att en betydande miljöpåverkan kan uppstå. 
 

Mark 

Ingen eller mycket liten direkt förorening av mark väntas som en effekt av de investeringar och 
ombyggnadsåtgärder som föreslås i planen. Mindre föroreningar kan uppstå vid olycksfall, men 
genom särskilda anpassningar i byggfasen och genom uppföljning ska den risken minimeras.  

Diffus påverkan genom försurande utsläpp från vägtrafik har inte kunnat uppskattas som en effekt av 
planen på grund av att metod saknas. I takt med förbättrade motorer väntas utvecklingen leda till att 
utsläpp av kväveoxider minskar, men det påverkas inte genom nyinvesteringar eller 
ombyggnadsåtgärder.  

 

Materiella tillgångar 

Inget naturgrus används vid nyinvestering eller vid ombyggnadsåtgärder. 

 

8.2.5. Investering järnväg, namngivna objekt  
Åtgärdstyper 

Många typer av investeringsobjekt i planen leder till ökad kapacitet eller tillförlitlighet i de tekniska 
systemen och har få eller inga negativa miljöeffekter av betydelse. Andra åtgärder har ensamt liten 
betydelse, men kan tillsammans med andra investeringar få viss betydelse. Många föreslagna objekt är 
i eller innan förstudieskede och innehåller många olika möjliga kapacitetshöjande åtgärder, som i 
detalj beslutas i senare skede. Nedan följer en kortfattad beskrivning av olika typer av åtgärder och 
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motiv för eventuell avgränsning i miljöbedömningen. I bilaga 2c till planen och bilaga 1 till 
föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (se nedan), återfinns några objekt som färdigställs de allra 
första åren av planperioden. Dessa har avgränsats från miljöbedömningen. 

ERTMS 

ERTMS är ett EU-anpassat signalsystem som via baliser ger signaler till tåget. En del av dagens 
omfattande signalsystem med bland annat kvicksilverlampor och kablage kan därmed tas bort. 
Införande av systemet medför inga betydande miljöeffekter och därför har avgränsats från listan och 
analysen. 

 

Samtidiga infarter 

Samtidiga infarter är i huvudsak signalåtgärder i befintligt system som ökar kapaciteten genom att tåg 
inte behöver stanna och invänta passage in på t ex bangård, eller ankomma samtidigt till station. 
Aktuella åtgärder är signal- och växelåtgärder. Genom samtidiga infarter (si) minskar bulleremissioner 
och energiförbrukning när tågen inte behöver inbromsas för att sedan startas upp och accelerera, utan 
kan föras med jämn fart in på bangården. 

 

Mötesspår 

Mötesspår anläggs vanligen på enkelspårssträckor för att möjliggöra tågpassage i båda riktningarna 
eller omkörning, vilket kraftigt ökar banans kapacitet. Mötesspår är ca 500-1000m långa och ligger i 
direkt anslutning till enkelspåret, som ett ”partiellt dubbelspår”. Spåren tar markyta i anspråk men 
lokaliseringen kan vanligast väljas på ett sådant sätt att känsliga områden undviks. Objekt som innebär 
mötesspår har avgränsats från landskapsanalysen utom i de fall de kan innebära intrång i känslig miljö 
eller då flera mötesspår längs samma delsträcka kan leda till kumulativa effekter. 

Mötesspår ger upphov till förändrad bullersituation både vid det partiella dubbelspåret och vid 
enkelspårssträckorna mellan de partiella dubbelspåren eftersom kapaciteten på hela sträckan ökar och 
fler tåg kan passera. Dessutom har buller från inbromsande och accelererande tåg en annan karaktär 
jämfört med tåg i jämn hastighet. 

 

Bangårdsförlängningar 

Bangårdsförlängningar ger ökad kapacitet i stationslägen, godshantering och rangering. Vanligen sker 
bangårdsförlängningar i tätort inom mark planlagd för järnvägsverksamhet eller industriområden och 
ger då små negativa effekter avseende markintrång. 

 

Stax 25, spårupprustning, spårbyte, utökad lastprofil 
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För att möjliggöra tyngre och bredare godstrafik genomförs åtgärder inom samlingsnamnet STAX 25; 
större axellast 25 ton. Åtgärderna innebär förstärkning av järnvägen och breddning av det fria 
utrymmet, vilket kan medföra åtgärder på broar, nya tryckbankar och andra stabiliseringsåtgärder av 
banvallen, omläggning av trummor, breddning av tunnlar, flytt av hinder i anläggningen och 
spårupprustning/spårbyte. 

Var för sig medför åtgärderna oftast försumbara effekter, men eftersom det vanligen sker många 
åtgärder längs samma sträcka är objekten inte avgränsade. Många åtgärder innebär arbete i 
vatten/vattendrag, vilket kan innebära miljörisker men också en möjlighet att åtgärda befintliga 
barriäreffekter. 

Tyngre och bredare godstrafik medför även risk för ökade buller och vibrationsstörningar. En svag 
ökning (1-2 dB) av ljudtrycksnivån har konstaterats vid passage av godståg med högre axellast. 162 
Satsningen på godståg med högre axellast och större lastprofil innebär dock att samma lastvolym kan 
klaras på färre antal tåg. 

 

Ställverksåtgärder 

Åtgärder i ställverk innebär ökad kapacitet och robusthet i kraftnät. Åtgärderna är positiva utifrån 
energieffektivitet och är inte synliga i omgivningen. 

 

Plattformsförlängningar och stationsåtgärder 

Genom att förlänga plattformar kan längre tåg med fler passagerare trafikera banan. Förlängningen 
sker vanligen inom befintligt järnvägsområde och ger generellt sett försumbara förändringar. 

 

Enkelspårsutbyggnad 

Enkelspårsutbyggnad sker vanligen på relationer där det tidigare saknas järnväg, eller möjligen har 
funnits järnväg tidigare i historien men som nu är riven. Enkelspårsutbyggnad kan medföra mycket 
stora förändring i transportssystem och trafikering men också i samhällsutbyggnad, när nya 
pendlingsrelationer blir möjliga. Exempel på detta i planen är ny anslutning till Gävle Hamn, 
Rosersberg och Händelö som kan leda till nya godstrafikupplägg respektive Kalix – Haparanda där 
järnväg tidigare saknats. Enkelspårsutbyggnader innebär oftast betydande miljöpåverkan. 

 

Dubbelspårsutbyggnad 

Dubbelspårsutbyggnad ger kraftigt ökad kapacitet. Utbyggnader sker ofta från enkelspår till 
dubbelspår. I sådana fall följer dubbelspåret enkelspåret i så stor utsträckning som möjligt, men banan 
                                                        
162 25 ton på sträckan Borlänge/Göteborg En studie av vibrationer och buller före och efter införandet av systemtåget med Stora Enso-boxen, 
Ingemanssons och Banverket Augusti 2002. 



Version 090820kl 1300* 

        

 

               

Sid:  191(266) 

Datum: 2009-08-20 

Beteckning: Vägverket SA80A2009:16295 

   

  

 

rätas vanligen ut vilket medför att nya områden tas i anspråk. Den äldre bankroppen kan t ex 
återställas till jordbruksmark/skogsmark/detaljplanelagd mark, användas för cykelbanan/skogsbilsväg 
eller, i enstaka fall, användas för spårtrafik. Dubbelspårsutbyggnad nästan alltid betydande 
miljöpåverkan. Många objekt innehåller tunnlar som i byggskedet ger upphov till miljöpåverkan men i 
driftskedet vanligen innebär minskade buller- och barriäreffekter. 

 

8.2.5.1. Bedömning av miljöeffekter 

 

KLIMAT 
 

Klimatfaktorer 

Järnvägskapaciteten ökar med föreslagna investeringar. Detta leder till en överflyttning till 
järnvägstrafik, alternativt att transportökningar i större utsträckning sker med tåg. 
Överflyttningseffekter ger minskade utsläpp eftersom järnvägstransporter är mer energieffektiva per 
ton/km och ger lägre luftutsläpp än t ex flyg och vägtransporter. 

Modellering av planen har antyder att järnvägsinvesteringarna för persontrafik och gods medför 
sammanlagt en reduktion av koldioxidutsläpp i storleksordningen 0,1-0,2 Mton/år.  

Banverket har påbörjat arbete med miljövarudeklarationer, enligt dessa åtgår det ca 3 800 ton CO2 att 
bygga 1 km ny enkelspårig järnväg. Vid en överslagsberäkning antar vi att ca 710 km ny 
järnvägsanläggning byggs. Detta skulle innebära ett behov av energi vid byggnation, 
materialtillverkning samt drift och underhåll motsvarande ca 2,6 Mton CO2 krävs för att 
anläggningarna skulle komma till stånd. Denna beräkning får endast ses som en överslagsräkning och 
en ansats att påvisa storleksordningen av koldioxidutsläpp. 

Det skiljer stort mellan olika typer av anläggningar, dubbelspårstunnlarna är till exempel mer energi 
och materialkrävande per löpmeter är mötesspår i öppet landskap. Merparten av planens objekt byggs i 
öppen mark eller stadsmiljö, varför avverkning av skog (avlägsnade koldioxidsänkor) inte medräknats. 

 

HÄLSA 
 

Människors hälsa - Buller  

Där objekten berör ombyggnad av befintlig bana förväntas buller- och i förekommande fall 
vibrationsstörningarna minska jämfört med dagens situation eftersom investeringsobjekten inkluderar 
buller- och vibrationsåtgärder enligt Banverkets och Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från 
spårburen trafik. Dessa riktlinjer följs även vid byggnation av järnväg i ”nya” opåverkade områden. I 
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dessa områden kan dock bullerstörningen öka jämfört med dagens situation eftersom miljön tidigare 
har varit tyst. 

Vid ny- och ombyggnad av järnväg ska buller- och vibrationsåtgärder alltid övervägas när riksdagens 
riktvärden för vibrationer samt buller inomhus och utomhus överskrids. Oacceptabla nivåer bör därför 
inte kvarstå efter att investeringsobjekten har färdigställts. I vissa investeringsobjekt är det dock inte 
ekonomiskt rimligt att vidta åtgärder så att samtliga riktvärden utomhus uppnås. Vissa bullerstörningar 
utomhus kan därför kvarstå efter att ny- eller ombyggnadsobjekt har genomförts. 

Kapacitetsökning innebär att bullerstörningar ökar i hela systemet, inte bara i områden med föreslagna 
objekt. Särskilt tydlig är den ökande bullerstörningen vid utbyggnad av mötesspår där 
bullerskyddsåtgärder enbart vidtas i anslutning till mötesspåret, samtidigt som kapacitetsökningen 
leder till ökad trafik längs betydligt längre järnvägssträckor. Kapacitetsökningar i större regioner till 
följd av större investeringsobjekt och regionala satsningar leder även till ökade bullernivåer längs 
långa järnvägssträckor. Motsvarande är det för vibrationer, men här har markförhållanden en mycket 
stor betydelse. På fasta marker uppkommer vanligen inte störningar från vibrationer. 

Totalt sett i landet beräknas persontransportarbetet öka med 33 – 38 procent (referensscenarion resp 
EET scenario) godstrafikarbetet öka med 30 procent (EET-scenario) mellan år 2008 och 2020. 

En analys utifrån trafikflödeskartor visar att längs följande sträckor kommer omfattande 
godstrafikökningar att ske. (Banor med > 30 procent trafikökning och en trafikering år 2020 som 
överstiger > 15-20 godståg/dygn.) 
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Nr på 
karta 

Delsträcka  Trafikökning antal godståg 
per dygn 

Trafikökning %  Kommentar 

1 Gävle – 
Kramfors 

10 -20 tåg/dygn (Från 2-18 
tåg/dygn till 17-32 
tåg/dygn) 

80 % - > 100 % Öppnandet av Botniabanan kommer 
att leda till en kraftig trafikökning 
norr om Gävle 

2 Falun - 
Ställdalen 

11 tåg/dygn (Från 20-25 
tåg/dygn till 31-36 
tåg/dygn) 

30 % - 60 %  

3 Ställdalen –
Kil 

11-14 tåg/dygn (Från 5-7 
tåg/dygn till 16-21 tåg 
/dygn) 

> 100 % Ökning orsakad av satsningar på 
godsstråk norr och väster om Vänern 
 

4 Kil - Göteborg 10 -11 tåg/dygn (Från 15-
31 tåg/dygn till 25-42 
tåg/dygn) 

35 %-70 % Ökning orsakad av satsningar på 
godsstråk norr och väster om Vänern 
 

5 Göteborg – 
Halmstad 

6 - 10 tåg (Från 20 -34 
tåg/dygn till 26 - 44 
tåg/dygn) 

30 % Ökning orsakad av satsningar 
Västkustbanan och färdigställandet 
av Hallandsåstunneln 
 

6 Halmstad - 
Helsingborg 

Ca 22 godståg/dygn > 100 % Ökning orsakad av satsningar 
Västkustbanan och färdigställandet 
av Hallandsåstunneln 
 

Tabell 36 
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Längs dessa sträckor kan man förvänta att trafikeringsökningarna ger upphov till tydligt ökade 
trafikbullerstörningar orsakade framför allt av ökad förekomst av höga maximala ljudnivåer. 

En analys utifrån trafikflödeskartor visar att längs följande sträckor kommer omfattande 
persontrafikökningar att ske. (Banor med > ca 30 procent trafikökning och en trafikering år 2020 som 
överstiger > 30 persontåg/dygn.) 

 

Nr på 
karta 

Delsträcka  Trafikökning antal 
persontåg per dygn 

Trafikökning % Kommentar 

1 Bålsta - Västerås  10 – 21 tåg/dygn 

(Från 29-69 tåg/dygn till 
39-90 tåg/dygn) 

30 -40 % Ökning orsakad av 
satsningen på Citybanan 
och andra åtgärder i 
Stockholmsområdet 

2 Stockholmsområdet 
norr om Centralstation 
och Citybanan  

Ca 30 -100 tåg/dygn 
(Från 119 - > 350 
tåg/dygn till 151 - > 450 
tåg/dygn) 

20 – 30 % Ökning orsakad av 
satsningen på Citybanan 
och andra åtgärder i 
Stockholmsområdet 

3 Stockholmsområdet 
söder om 
Centralstationen och 
Citybanan  

Ca 22 – 75 tåg/dygn 
(Från 80 – 275 tåg/dygn 
till 102 – 350 tåg/dygn) 

30 %  Ökning orsakad av 
satsningen på Citybanan 
och andra åtgärder i 
Stockholmsområdet 

4 Kil - Karlstad  12 tåg/dyg (Från 30 till 
42 tåg/dygn) 

40 %  

5 Motala - Mjölby 32 tåg/dygn (Från 8 till 
40 tåg/dygn) 

> 100 %  

6 Göteborg Vänersborg 50 tåg/dygn (Från 29 till 
79 tåg/dygn) 

> 100 % Bana väg i väst  

7 Göteborg – Halmstad  9 tåg/dygn (Från 31 till 
40 tåg/dygn)  

30 %  

8 Malmöområdet norr 
om Malmö ex Lund – 
Eslöv  

26 tåg/dygn (Från 80 till 
106 tåg/dygn) 

30 %  

9 Arlöv – Kävlinge  17 tåg/dygn (Från 8 till 
25 tåg/dygn) 

> 100 %  

Tabell 37 
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Syftet med investeringarna är att åtgärda de större briserna i systemet för att nå effektiva 
godstransporter och arbetspendling framför allt kring storstäderna. Investeringsobjektet leder därför 
till kraftiga ökningar av persontrafiken och därmed risk för ökade bullerstörningar även utanför 
investeringsobjekten, eftersom den ökade trafikeringen leder till ökade ekvivalenta bullernivåer om 
inga kompenserande åtgärder genomförs. I storstadsområdena är område intill järnvägen ofta 
exponerade för flera bullerkällor vilket ökar störningsupplevelsen. 

Spårnära källåtgärder som t.ex. utökad spårslipning kan till viss del kompensera de ökade ljudnivåerna 
från persontrafiken. 

 

Luft 

De föreslagna investeringarna ger inte några ökade luftutsläpp av nationell betydelse. Samtliga 
investeringsobjekt innebär att elektrifierad järnväg anläggs. Överflyttningseffekter från t ex lastbil till 
följd av ökad järnvägskapacitet ger teoretiskt lägre partikelutsläpp, men en kvalitativ effekt av detta är 
inte genomförbar, t ex kan vi inte visa var minskningarna uppkommer. Storleksordningen på 
effekterna kan utläsas i kap 9 i den samlad bedömning av planens generering av luftutsläpp. 

Järnvägstrafik ger upphov till partikelspridning och i planen finns flera stora objekt med 
stationsmiljöer i tunnel. Erforderliga åtgärder genomförs i respektive objekt. Banverket bevakar också 
frågan genom forskningsprojekt. Frågan om partiklar från nya järnvägsobjekt är inte av betydande 
nationell karaktär. 

IVL har i ett forskningsprojekt om miljödeklarerad infrastruktur beräknat miljöpåverkan från 
anläggning och drift (60 år) av Botniabanan. Resultatet visar att anläggningsarbeten och material ger 
ungefär lika stor total miljöpåverkan som materialtransporter, drift och underhåll tillsammans. Stål till 
räls, broar och kontaktledningsstolpar står för största delen av miljöpåverkan men även 
cementtillverkningen ger ett förhållandevis stort bidrag till framförallt växthuseffekt och försurning. 
Av anläggningsarbetena utmärker sig tunnelsprängning och berg/massahantering. 

Vi uppskattar att planen medför nyanläggning av ca 410 km enkelspår. Tabellen nedan visar en 
överslagsräkning utifrån resultaten i IVLs studie, uppdelat per år under planperioden. (Beräknad tid i 
IVLs studie är 60 år, tillika anläggningarnas ekonomiska livslängd) 
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Miljöaspekt mängd/år enhet 

NOx 79 ton 

SO2 15 ton 

Bildning av marknära ozon 6 
Ton 
etenekvivalenter 

Tabell 38 Beräknad miljöpåverkan från 410 km enkelspår, förutsatt samma miljöbelastningsförhållande som vid 
anläggande av Botniabanan 

 

Tabellen visar att utsläppsmängderna är mycket små i förhållande till utsläppen från transporter, se 
kap 6. 

För att minska luftutsläpp från fordon och arbetsmaskiner i anläggningsskedet har Banverket infört 
Stadskrav vid upphandling i storstäderna. 

 

Dricksvatten 

Flera investeringsobjekt ligger längs sträckor som går igenom vattenskyddsområden. Eftersom 
objekten är i tidiga planeringsskeden är inte utformningen av den nya järnvägen fastställd ännu. 
Åtgärder som krävs för att inte vattenkvaliteten i skyddsområdena ska påverkas negativt identifieras i 
MKB-processen enligt lagen om byggande av järnväg. 

Ett miljöförbättrande trafikverksgemensam utbyggnad som är värd att nämna är Bana Väg i Väst. På 
sträckan Älvängen – Göteborg går järnvägen parallellt med Göta Älv och råvattenintaget vid 
Alelyckan inom skyddsområdet för Göteborgs vattenförsörjning. Längs sträckan finns ansenliga 
föroreningar från tidigare industriverksamheter som diffust läcker till Göta älv. I samband med 
utbyggnad av dubbelspår och motorväg Mellan Trollhättan – Göteborg genomförs mycket omfattande 
saneringsåtgärder i området.  

 

Landskap 

Viktigaste miljöaspekten av nationella planen är att nya investeringsobjekt medför ökade 
barriäreffekter och störningar samt påverkar karaktär och samband i landskapet.  Markintrång till följd 
av utbyggnader kan också orsaka biotopförluster. Sammantaget medför dessa effekter ytterligare 
fragmentering av landskapet i sådan grad att de bedöms utgöra betydande miljöpåverkan.  Ur ett 
nationellt perspektiv bedöms att barriärer, störningar och karaktärseffekter är mer betydande än 
effekterna av intrång.  
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Åtgärderna i planen syftar till ökad kapacitet. Ökad tågtrafik kan i sig ge upphov till ökade 

barriäreffekter genom ökade störningstillfällen avseende buller, vibrationer och visuella effekter samt 
till ökad mängd djurpåkörning. Fler bullerskyddsåtgärder betyder också fler åtgärder som ska anpassas 
till platsens och bebyggelsens kulturvärden. Om störningsfrekvensen i sig innebär att djurpassager 
tvärs banan minskar är inte vetenskapligt vederlagt, men en hypotes är att så sker. Högre 
tåghastigheter och ökad frekvens medför också att större andel av banorna stängslas in, vilket ger en 
absolut barriäreffekt för både människor och djur. 

Det är viktigt att uppmärksamma synergieffekter, det vill säga att varje enskilt objekt inte ger stor 
skada men om flera förläggs intill varandra, eller nära varandra, inom ett större geografiskt område 
kan den totala påverkan bli betydande. Så är till exempel fallet med barriäreffekter och störningar på 
biologisk mångfald, som orsakar fragmentering på landskapsnivå och därmed betydande 
miljöpåverkan på biologisk mångfald. För vidare diskussion om kumulativa effekter, se kap 9. 

I planen finns ca 120 investeringsobjekt. Drygt 40 av dessa är tillkommande, alltså inte låsta sedan 
tidigare planer. 6 av dessa tillkommande innebär betydande miljöpåverkan utifrån landskapseffekter, 7 
innebär miljöpåverkan, 13 innebär inte någon påverkan alls på landskapets värden och 17 är ej kända. 
Vilka av de tillkommande objekten som genomförs bestäms i och med att planen antas av regeringen. 

Av de bundna objekten har 11 stycken betydande miljöpåverkan på natur- och eller kulturvärden, 7 
stycken har miljöpåverkan. Objekt som färdigställs de första åren av planen är inte inräknade i 
bedömningen. 

 

Bebyggelse  

En direkt och mycket påtaglig effekt på bebyggelse av planen är de enskilda byggnader som 
tillkommer eller byggs om i form av till exempel stationer och resecentrum. Några exempel är: 

Sundsvalls funktion som centralort i arbetsmarknadsregionen Sundsvall-Härnösand främjas genom en 
tydligare koppling till Sundsvalls stadskärna när ett nytt resecentrum etableras. Den pågående 
investeringen i bangården och nya resecentret i Uppsala kommer att underlätta för de 24 000 dagliga 
resenärerna genom en säkrare, mer tillgänglig och komfortabel station. Genom ombyggnad av Alvesta 
resecentrum ökar tillgängligheten för resenärerna. Dessutom höjs säkerheten, och järnvägens 
barriäreffekt kommer att minska och möjliggöra exploatering av stationsnära mark. Satsning på 
resecentrum sker också i Karlstad, där ytterligare en positiv effekt uppkommer genom att 
godshantering av klorvagnar flyttar ut från stadens mest centrala delar. 

Dubbelspårsutbyggnad i Varberg (+15), är ett viktigt järnvägs- och stadsbyggnadsprojekt. 
Utbyggnaden frilägger mark för stadsutveckling i Varberg. Bostadsbyggande på friställd mark i 
närheten av järnvägsstationen skapar förutsättningar för effektiv och långsiktigt hållbar 
arbetspendling.  

Slutligen genomförs flera objekt i syfte att ge förbättrade pendlingsmöjligheter, genom ny 
infrastruktur eller ökad framkomlighet/robusthet på befintlig. Detta ger utökade arbetsmarknads-
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regioner och kan därmed leda till ny bebyggelse när människor får möjlighet att bo på andra orter än 
där de arbetar. På Skånebanan minskas restiden och förseningsriskerna genom hastighetshöjande 
åtgärder vilket ger ökade möjligheter att pendla mellan Helsingborg och Kristianstad, och på så sätt 
utvidga arbetsmarknadsregionen. Fyrspår mellan Tomteboda – Kallhäll ökar pendlingsmöjligheterna 
nordost om Stockholm. Nya stationslägen kan också bana väg för betydande markexploateringar, som 
t ex nyplanerade Lödöse station på Norge – Vänerbanan. 

De stora tunnelbyggnationerna i Stockholm och Malmö påverkar onekligen stadsbebyggelsen. 
Omfattande prövningsvillkor och kontrollprogram ska tillse att negativ påverkan som t ex sättningar 
och vibrationsskador undviks eller regleras. Byggnationerna ökar också järnvägskapaciteten mycket 
kraftigt vilket underlättar bland annat pendling i respektive region.  

 

Biologisk mångfald 

Några av de objekt med betydande miljöpåverkan på bland annat biologisk mångfald redovisas nedan. 

 

Hallandsås 

Tunnelbygget påverkar de ekologiska förhållandena genom direkt fysisk påverkan eller påverkan på 
vattenomsättningen i området. Risk finns för negativ påverkan på fisk och bottenfauna i vattendrag 
och naturförhållanden t.ex. skog på nordsluttningen, vegetationsförändringar i betesmark i sydväst. 

 

Trollhättan – Göteborg 

Dubbelspårsutbyggnad inom riksintresse för Göta älv. Betade strandängar som bland annat är 
häckningsområden för vadare och andra strandängsarter och viktigt flyttfågelstråk tas i anspråk. 
Utbyggnaden innebär påtaglig skada på riksintresset, men irreversibel skada på intresset undviks 
genom ambitiöst kompensationsprogram. 

 

Trädsäkra järnvägar 

I ett första skede ska 100 mil järnväg trädsäkras, vilket innebär att 30 mil, cirka 100 stycken ha 
nyckelbiotoper, kommer att påverkas. Hänsyn tas till nyckelbiotoper, naturreservat, Natura 2000, 
sumpskogar i klass 1 och 2 med mera. Projektet har potential att skapa större miljönytta än i dagsläget, 
till exempel genom att de trädsäkrade områdena förvaltas på ett sätt som gör att den biologiska 
mångfalden ökar. Projektet bidrar även till att förbättra trafikantupplevelsen genom att skapa ett 
vackert landskap närmast tågfönstret för resenärerna. 
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Flackarp-Arlöv 

Dubbelspårsutbyggnad genom riksintresse för kustzonen och kulturmiljövården. Kan påverka flera 
regionala och kommunala kultur- och naturmiljöintressen. Påverkar fragmenterad naturmark med 
förvånansvärt stor artrikedom, trots ett produktions- och tätortsdominerat landskap.  

 

Kalix – Haparanda respektive Kalix – Boden 

Våtmarkområden kommer att naggas lite i kanterna. Delen Boden-Morjärv har viltstängsel liksom 
Haparanda-Kalix, vilket begränsar viltets rörelse. Åtgärder för att minska barriäreffekterna har 
planerats in bland annat landskapsbroar (förlängda broar vid passager av vattendrag), en ekodukt samt 
hyllor och torrtrummor. En viltrörelseutredning har gjorts. 

Utredningar av djurens förutsättningar att fortleva och utvecklas (biologisk infrastruktur) efter 
påverkan av respektive järnvägsobjekt har utretts av Banverket i ett fåtal projekt på senare tid, bland 
annat Kalix-Boden och Haparanda-Kalix. För övriga objekt redovisas barriäreffekter och störningar 
endast i ett fåtal objekt och det är osäkert om detta har utretts samt vilka metoder som har använts 
(med ett fåtal undantag av till exempel vattendrag och enskilda arter). Det framgår i de flesta fall inte 
om det ingår i åtgärderna att stängsla in banorna. Några projekt uppges gå genom skogsmark, men 
konsekvenser och åtgärder för faunan framgår inte av effektbedömningen. Kunskap saknas också för 
att bedöma effekter och konsekvenser med avseende på barriäreffekter, till exempel på vilket sätt en 
högtrafikerad men ostängslad bana medför barriäreffekt. På grund av det osäkra underlagsmaterialet 
har påverkan avseende barriäreffekter eller projektens kumulativa effekter på landskapsnivå inte 
kunnat bedömas. 

Även om det finns mest statistik över trafikdödade djur på vägar dör ett stort antal djur vid kollisioner 
med tåg. I söder dominerar rådjur och älg olyckorna medan de i norr är vanligare att ren och älg blir 
påkörda. Radiotelemetriska studier av över 400 älgar från fyra regioner i Sverige visar att nästan 
hälften av de trafikdödade älgarna omkommer genom kollisioner med tåg163. En studie som Banverket 
genomfört tyder på att gles men snabb tågtrafik är farligare än tät trafik på väg. Viltolyckor är också 
minst 4-5 gånger vanligare än på landsvägar. Sällsynta rovdjur som björn, varg, lo och örn är särskilt 
utsatta då de lockas till banvallen av kadaver från tidigare påkörda djur. Dessa så kallade sekundära 
olyckor kan ha stor inverkan på rovdjursstammarna eftersom rovdjuren förekommer i mindre och 
glesare populationer. 

Det är också vanligt att vandrande grodor och kräldjur kommer in i de kanalisationer som finns längs 
järnvägen. Kanalisationerna fungerar som fällor och djuren dör av svält. Järnvägens elinstallationer 
och andra anordningar kan medföra påflygningsrisk och strömgenomgång för djur, vilket medför att 
djuren dör164. Åtgärder för att mildra denna typ av påverkan projekteras nu relativt ofta i nya objekt. 

 
                                                        
163 Vilda djur och Infrastruktur 
164 Vilda djur och Infrastruktur 
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Det finns stora möjligheter att förbättra eller skapa nya livsmiljöer och spridningskorridorer för växter 
och mindre djur som till exempel fjärilar på banvallar. Här finns en stor potential att öka den 
biologiska mångfalden i järnvägssystemet i betydligt högre grad än i dag.  

 

Forn- och kulturlämningar samt annat kulturarv 

Objektens påverkan på kulturmiljön skiftar. Exempel på påverkan är långsiktig förändring av uttryck i 
landskapet som är historiskt betingade och av bärande komponenter i hela områdets karaktär t.ex. 
brukningsstrukturer i delar av Skåne eller visuella samband i Uppsalaområdet. Åtgärder som kan 
innebära möjligheter för kulturmiljön, även om de objekten är få till antalet, är till exempel objekt med 
möjlighet att återuppta användningen av äldre bevarandevärt stationshus (Fosieby-Trelleborg). 

Av de 40 objekt som väntas ge landskapspåverkan bedöms flera påverka forn- och kulturlämningar. 
Det är osäkert hur många objekt som kommer att leda till arkeologiska slutundersökningar eftersom 
flera är i tidigt planeringsskede.  

Bland de objekt som ingår i planen kan följande ge en bild av effekterna för kulturarv, forn- och 
kulturlämningar: 

 

Gamla Uppsala (betydande miljöpåverkan) 

Dubbelspår i riksintresse för kulturmiljövården. Trakten kring Gamla Uppsala utgör en centralbygd av 
stor betydelse för Sveriges historia med kontinuitet sedan bronsåldern. Tunnelalternativet innebär att 
järnvägen blir mindre påtaglig än i dagsläget. Ingen värdefull bebyggelse rivs. Ytalternativet innebär 
påtaglig skada. Flera hus rivs och det blir ett stort intrång på kyrkbyn. Den visuella och känslomässiga 
konsekvensen blir påtaglig. Arkeologiska undersökningar krävs.  

 

Citybanan, Stockholm (betydande miljöpåverkan) 

Gamla stan, Riddarholmen, östra Mariaberget samt stadens front mot vattenrummen är riksintresse för 
kulturmiljön. Järnvägen har i sin egenskap som kommunikationsanläggning också den pekats ut som 
riksintresse. Banverket gör därför bedömningen att trafikanläggningarnas intrång vid Gamla stan och 
Riddarholmen kommer att bestå under den i järnvägsutredningen studerade perioden fram till år 2030.  

 

Flackarp-Arlöv (betydande miljöpåverkan) 

Dubbelspårsutbyggnad genom riksintresse för kustzonen och kulturmiljövården. Kan påverka flera 
regionala och kommunala kultur- och naturmiljöintressen. Stor risk för påverkan på landskapsbilden 
vilket kan påverka kulturmiljön eftersom öppenhet och siktstråk utgör del av det som konstituerar 
värdet i områdets riksintresse för kulturmiljö 
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Motala-Mjölby, (betydande miljöpåverkan) 

Många höga kulturvärden utmed sträckan. Insatser behövs t.ex. för att anpassa bullerskyddsåtgärder i 
känsliga tätortsmiljöer. Riksintressen för kulturmiljö (Skänninge stad och Göta kanal). 

 

Bland planens tillkommande objekt kan följande nämnas: 

Dalabanan Uppsala-Borlänge (betydande miljöpåverkan) 

Objektet är inte i förstudie ännu, men sträckan är lång och många och höga kulturvärden passeras. 

 

Ängelholm-Maria/(Helsingborg), dubbelspårsutbyggnad (betydande miljöpåverkan) 

Öppet storskaligt landskap där historiska och karaktärsskapande brukningsstrukturer med långsmala 
odlingsfält kan komma att brytas/fragmentiseras eller på annat sätt påverkas av åtgärderna. Regionala 
kulturmiljövärden. 

 

Mark 

Vid förekomst av förorenad mark kommer denna vid behov att saneras. Flera av våra 
utbyggnadsobjekt innebär saneringsåtgärder, särskilt då de anläggs på tidigare industrimark eller 
bangårdar. Ett exempel är Bana Väg i väst på sträckan Älvängen – Göteborg där gammal industrimark 
saneras inom Göteborgs skyddsområde för vattentäkt. 68 000 ton förorenade massor har hittills 
omhändertagits som tidigare diffust läckt föroreningar till Göta Älv. 

 

Vatten 

Ny järnväg påverkar vatten framförallt genom direkta intrång i våtmarker, sjöar och vattendrag eller 
förändrade vattenflöden i mark, grundvattenmagasin och vattendrag till följd av skärningar, tunnlar 
och omledning. Kulvertering av korsande vattendrag förekommer i stor utsträckning. För 
nyanläggning och ombyggnation av järnväg finns banverksinterna föreskrifter som syftar till att 
undvika vandringshinder i vattendrag. Vid förändrade grundvattenförhållanden eller arbeten i ytvatten 
ansöks om tillstånd för vattenverksamhet i varje enskilt objekt. 

För planens samlade objekt är konsekvenserna på nationell nivå mycket svåra att bedöma, sannolikt 
spelar de en större roll lokalt än i ett nationellt perspektiv, se avgränsningar kap 5.3.3. 

Hallandsås är ett objekt som uppmärksammats nationellt i mycket hög omfattning. Ett ansenligt 
kontrollprogram har nu under 10 år följts för att undvika skador till följd av anläggningsarbetena och 
från år 2002 har en systematisk inventering och uppföljning av dammar, källsprång, våtmarker och 
mindre bäckar genomförts. Projektet har under åren medfört skador på omgivningarna, som dock i hög 
grad återhämtat sig till ursprungliga värden. Som kunskaps- och utvecklingsprojekt kring 
hydrogeologiska frågeställningar är projektet unikt. 
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Materiella tillgångar  

IVL har i ett forskningsprojekt om miljödeklarerad infrastruktur beräknat miljöpåverkan från 
anläggning och drift (60 år) av Botniabanan. Resultatet visar att anläggningsarbeten och material ger 
ungefär lika stor total miljöpåverkan som trafikering, materialtransporter, drift och underhåll 
tillsammans. Stål till räls, broar och kontaktledningsstolpar står för största delen av miljöpåverkan men 
även cementtillverkningen ger ett förhållandevis stort bidrag till framförallt växthuseffekt och 
försurning. Av anläggningsarbetena utmärker sig tunnelsprängning och berg/massahantering. 

Vi uppskattar att planen medför nyanläggning av cirka 410 km enkelspår. Tabellen nedan visar en 
överslagsräkning utifrån resultaten i IVLs studie, uppdelat per år under planperioden. (Beräknad tid i 
IVLs studie är 60 år, tillika anläggningarnas ekonomiska livslängd) 

 

Miljöaspekt mängd/år enhet 

icke förnyelsebara resurser 92 kton 

Tabell 39 Beräknad miljöpåverkan från 410 km enkelspår, förutsatt samma miljöbelastningsförhållande som vid 
anläggande av Botniabanan 

 

Sammantaget tillförs ytterligare drygt 3 procent järnväg till befintlig trafikerad järnvägsinfrastruktur. 

 

8.2.6. Investering sjöfart 

8.2.6.1. Åtgärder 

Gävle farledsförbättringar, fördjupa och bredda (kap 14 i nationella transportplanen) 

Norrköping farledsförbättringar (kap 14 i nationella transportplanen) 

Södertälje sluss - Mälaren farledsförbättringar (kap 14 i nationella transportplanen, i +15%) 

Lurö – mindre farledsinvesteringar (kap 17 i nationella transportplanen) 

Askö – mindre farledsinvesteringar (kap 17 i nationella transportplanen) 
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8.2.6.2. Bedömning av miljöeffekter 

 

En uppgradering av inseglingsleder innebär en minskad risk för fartygsolyckor och påföljande 
miljökonsekvenser eftersom sjösäkerheten höjs. Den minskade olycksrisken bedöms därför innebära 
en positiv miljöpåverkan. Den grumling som för närvarande ibland uppstår när större fartyg som 
passerar grunda områden river upp sediment minskar vilket i sin tur medför en minskad överlagring av 
djur och växter och en minskad spridning av förorenade bottensediment. Positiva miljöeffekterna av 
farledsåtgärderna kan motverkas av en ökad fartygstrafik med större fartyg. 

Nya sträckningar av leder kan både komma att minska och öka konflikten med naturmiljö, kulturmiljö, 
och andra intressen. Under anläggningstiden kommer muddringar att medföra extra grumlighet i det 
närmaste vattenområdet samt där massorna tippas. Föroreningar kan komma att spridas med 
sedimentet i den mån ytsedimenten är förorenade. Alltför mycket förorenade sediment kommer att 
behöva hanteras på annat sätt för att undvika att föroreningar frigörs. Muddring och sprängning 
medför en fysisk påverkan på havsbotten och grumligheten kan komma att påverka växter och djur i 
närområdet negativt genom att känslig flora och fauna överlagras av sediment och genom att ljuset 
inte når lika långt ner i vattenpelaren. 

Godstransporter med större fartyg på en rakare och närmare led till hamnar medför generellt minskade 
emissioner till luft eftersom transporten blir effektivare.  

Sammantaget bedöms att förändringarna av miljöeffekterna från åtgärderna i planen är små jämfört 
med sjöfartens sammanlagda miljöpåverkan men ändå positiva. Det förutsätter att åtgärder som 
minskar de negativa effekterna vidtas. Sådana åtgärder kommer att prövas under miljöprövningen av 
de enskilda åtgärderna. 
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Kapitel 9. Betydande miljöpåverkan av 
transportplanen 

 

I kapitlet beskrivs transportplanens betydande miljöpåverkan och en värdering av denna påverkan 
utifrån den målram som de nationella miljökvalitetsmålen ger. Kvarstående miljöproblem liksom 
möjliga ytterligare miljöinsatser för att åtgärda dessa problem redovisas också samlat under respektive 
miljöaspekt. Efter genomgången av transportplanens miljöpåverkan utifrån miljöaspekterna beskrivs 
dess kumulativa påverkan i stycke 9.4. I avsnitt 9.6 diskuteras planens samlade miljöpåverkan ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  

 

Genomgången av miljöaspekterna struktureras enligt följande: 

- Samlad miljöpåverkan 

Innehåller en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som transportplanen bedöms ge upphov till 
gentemot varje miljöaspekt. 

 

- Värdering av miljöpåverkan 

Innehåller en värdering av miljöpåverkan för varje miljöaspekt utifrån planens bidrag till uppfyllelse 
av relevanta miljökvalitetsmål. Värderingen av miljöpåverkan ger en bild av hur allvarlig den är. 
Måluppfyllelse bedöms utifrån det negativa bidrag som transportsektorn idag ger för respektive 
område som miljökvalitetsmålen berör. Resultatet av bedömning mot miljökvalitetsmålen ger således 
en bild av i vilken mån transportplanen bidrar till att minska den negativa miljöpåverkan som kan 
härledas från transportsektorn. Bedömningen utgör inte en bedömning om respektive 
miljökvalitetsmål totalt sett kommer att uppnås eller ej. 

 

- Kvarstående miljöproblem  

Innehåller en beskrivning av de kvarstående miljöproblemen som transportsektorn kommer att ge 
upphov till även om förslaget till transportplan genomförs.  

 

- Ytterligare miljöinsatser  

Innehåller exempel på insatser som genom att inkluderas i planen kan förebygga, hindra eller 
motverka negativ miljöpåverkan och förstärka positiv miljöpåverkan. Även åtgärder som kompenserar 
för negativ påverkan är exempel på möjliga miljöinsatser. Andra miljöinsatser kan göras genom 
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styrning av kommande beslutsprocesser och stöd för beslutsfattare. I kapitel 10 beskrivs uppföljning 
av planen vilket som en del av dess genomförande har relevans för graden av miljöpåverkan.  

Gränsen mellan vad planen kan bidra till att lösa och vad som kräver andra insatser inom och/eller 
utom transportsektorn inte alltid tydlig. Möjligheter att nå längre med ytterligare miljöinsatser kan 
beskrivas som möjligheter att ta vara på en viss potential till förändring. 

9.1. Klimat 

9.1.1. Klimatfaktorer 
I miljökonsekvensbeskrivningen fokuseras påverkan på klimatet på utsläpp av växthusgasen koldioxid 
från transportsektorn. Omfattningen av utsläppen beror på transportarbetets storlek, fordonens 
energieffektivitet och andel fossila bränslen. Därutöver tillkommer utsläpp i samband med byggande, 
drift och underhåll av infrastruktur. 

9.1.1.1. Samlad miljöpåverkan  

Koldioxidutsläppen från förslaget till nationell plan för transportsystemet uppskattas totalt resultera i 
en minskning med ca 0,4 Mton, huvudsakligen från energieffektivisering av drift- och 
underhållsverksamheten. Det motsvarar en minskning på ca 3 procent mot 1990 års nivå (18,8 Mton) 
och 2 procent mot 2006 års nivå (20,8 Mton). Det finns ytterligare möjliga, men ej kvantifierade 
reduktioner, särskilt inom området för sektorsverksamheten. Potentialen är uppemot ca 1 miljoner ton 
koldioxid, men åtgärder inom sektorsverksamheten har långa effektkedjor och effekterna är därmed 
förhållandevis osäkra.  

Förslagen på investeringar beräknas minska utsläppen med ca 0,014 miljoner ton netto, eller ca en 
tiondels procent år 2020. Personbilar och lätta lastbilar står för en ökning på ca 0,12 miljoner ton. 
Ökningen beror främst på att väginvesteringarna leder till nygenererat transportarbete samt högre 
hastigheter. Tunga lastbilar och sjöfart står för en minskning med knappt 0,10 miljoner ton. 
Minskningen beror på överflyttning av godstransporter till järnväg till följd av järnvägsinvesteringarna 
och att större fartyg genererar mindre utsläpp per transporterat ton. Ökningen av godstransporter på 
järnväg väntas inte ge några nämnvärda ökningar av koldioxidutsläpp. Övrig kollektivtrafik väntas ge 
något minskade utsläpp till följd av investeringarna i planen. 

Minskningen på ca 0,4 Mton CO2  sker trots en utveckling med växande befolkning, viss ekonomisk 
utveckling och ökande trafik. 
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Tabell. Översikt över koldioxidutsläpp från olika anslagsområden. Koldioxidutsläppen från investeringar 
omfattar utsläpp från trafikering. Utsläpp från byggnation ingår ej. Minskningar av utsläpp från Drift och 
underhåll samt åtgärdsområden bör vara större, men storleken är okänd. Störst minskningar bör komma från 
Sektorsverksamheten, men effekten är osäker, då den bygger på att andra aktörer vidtar åtgärder. Effekter av 
elproduktion ingår ej i investeringar.  

 

Därutöver tillkommer utsläpp från byggnation som kan vara av väsentlig omfattning. Befintliga 
uppgifter är dock osäkra och har inte verifierats. Den officiella statistiken inkluderar inte utsläpp från 
byggfasen. Det finns heller inga uppgifter på utsläpp från byggnation år 1990 eller år 2006 att jämföra 
med. Fortsatta studier om utsläpp av CO2 vid byggnation bör initieras och utsläppen bör ingå i 
framtida uppföljning. 

 

9.1.1.2. Värdering av miljöpåverkan 

I Klimatpropositionen föreslår regeringen, vilket beskrivits i kapitel 4, en precisering av befintligt 
klimatmål med ett temperaturmål och ett koncentrationsmål, där det sista följer av det första som ett 

Typ av åtgärd CO2/År Kommentar 

Investeringar 0 Mton Ca -15 000 ton/år 

Drift och underhåll -0,4 Mton  

Sektorsåtgärder - Osäkra beräkningar p g a långa effektkedjor 
samt insatser från andra aktörer. Potentialen 
bedöms grovt ligga kring ca 1 Mton. 

Åtgärdsområden - Cykel och hastighetsövervakning, ca -1 000 
ton/år vardera. Potential för 
kollektivtrafikåtgärder och anslutningar till 
godsterminaler mm har ej beräknats 

TOTALT: -0,4 Mton   

 Investeringar   CO2 /År 

Järnväg -0,1 Mton 

Väg 0,12 Mton 

Sjöfart -0,02 Mton 

Totalt 0 Mton*  

* (avrundat -0,015 Mton) 

 

Drift och underhåll  CO2/År 

Belysning (väg) -0,18 Mton 

Kallare asfalt -0,02 Mton 

Vinterdrift (väg) -0,003 Mton 

Energibesparing (jvg) -0,24 Mton 

TOTALT: (avrundat) -0,4 Mton 
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resultat av dagens kunskap om jordens klimatsystem. Från detta har nödvändiga utsläppsminskningar 
härletts av IPCC165. Dessa kan sedan översättas i maximala utsläpp per person för olika år.  

Vid en jämlik fördelning mellan världens länder bör I-länderna åtminstone komma ned till denna nivå 
på utsläpp per person. Detta motsvarar att I-länderna måste minska sina totala utsläpp från år 2004 
med, upp till 40 procent till år 2020, 80 procent till år 2030 och upp till 95 procent till år 2050.  

I Klimatpropositionen har regeringen föreslagit flera mål för år 2020 som är vägledande för arbetet att 
begränsa klimatpåverkan från transportsektorn, 

 
· 10 procent förnybar energi i transportsektorn, 
· 20 procent effektivare energianvändning, 
· 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser.  

 
Målet i Klimatpropositionen om att minska utsläppen med 40 procent till år 2020 med utgångspunkt 
från år 1990 gäller för den icke handlande sektorn166, där vägtrafiken ingår. Av minskningarna ska 
2/3 genomföras i Sverige och 1/3 genom investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer 
som Clean Development Mechanism (CDM)167. Det innebär att utsläppen ska minska med 
uppskattningsvis 27 procent inom den icke handlande sektorn i Sverige (exkluderat åtgärder 
genomförda i utlandet). Vägtrafiken utgör ca 40 procent av den icke handlande sektorn och bör därför 
bidra väsentligt till minskningen. 

Sedan år 1990 har utsläppen inom icke handlande sektorn minskat med ca 4 miljoner ton. Om man 
därför utgår från år 2004, d.v.s. samma som IPCC ovan, behöver utsläppen minska med 26 procent168 
för icke handlande sektorn i Sverige för att nå Klimatpropositionens mål till år 2020. Det kan jämföras 
med att det som genomsnitt för I-länderna (exkluderat vad de genomför utanför sina egna länder) 
krävs en minskning på 40 procent till år 2020 (från år 2004) för att ligga på linjen mot 2-graders målet.  

En minskning med 40 procent är en stor utmaning. En grundläggande förutsättning är att EU:s 
regelverk om minskade koldioxidutsläpp på nya bilar fungerar, inklusive visionen om 95 g/km till år 
2020. Utöver detta behövs nationella styrmedel så att bilarna blir lika bränslesnåla i Sverige som inom 
EU. Det innebär ungefär en halvering av bränsleförbrukningen jämfört med de fordon som säljs i 
Sverige idag. Motsvarande gäller även lätta lastbilar. Förutom styrmedel för att begränsa den 
genomsnittliga bränsleförbrukningen krävs 10 procent inblandning av etanol och FAME169 i bensin 
respektive diesel, en satsning på biogas och även andra biodrivmedel i dedikerade170 fordonsflottor. 

                                                        
165 Intergovernmental Panel on Climate Change, FN:s klimatpanel, som bl.a. med jämna mellanrum sammanställer kunskapsläget vad gäller 
klimatpåverkan samt möjliga åtgärder för att begränsa klimatpåverkan samt nödvändiga anpassningar för kommande klimatförändringar. 
166 Icke handlande sektorn är den del som inte ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter 
167 Clean Development Mechanism, finansiering av utsläppsminskande projekt i utvecklingsländer 
168 24 procent om man räknar från år 2007 
169 FAME (fatty acid methyl ester), ett flytande dieselbränsle som produceras från förestrade växtoljor. Kallas ibland biodiesel. 
170 Fordon speciellt avsedda för körning på dessa bränslen i hög inblandning. T.ex. flexfuelbilar (etanolbilar) avsedda för att köras på E85 
(och bensin). 
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Ytterligare exempel på åtgärder som krävs är att även att bussar och tunga lastbilar blir 20-25 procent 
mer effektiva. Regelverk för detta finns ännu inte. Vidare krävs det att hastighetsgränser sänks och att 
körsätt bli mer sparsamt. Med dessa åtgärder kan man minska utsläppen med ca 35 procent till år 2020 
jämfört med år 2004. En minskning med 40 procent kräver sannolikt även minskningar av trafik med 
ca 10 procent. Däremot är det möjligt att klara en minskning på 26 procent med enbart tekniska 
åtgärder.  

Om en minskning med 40 procent till år 2020 är en stor utmaning kommer en minskning med 80 
procent till år 2030 för att vara i linje med 2-graders målet att ställa ännu högre krav på 
samhällsutvecklingen. Då krävs inte bara mer energieffektiva fordon delvis drivna på el och en ökad 
andel förnyelsebar energi.  

9.1.1.3. Kvarstående miljöproblem 

Det återstår att åstadkomma ytterligare reduktioner för koldioxid om inte andra sektorer ska förväntas 
ta ett större ansvar för att uppnå de utsläppsminskningar som krävs. 

9.1.1.4. Ytterligare miljöinsatser 

Det finns anledning att överväga ytterligare åtgärder för att uppnå större reduktioner. Exempel på 
åtgärder som kan övervägas handlar om bland annat höjda bränsleskatter, CO2-differentierat 
förmånsvärde och fordonsskatt samt kilometerskatt på tung trafik. 

Allt talar för att teknikutvecklingens bidrag kommer att behöva kompletteras med åtgärder som 
fokuserar på möjligheterna att effektivisera samhällets person- och godstransporter. Det behövs då en 
ny syn på samhället och transportsystemet där den egna bilen har en mindre roll som transportmedel 
jämfört med i dag och där tillgänglighet skapas genom ett transporteffektivt samhälle med god 
kollektivtrafik, och goda möjligheter att gå och cykla. Dessutom måste även godstransporterna 
optimeras. 

 

9.2. Hälsa 

9.2.1. Människors hälsa 

9.2.1.1. Samlad miljöpåverkan  

Buller är den miljöstörning som berör flest människor. Omkring två miljoner människor bedöms vara 
exponerade för trafikbullernivåer i eller vid sin bostad som överstiger något av de riktvärden som 
riksdagen angivit.  
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De satsningar som föreslås i planen inom detta område är främst åtgärder för att reducera bullernivåer 
där människor bor och vistas. Det handlar om bulleravskärmningsåtgärder som fönsterbyten, 
bullerplank och bullervallar, spårnära bullerskärmar och skärmar vid bostäders uteplatser samt 
fasadåtgärder vid lokaler för vård, skolor och barnomsorg. Dessutom vidtas åtgärder för att minska 
bullret vid källan vid såväl väg som järnväg. 

Totalt föreslås att avskärmningsåtgärder genomförs till en omfattning av 700 miljoner kronor knutet 
till järnvägen och 700 miljoner kronor knutet till vägtrafiken. Åtgärder kommer att vidtas längs hela 
det statliga väg- och järnvägsnätet. Merparten av åtgärderna på väg görs för att minska störningarna 
inomhus från enstaka bullertoppar nattetid. För utomhusmiljöer längs vägnätet handlar det främst om 
andra åtgärder, som beläggningar och hastighetssänkningar. Åtgärderna på järnvägssidan satsas dels 
på att åtgärda utomhusmiljöer i kraftigt bullerutsatta boendemiljöer dels på att åtgärda bullerutsatta 
skolor vård och omsorgslokaler. Förslaget innebär att åtgärder görs vid cirka 15 000–20 000 bostäder 
och cirka 500 lokaler för skolor, vård och omsorg. Genom att vidta åtgärder enligt förslag kommer ca 
50 000 personer som idag utsätts för bullernivåer som överskrider riksdagens riktvärden med 10 dBA, 
att skyddas mot negativa hälsoeffekter på grund av höga trafikbullernivåer i sina bostäder. 

Vid ny- och ombyggnad av järnväg ska buller- och vibrationsåtgärder alltid övervägas när riksdagens 
riktvärden för buller samt Banverkets och Naturvårdsverkets riktvärden för vibrationer inomhus och 
utomhus överskrids. Oacceptabla nivåer bör därför inte kvarstå efter att investeringsobjekten har 
färdigställts. I vissa investeringsobjekt är det dock inte ekonomiskt rimligt att vidta åtgärder så att 
samtliga riktvärden utomhus uppnås. Vissa bullerstörningar utomhus kan därför kvarstå efter att ny- 
eller ombyggnadsobjekt har genomförts. 

Kapacitetsökning innebär att bullerstörningar ökar i hela systemet, inte bara i områden med föreslagna 
objekt. Kapacitetsökningar i större regioner till följd av större investeringsobjekt och regionala 
satsningar leder även till ökade bullernivåer längs långa järnvägssträckor. För att minska bullret i 
storstadsområden och i bebyggelsen kring de större stråken kommer åtgärder att genomföras i 
samband med drift och underhåll av järnvägen för att minska bullret vid källan. Det kan exempelvis 
vara särskilda spårslipningsinsatser, rälssmörjning och införande av rälsdämpare.  

Avsatta medlen medför att källbulleråtgärder kan genomföras längs ca 300 km dubbelspårig järnväg. 
Åtgärderna uppskattas leda till reducerade bullernivåer för ca 50 000 – 100 000 personer som 
exponeras för bullernivåer högre än 55 dBA ekvivalent ljudnivå längs det högtrafikerade 
järnvägsnätet. Åtgärderna medför dock inte samma effekt på buller från dagens godstrafik. 
Ojämnheter på godsvagnarnas hjulringar dominerar bulleremissionen och ett utbyte till nya 
godsvagnar eller en förändring av bromssystemen på befintliga godsvagnar måste göras innan 
spårslipning är en effektiv bullerreducerande åtgärd för godstrafik.  

 

Förutsättningar för fysisk aktivitet 

Planen innebär en positiv påverkan genom satsningar på infrastruktur för cykel samt 
kollektivtrafikåtgärder. Dessa bidrar till ökad fysisk aktivitet genom ökad gång och/eller cykling till 
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anslutningspunkter. Den unika satsningen på cykelvägar utmed det statliga vägnätet förväntas ge 
betydande positiv påverkan på förutsättningarna för aktiva transporter. Barriäreffekter från 
investeringsåtgärder som föreslås i förslaget till plan kan ge upphov till försämrade förutsättningar för 
fysisk aktivitet. 

9.2.1.2. Värdering av miljöpåverkan 

Planens olika delar/anslagsområden bidrar till uppfyllelse av miljökvalitetsmål God bebyggd miljö, 
delmål buller. Delmålet innebär att antal personer som utsätts för trafikbullernivåer över riktvärdena 
ska minska med 5 procent till 2010 jämfört med 1998. 

När det gäller maximala ljudnivåer inomhus har Banverket åtgärdat sin andel av de 5 procent som är 
målet till 2010. När det gäller ekvivalenta ljudnivåer är det mer tveksamt om delmålet till 2010 
kommer att uppnås. Samtidigt som åtgärder genomförs ökar bulleremissionerna till följd av ökad 
trafikering.  

För att nå mål 2010 på statliga vägar171 behöver 37 000 personer få åtgärd. Inriktningen bör vara 
effektivaste reduktion av störning och att de mest bullerutsatta prioriteras. Idag är ca 23000 personer 
utsatta för buller högt över riktvärdena (>10 dB över) längs statliga vägar. Det innebär att målet 
kommer att nås till 100 procent längs statliga vägar, om än något senare än den politiska ambitionen. 
Vilket år målet nås beror på fördelning av medel över tiden och vilken typ av åtgärd som väljs.  

Generationsmålet 2020 kan tolkas som att ingen ska vara utsatt för buller över riktvärdena. Om 
generationsmålet ska uppnås längs statliga vägar behövs åtgärder för 300000172 personer. Det råder 
dock stora osäkerheter kring uppgifterna om antal utsatta över riktvärdena för inom- och utomhus, 
ekvivalent- och maxbullernivåer samt åtgärdernas effekt. 

Även för buller från järnväg råder det stora osäkerheter kring uppgifterna om antal utsatta över 
riktvärdena samt åtgärdernas effekt. För järnvägssektorn är utvecklingen av fordonsflottan och särkilt 
utvecklingen av bromssystem på befintliga godsvagnar en avgörande fråga för i vilken omfattning 
generationsmålet kommer att kunna uppnås. Denna fråga behandlas inte i åtgärdsplaneringen.  

 

· Riktade åtgärder/åtgärdsområden bidrar till att de mest utsatta får ljudnivåer under 
riktvärdena. Inriktningen längs det statliga vägnätet är att göra åtgärder för de som utsätts för 
höga maxbullernivåer inomhus eftersom merparten av de med höga ekvivalentnivåer har fått 
ljudnivåer under riktvärdena inomhus. I planen anges att 30000 personer som nu har 
bullernivåer högt över riktvärdena kan få åtgärd (främst fasadåtgärd) för att klara riktvärdet 

                                                        
171 Målet innebär att antal personer som utsätts för trafikbullernivåer över riktvärdena ska minska med 5 procent 
till 2010 jämfört med 1998 
172 I ÅU 2008 angav VV att 300000 personer längs statliga vägar är utsatta för buller över riktvärdena. 
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inomhus och 10000 personer kan få åtgärd för att klara riktvärdena utomhus längs de 
befintliga vägarna.  

· Beläggningsåtgärder på statliga vägar kan utgöra ett bidrag till måluppfyllelse längs statliga 
vägar för riktvärdena utomhus på 30 procent (om ovanstående antaganden stämmer och 
beläggningsåtgärderna genomförs). Åtgärderna kan också bidra till att riktvärdena inomhus 
nås för en tiondel av de 30 procent som får bullernivåer under riktvärdena utomhus. (Se tabell 
nedan). 

· Vid vägprojekt (ny- och ombyggnad) är inriktningen att riktvärdena alltid ska uppnås, så långt 
det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 
 
Vid ny‐ och ombyggnad av järnväg ska buller‐ och vibrationsåtgärder alltid övervägas när 
riksdagens riktvärden för buller samt Banverkets och Naturvårdsverkets riktvärden för 
vibrationer inomhus och utomhus överskrids. 

Riktade åtgärder/åtgärdsområden 2010-2021, statliga vägar (daterat 2009-03-26) 

    Kostnad totalt 
perioden 
2010‐2021 
(milj kr) 

Kostnad per 
år, perioden 
2010‐2021 
(milj kr) 

Effekt, Antal 
pers inomhus 
under 
riktvärdena  

Effekt, Antal 
pers utomhus 
under 
riktvärdena 

Fasadåtgärder och skärmar 
(åtgärdsområden) 

  700   58,3  30000  10000 

Tystare 
standardbeläggning (DoU) 

  300  25  7500  75000 

Speciellt tyst beläggning 
(DoU) 

  300  25  1500  15000 

    1300  Ca 110  39000  100000 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Åtgärder 2010-2021, järnvägar 

    Kostnad totalt 
perioden 
2010‐2021 
(milj kr) 

Kostnad per 
år, perioden 
2010‐2021 
(milj kr) 

Effekt, Antal 
pers minskade 
bullernivåer 
inomhus eller 
på uteplats 

Effekt, Antal 
pers utomhus 
med minskade 
bullernivåer 

Riktade åtgärder i de mest 
buller och 
vibrationsutsatta befintliga 
miljöerna 
(åtgärdsområden) 

  700  58  10 000   

Källbulleråtgärder  (DoU)    180  15    50 000‐
100 000  

Underhåll 
bullerskyddsåtgärder 
(DoU) 

  60  5     

    940  Ca 80     

Tabell 40 

Med nuvarande beräkningar är totalt cirka 1,5-2 miljoner personer173 utsatta för vägtrafikbuller över 
riktvärdena. Åtgärder behöver kombineras för att nå mål och där är ljuddämpande beläggning, tystare 
fordon och däck, lämplig hastighet och samhällsplanering för god ljudmiljö viktiga inslag. 
Fasadåtgärder och skärmar är andra viktiga riktade åtgärder.  

Det finns enligt Vägverkets bedömning betydande möjligheter för fordons- och däckstillverkare att 
utveckla för omgivningen tystare fordon och däck. Om 1 dBA tystare fordon och däck skulle väljas 
konsekvent, skulle antal boende utsatta för buller över riktvärdena minska med 250000 personer. 

De personer som har bullernivåer högt över riktvärden (>10 dBA) är de som prioriteras för åtgärder. 
Men åtgärder, t ex beläggning som medför mindre buller, görs även där många är drabbade även om 
bullernivåerna inte är fullt så höga.  
 

 

 

                                                        
173 Statliga och kommunala vägar men merparten längs kommunala vägar 
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Förutsättningar för fysisk aktivitet 

Satsningarna på cykelinfrastruktur bedöms tillsammans med inriktningen på sektorsverksamheten, 
påverka förutsättningar för fysiska aktiviteter positivt.  

9.2.1.3.  Kvarstående miljöproblem 

Den prognostiserade trafikutvecklingen innebär att ytterligare 140 000 personer kommer att få 
ljudnivåer över riktvärdena utomhus, fördelat på hela vägnätet, men den totala störning kommer ändå 
att minska, dels eftersom de som tillkommer får ljudnivåer strax över riktvärdena medan de som 
framför allt får en åtgärd har bullernivåer högt över riktvärdena, dels för att kommuner planerar att 
genomföra åtgärder för att minska antal bullerutsatta längs kommunala vägar. Ökad inflyttning till 
städer och byggande av bostäder i bullerutsatta områden kan komma att öka antal bullerutsatta 
personer ytterligare. Vägverket ska inom anslagsområde sektor aktivt driva ett arbeta för att minska 
bullret från fordon och däck och stödja kommuner för att minska bullret längs kommunala vägar. Vid 
vägprojekt (ny- och ombyggnad) är inriktningen att riktvärdena alltid ska klaras, så långt det är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.  

Trots dessa insatser är bedömningen att målen är svåra att nå/att stora osäkerheter råder kring 
uppföljning av målen. 

För att nå de långsiktiga miljömålen behöver åtgärder ske på flera håll inom järnvägssektorn. Att 
endast genomföra bulleravskämningsåtgärder i form av fönster- och fasadåtgärder och byggande av 
bullerplank är inte en framkomlig väg.  

Ett syfte med investeringarna i åtgärdsplaneringen är att åtgärda de större briserna i järnvägssystemet 
för att nå effektiva godstransporter och arbetspendling framför allt kring storstäderna. När kapaciteten 
och trafikeringen ökar finns det risk för ökade bullerstörningar. Den generella trafikökningen på 
järnväg antas leda till att antalet exponerade över 55 dBA ekvivalent ljudnivå från järnvägen ökar med 
ca 10 % om inte åtgärder vidtas vid källan, dvs på fordonen och på banan. Idag exponeras ca 500 000 
personer för ekvivalenta ljudnivåer från järnväg högre än 55 dBA och en ökning med 10 % motsvarar 
därför ca 50 000 personer.  

Ökningen av bullerexponeringen från persontrafik kommer främst att ske kring arbetspendlingsstråk 
till de större städerna. Spårnära källåtgärder som t.ex. utökad spårslipning kan kompensera de ökade 
ljudnivåerna från persontrafiken och även till viss del reducera bullernivåerna jämfört med idag.  

När det gäller ökat buller på grund av ökad godstrafik har inte spårnära källbulleråtgärder samma 
effekt. Om inte förändringar av vagnparken sker kommer den ökade trafikeringen att leda till ökade 
bullernivåer. Åtgärder på fordonen i kombination med spåråtgärder leda till en minskning med 8 – 10 
dBA.  
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Förutsättningar för fysisk aktivitet 

De sammanlagda förutsättningarna för fysisk aktivitet i form av fysisk infrastruktur är dessutom 
beroende av kommunala och regionala insatser. Det är ovisst i vilken mån dessa sammanlagda insatser 
tillgodoser de inventerade behoven. 

 

9.2.1.4 Ytterligare miljöinsatser  

Arbetet med att minska bullerstörningar sker på flera sätt. Ett är det traditionella som innebär att man 
minskar det buller som når människor genom åtgärder som till exempel byte av fönster och 
uppsättande av bullerskärmar. Ett annat sätt är åtgärder vid källan, till exempel bullerdämpande 
beläggning på vägar och spårslipning på banor samt åtgärder som leder till ändrad användning av 
fordon både på väg och på järnväg. För vägtrafiken kan till exempel ökad användning av tystare däck 
reducera bullret väsentligt. För järnvägstrafik kan åtgärder på befintliga och nya fordon leda till 
kraftigt reducerade bullernivåer. 

Det är också viktigt att ha med bullerproblematiken redan i samhällsplaneringen. Eftersom det finns 
flera mål – buller är ett komplext område och det sker en teknisk utveckling – kan såväl strategi som 
vilken sammansättning av åtgärder man väljer komma att förändras under planperioden. 

 

Förutsättningar för fysisk aktivitet 

I planen skulle ytterligare medel till cykelvägar i högre grad bidra till förutsättningar för fysisk 
aktivitet. Det är dock rimligt att först genomföra insatser där de är mest lönsamma. Särskild hänsyn 
bör tas vid genomförande av ny infrastruktur som kan ge upphov till barriäreffekter som har negativ 
påverkan för friluftsliv och rekreation. Ekonomiska resurser har avsatts i planen för att undanröja 
barriäreffekter av nytillkommande investeringar. 

 

9.2.2. Dricksvatten 

9.2.2.1. Samlad miljöpåverkan  

Vattenförekomster kan påverkas främst genom väg- och sjötrafik samt väghållning. Järnvägstrafik är 
av mindre betydelse i sammanhanget. Tre skilda påverkansmöjligheter har identifierats som 
betydande: vägdagvatten, vintersalt och spill/utsläpp från olyckor.  

Vägdagvatten bedöms främst vara ett problem för vägar med stark trafik och snabb ledning av 
dagvatten till recipient via brunnar och ledningar. Låg - och medeltrafikerade vägar med öppna diken 
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har oftast en lokal infiltration i innerslänt och dikesbotten vilket ger en god rening. Föroreningar 
kommer då att fastläggas i dikesjorden och tas om hand vid dikesrensning. 

Vägsalt har ingen sådan begränsning i spridning av kloridjonen, varför den kommer att följa vattnet till 
yt-elller grundvattenrecipient. I ytvatten kommer halterna att vara låga genom utspädning och 
effekterna marginella. I grundvattenmagasin finns oftast inte den effekten och kloridhalterna kan stiga 
till oacceptabla nivåer.  

Utsläpp och spill är omöjliga att förutse när det gäller plats, tidpunkt och de ämnen kan komma ut. 
Åtgärder kan vara att minska sannolikheten för olyckor, kartlägga sårbara vattentillgångar samt 
konsekvensbegränsande åtgärder om ett utsläpp skulle ske. Oftast kombineras dessa åtgärder.  

Sjösäkerheten höjs bland annat genom att åtgärder i planen omfattar farledsförbättringar, vilket 
minskar risken för olyckor med utsläpp som följd. Strängare krav på tankbåtars konstruktion gäller för 
sjötrafik på vissa inlandsvatten. Fartyg som fraktar farligt gods kan följas i realtid genom de system 
som i dag är obligatoriska för sjöfarten. Ansvaret för förebyggande av miljöräddningsinsatser till sjöss 
har inte Sjöfartsverket utan Kustbevakningen eller räddningstjänsten och berörs inte i planen.  

Vägverkets arbete med att skydda vattentäkter har i huvudsak utgått från Vattendirektivets definition, 
dvs. antal personer som försörjs eller uttagen mängd per dygn. Detta gör att enskild vattenförsörjning 
inte omfattas. Det finns dock ett stort antal enskilda brunnar i vägnära lägen. Där uppenbar påverkan 
från väg kan konstateras, oftast genom förhöjda kloridhalter, löser man frågan lokalt med 
fastighetsägaren. Det kan vara tekniska åtgärder på vägen eller brunnen eller anslutning till kommunalt 
vatten.   

9.2.2.2. Värdering av miljöpåverkan 

För vägtransportsystemet har indikatorn kontaktsträckor tagits fram. Denna indikator som beskriver de 
sträckor där väg löper längs vattentäkt eller att vattentäkten finns i vägens omedelbara närhet. En 
utvärdering av dessa kontaktsträckor har gett att det finns 575 km klassade i mycket hög prioritet och 
1 430 km konfliktsträckor av hög prioritet. Klassningen tar hänsyn till vattentäkternas värde och risk 
för påverkan, vägarnas trafikering i ÅDT 174och om vattentäkterna ligger längs saltvägnätet. Enligt 
utförda beräkningar kommer åtgärdande av kontaktsträckorna i mycket hög prioritet att kosta kring 
480 miljoner kronor. Motsvarande siffra för kontaktsträckor klassade i hög prioritet är kring 1 191 
miljoner kronor.  

Förutom kostnader för åtgärder har vattentäkten i sig själv ett värde. Skulle sen det saknas 
reservvattentäkt kan värdet på vattenförekomsten resultera i stora belopp. Om skada uppstår är 
skadans art och vattentäktens omsättningshastighet av betydelse.  

I planen föreslås att 1 miljard kronor avsätts för åtgärder inom vägsektorn för detta område. 

 
                                                        
174 ÅDT står för genomsnittlig årsdygnstrafik 
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9.2.2.3. Kvarstående miljöproblem 

Kunskapen om vägnära vattenförekomster som används till dricksvattenförsörjning och deras 
vattenkvalitet är inte fullständig.  Den bedöms öka med den nationella grundvattendatabas Statens 
Geologiska Undersökningar (SGU) förvaltar samt Vägverkets systematiska arbete med att identifiera 
kontaktsträckor mellan vägar och vattenförekomster. Speciellt bristfällig är kunskapen om 
vattenkvalitet i potentiella dricksvattenförekomster. Grundvattenomsättning är till sin natur långsam 
och åtgärder kan ge resultat först efter lång tid. Detta gör det angeläget att följa utvecklingen med 
indikatorer.  

9.2.2.4. Ytterligare miljöinsatser 

Skyddet av grundvattenförande geologiska formationer är ett delmål, Grundvatten av god kvalitet. För 
att ett långsiktigt skydd ska uppnås måste vattenmyndigheternas övergripande åtgärdsprogram fyllas 
med konkreta åtgärder. Det innebär både samverkan med andra sektorer och utveckling av metoder för 
kartläggning av sårbarhet och it-lösningar för hantering av hydrogeologiska data. Ett exempel på 
möjlig samverkan kan vara vid skapandet av nya vattenskyddsområden och revidering av äldre. Det 
kan innebära möjligheter för Vägverket att tidigt delta mer aktivt i vattenskyddsarbetet. Samordning 
av t.ex. hydrogeologiska undersökningar och identifiering av potentiella hot bör kunna resultera i mer 
effektiva lösningar på dricksvattenskyddet när arbetet utgår från ett gemensamt formulerat 
skyddsbehov för vattenförekomsten snarare än de skilda sektorernas egna bedömningar. 

 

9.2.3. Luft 

9.2.3.1. Samlad miljöpåverkan  

Genom den inriktning på sektorsverksamheten förslaget till plan presenterar bedöms emissionerna 
minska. Utmed statliga vägar ska inga problem finnas kvar år 2021. Däremot kan problem med 
exponering återstå kring kommunala vägar, särskilt vid slutna gaturum. Drift- och 
underhållsverksamheten bidrar också med att minska partikelutsläpp. Investeringar leder 
huvudsakligen till förbättringar exempelvis genom förbifarter. 

9.2.3.2. Värdering av miljöpåverkan 

Den generella bedömningen av utvecklingen inom luftföroreningsområdet är att utsläppen av 
kväveoxider kommer att minska, och att halterna av kvävedioxid år 2021 kommer att underskrida 
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såväl gällande miljökvalitetsnormer som miljömål i merparten av de svenska tätorternas gaturum175. 
Vägtrafikens utsläpp av kväveoxider beräknas fortsätta minska trots ett ökat trafikarbete.  

Trots att de avgasrelaterade partikelutsläppen förutspås minska kommer miljökvalitetsnormen för 
PM10 sannolikt att överskridas/riskerar att överskridas i gatunivå på många platser i landet år 2020. 
Därmed klaras inte heller generationsmålet för PM10

176.  

För PM2.5 bedöms såväl exponeringsminskningsmålet som EU-direktivets vägledande gränsvärde för 
år 2020 uppnås. Däremot bedömer vi att det blir svårt att nå föreslaget delmål inom miljömålet Frisk 
luft till år 2015177.  

Sjöfartens emissioner påverkar tätortsluften i relativt liten utsträckning eftersom utsläppen främst sker 
ute till havs. Lokalt i orter med mycket hamntrafik kan detta dock ha en stor inverkan. 

När det gäller PM10 i tätort är bedömningen att planen motverkar problemen i tätort. I övrigt bedöms 
planen sammantaget förstärka den positiva utvecklingen. 

9.2.3.3. Kvarstående miljöproblem 

Miljömålsrådet gör bedömningen att några av miljökvalitetsmålets delmål inte kommer att uppnås. 
Det gäller partiklar och marknära ozon. Det kommer dessutom att kvarstå risk för eller faktiska 
överskridande av miljökvalitetsnormerna beträffande PM10. 

9.2.3.4. Ytterligare miljöinsatser 

Det är viktigt att trafikverken gemensamt arbetar mot att förbättra luftkvaliteten i de tätorter där det 
finns fortsatt risk för/överskridande av miljökvalitetsnormer och att bidra till att uppnå 
miljökvalitetsmålet för luftkvalitet.  

Åtgärdsområden dit insatserna huvudsakligen kan riktas är; 

1. Renare fordon och arbetsmaskiner 

2. Mindre mängd slitagepartiklar 

3. Minskad exponering 

4. Transporteffektivt samhälle 

 

Det första åtgärdsområdet handlar främst om att ta fram underlag och att driva på i det internationella 
arbetet inom EU när det gäller lagstiftning med nya krav på avgasutsläpp för tunga fordon och 
                                                        
175 IVL-rapport 2009-06-12, Effekter på emissioner och luftkvalitet av trafikverkens förslag på inriktningsområden för sektorsverksamhet 
åren 2010-2021, Arkivnummer U 2654, s 11 
176 Ibid. 
177 Ibid. 
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arbetsmaskiner och även för personbilar. Inom området bör även åtgärder vidtas för att påskynda 
omsättningen inom fordonsparken och för att kunna åtgärda fordon med mycket höga emissioner. 

Det andra åtgärdsområdets viktigaste uppgift är att åstadkomma minskad andel dubbdäck i 
personbilsparken inom tätorter där partikelhalterna är höga, främst genom systematisk kommunikation 
och bättre vinterväghållning. Det handlar också om att genomföra åtgärder längs de statliga vägarna 
och att fortsätta utveckla kunskapen om effektiva åtgärder. 

Det tredje åtgärdsområdet syftar till att minska effekterna av de höga luftföroreningshalterna i många 
tätorter. Området innefattar bl.a. information till trafikanter, bevakning av planer och program ur 
luftkvalitetssynpunkt och stöd till kommunerna i deras arbete med miljökvalitetsnormer. 

 

9.3. Landskap 

9.3.1. Biologisk mångfald inklusive miljöaspekterna djur- och 
växtliv 

9.3.1.1. Samlad miljöpåverkan  

Intrång, barriäreffekt, mortalitet, störning och fragmentering har valts ut som kriterier för att bedöma 
effekterna av åtgärdsplanens miljöpåverkan. Biologisk mångfald och värden för flora och fauna i 
infrastrukturplanering har hittills varit koncentrerat på att konsekvensbedöma intrång i vissa objekt 
med höga naturvärden. Detta har lett till att man fokuserat på att undvika dessa utpekade objekt. Om 
inga objekt med naturvärden berörts i ett projekt har miljömålen betraktats som uppnådda. Det här har 
bland annat gjort det svårt att ha få en helhetssyn på naturmiljön. Därför har kriterierna barriäreffekt, 
mortalitet, störning och fragmentering fått en framträdande roll vid sidan av intrång. Nedan beskrivs 
och definieras inte dessa kriterier ingående utan istället hänvisas läsaren till kapitel 6 och stycket om 
biologisk mångfald och landskap där.  

Den föreslagna planen har en hög ambition när det gäller att arbeta bort de högst prioriterade 
konfliktpunkterna mellan vägtransportsystemet och utter, fisk och groddjur. Över 90 % av 
konfliktpunkterna föreslås åtgärdas. Däremot är ambitionen lägre för bl a alléer och hjortdjur För 
hjortdjur åtgärdas 20 av 310 prioriterade konfliktpunkter i vägtransportsystemet . 

Transportsystemets relativa påverkan på biologisk mångfald tilltar stadigt, om än i små steg, men 
genom mängden små steg över lång tid blir den i regionalt och nationellt perspektiv mycket stor. 
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Intrång 

Intrång är den direkta förlusten av livsmiljöer (habitat) vid anläggning av infrastruktur. Cirka 2% av 
Sveriges landareal beräknas ligga under vägar och järnvägar. Det kan tyckas vara en låg siffra men 
t.ex de ca 550 000 ha skogsmark som beräknas ha omvandlats till väg kan jämföras med de 400 000 ha 
skog som är delmålet för skog som ska skyddas i reservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal och 
undantas från skogsproduktion i Sverige fram till 2010. En utbyggnad enligt planen medför att 
ytterligare ca 9 000 ha naturmark omföres till vägar och järnvägar. Effekterna av detta är svåra att 
bedöma men det är sannolikt att med god hänsyn vid planeringen kommer arealen skyddad och 
värdefull natur som tas i anspråk att vara en bråkdel av totalarealen. Däremot innebär arealförlusten i 
sig att ekosystemtjänster uteblir på motsvarande areal.  

Det kommer inte att gå att undvika intrång även i värdefulla naturområden. Det gäller flera projekt 
som berör Natura 2000 områden, naturreservat och annan värdefull natur. Potentiellt kan ett 20-30-tal 
järnvägsprojekt samt 30-40 vägprojekt komma att ge intrång i sådana värdekärnor för biologisk 
mångfald. 

Ökad biotopförlust sker också genom att skötseln inte anpassas i den utsträckning som krävs för att 
artrika miljöer längs med vägar och järnvägar ska bestå. Utvecklingen bland de indikatorarter som 
används för att spegla utvecklingen för biologisk mångfald är accelererande negativ för fjärilar och 
fortsatt negativ för fåglar. Transportsystemets relativa påverkan på biologisk mångfald tilltar stadigt, 
om än i små steg, men genom mängden små steg över lång tid blir den i regionalt och nationellt 
perspektiv stor 

Genom trädsäkringsåtgärder (350 mil) och röjningsåtgärder intill järnvägen kan nya miljöer komma att 
skapas. Det ställer dock krav på att de i framtiden sköts på ett sätt som gynnar biologisk mångfald 
knuten till öppna miljöer och bryn. 

Effekter av sjöfarten gäller främst muddring av farleder. Här saknas samlad effektbedömning men 
effekterna är sannolikt betydande, t.ex muddringen till Norrköpings hamn i Bråviken. Farledsobjekt 
med muddringar prövas alltid eftersom muddring alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan 
enligt miljöbalken. Tidigare genomförda farledsobjekt inklusive genomförd MKB för 
Bråvikenobjektet visar på effekterna och vilka skyddsåtgärder som behövs. Denna MKB har 
avgränsats till att inte vidarebedöma effekterna av muddringar (avsnitt 5.2.3). 

 

Barriäreffekter 

Många förändringar av infrastrukturen sker inom befintliga sträckningar. I planen föreslås dock även 
infrastruktur i ny sträckning. Av underlagsmaterialet framgår inte hur många km som kommer att 
förses med stängsel. Sträckningarna är av sådan dignitet att de teoretiskt utgör kraftiga barriärer för 
faunan (hög trafikmängd, breda korridorer, med eller utan stängsel). Huruvida de i praktiken kommer 
att orsaka stora konsekvenser för faunan beror på graden av skadeförebyggande åtgärder i form av 
passager som kommer att vidtas samt i vilken grad som djuren har behov av att passera vägen för att 
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nå naturmiljöer med livsnödvändiga funktioner på andra sidan barriären. Detta framgår inte av de 
samlade effektbedömningarna i föreslagna väg och järnvägsprojekt. 

Vägarnas och järnvägarnas barriär- och störningseffekt har endast utretts i ett fåtal projekt. I de få fall 
där effekterna studerats är det osäkert hur detta har utretts samt vilka metoder som har använts. Det 
framgår i de flesta fall inte om det ingår i åtgärderna att stängsla in banorna vilket är väsentligt för att 
kunna utvärdera barriäreffekter. Några järnvägsprojekt uppges gå genom skogsmark, men 
konsekvenser och åtgärder för faunan framgår inte av de samlade effektbedömningarna.  

Det saknas tillgång till uppgifter om i vilken grad säkerhetshägn eller stängsel kommer att sättas upp i 
befintligt järnvägssystem under planperioden. Stängsel skapar stora barriäreffekter och bör bedömas 
samlat i en sådan här plan. 

 

Mortalitet 

Trafikutvecklingsprognoser som används i planeringsarbetet pekar på en trafikökning. 

Även om det finns mest statistik över trafikdödade djur på vägar dör ett stort antal djur vid kollisioner 
med tåg. Effekterna av ökad trafik kommer att medföra ökad störning. Det går däremot inte att 
kvantifiera den effekten. 

 

Störningar 

Störningar ger ofta effekter som sträcker sig långt utanför väg- och järnvägsområdet. Den yta som 
berörs av vägar och järnvägar är väsentligt större än de cirka 2 procent av landarealen som fysiskt 
ligger inom infrastrukturen. Sjöfarten medför störningar på ekosystemen främst genom 
undervattensbuller och effekter av svall och uppslamning av bottensediment. 

Effekterna av åtgärdsplanen kommer att medföra ökad störning. Det går däremot inte att kvantifiera 
den effekten med nuvarande bakgrundsdata utan det skulle behöva göras en modellering av all 
tillkommande infrastruktur för att lyckas. Det framgår inte av materialet vilka naturtyper som utsätts 
för ökade störningar i form av buller, förändrade hydrologiska och hygrologiska förhållanden 
(luftfuktighet etcetera). 

 

Fragmentering 

De största fragmenteringseffekterna får man i biologiskt rika landskap. Inför åtgärdsplanen har en 
sådan viktad analys för odlingslandskapet respektive skogslandskapet tagits fram. Sannolikheten att ny 
eller utbyggd infrastruktur ska ge betydande effekter vad gäller fragmentering är som störst i 
värdetrakter eftersom det är högre risk att ekologiska samband bryts, intrång blir av och störningar 
äger rum i dessa områden. 
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Vad gäller skogslandskapet kan projekt som berör södra Kronoberg, inre delarna av Halland, östra 
Blekinge, södra Östergötland-nordöstra Småland, östra Sörmland, Stockholms län, kusttrakterna från 
Norrtälje till Hudiksvall, västra Örebro län, Dalsland, inre Bohuslän, Värmland utom Klarälvdalen, 
stora delar av Dalarna, norra Hälsingsland och trakterna kring Boden ge betydande negativa effekter 
vad gäller fragmentering. Detta gäller också i fjällnära miljö generellt. 

Odlingslandskapet är mer koncentrerat i Sverige och här är det främst Skåne, Blekinge, Öland och 
Gotland, Östergötland söder om slätten, östra Västergötland, Bohusläns och norra Hallands kust, 
Mälardalen och centrala Uppland där fragmenteringseffekterna generellt kan bli betydande. 

De samlade effektbedömningarna saknar tillräckliga geografiska uppgifter för att generellt kunna 
utvärdera fragmenteringseffekter. Det skulle behövas bättre geodata samt en tydlig struktur på vad 
som avses genomföras. 

För projekten genomförs vanligen olika typer av åtgärder för att minimera den slutliga negativa 
påverkan på landskapet och på natur- och kulturvärden. Av de samlade effektbedömningarna går det 
emellertid inte att utläsa vilka skadeförebyggande åtgärder som avses vidtas med avseende på 
barriäreffekter, störningar och intrång. 

Antal projekt som har bedömts ha betydande miljöpåverkan av länsstyrelsen framgår av de samlade 
effektbedömningarna och nämns på annan plats i denna miljökonsekvensbeskrivning. Observera att 
det inte går att addera konsekvenserna av dessa projekt eftersom konsekvenserna av fragmenteringen 
för biologisk mångfald på landskapsnivå är större än summan av enskilda projekt genom kumulativa 
effekter. På grund av systematiska felaktigheter i de samlade effektbedömningarna och mycket 
bristfälliga underlag kan inte flertalet projekt bedömas vare sig avseende fragmentering eller dess 
ingående deleffekter (barriär, störning mm) var för sig. Även i de projekt som gjort mera ingående 
studier är det osäkert huruvida barriäreffekter, störningar och mortalitet har kunnat beaktas i tillräcklig 
utsträckning av länsstyrelsen vid bedömning av om de enskilda projekten medför betydande 
miljöpåverkan pga att underlagsmaterialet oftast enbart beskriver intrångseffekter i utpekade områden 
och kunskaperna om infrastrukturens generella påverkan på biologisk mångfald. 

 

9.3.1.2. Värdering av miljöpåverkan 

Planen som helhet bedöms medföra betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald. Även utan plan 
bedöms den sammanlagda infrastrukturen och trafiken att öka. I en situation utan plan kommer ingen 
ytterligare anpassning av infrastrukturen och dess skötsel och inga åtgärder för att motverka/kompen-
sera för dessa trender att äga rum. Bedömningen av måluppfyllelsen förutsätter däremot att investe-
ringar anpassas och kompensationsåtgärder genomförs fullt ut. Samtidigt som åtgärdsområden ger ett 
bidrag. 
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Trafikverken har i dagsläget bristfällig möjlighet att kalkylera och i detalj beskriva konsekvenserna av 
hur djur och växter påverkas av åtgärderna i planen på längre sikt. Det finns dock nationell statistik 
som tydligt visar att flora och fauna påverkas i mycket hög grad178 och starka indikationer på att 
konsekvenserna är större än de som vi hittills känner till. Vägverket har gjort bristanalyser för att 
åtgärda problem för utvalda djurarter i befintligt vägnät, men inga kvantitativa uppskattningar har 
gjorts av konsekvenserna för djuren. De projekt-mkber som har granskats och de effektbedömningar 
som redovisas som underlag till planen ger heller inte mycket information om i vilken grad djuren 
påverkas, storleken på barriärerna eller vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minska dessa. 
Kumulativa effekter måste också utredas på landskapsnivå och kan inte utredas i enskilda projekt.  

En noggrannare bedömning av konsekvenserna på landskapsnivå skulle kräva dels en genomgång 
samt bedömning av samtliga projekt med avseende på störningar, barriäreffekter och mortalitet, dels 
underlagsmaterial som till exempel uppgifter om djurens rörelser i landskapet (konnektivitet) och 
bättre indikatorer, vilket inte finns samlat i dagsläget 179. 

Nationell statistik visar att ett stort antal arter redan i dag minskar i antal och att det nationella 
miljökvalitetsmålet för ett rikt växt och djurliv inte kommer att uppnås180. Allt fler arter hamnar på den 
nationella rödlistan med hotade arter. 

Den erfarenhet som finns idag av planering och byggande av ny transportinfrastruktur tyder på att 
tillräckliga åtgärder för att minska barriäreffekter för djur inte vidtas vid byggnation av ny 
infrastruktur i tillräcklig omfattning181. Därmed bedöms genomförandet av åtgärdsplanen medföra att 
barriäreffekterna, störningarna och mortaliteten för djur ökar ytterligare. Bland annat populationer av 
fåglar, hjortdjur, groddjur, vissa vattenlevande organismer och andra arter känsliga för barriäreffekter 
och fragmentering förväntas fortsätta minska.  

Trots en stor satsning på åtgärder för att minska barriäreffekterna bedöms planen totalt sett medföra 
ytterligare belastning på redan stressade ekologiska system.. I Vägverkets bristanalys har cirka 5 000 
objekt i form av alléer, passager för hjortdjur, groddjur, fisk och utter föreslagits till att åtgärdas. 
Sammantaget föreslås den nationella planen innehålla medel som räcker till att åtgärda ca 25% av de 
identifierade objekten. Inga liknande bristanalyser har gjorts av Banverket och ej heller av 
Sjöfartsverket.  

                                                        
178 ArtDatabanken (2005). Rödlistade arter i Sverige 2005. Sveriges lantbruksuniversitet, 2005, 
179 Centrum för biologisk mångfald (2008). Rapport från Mångfaldskonferensen 2008, Uppsala 7-9 oktober. Vägar till mångfald.  Om en 
transportinfrastruktur in harmoni med landskapet. CBM:s skriftserie nr 29. Uppsala 2008. 
180 Miljömålsrådet (2009). Miljömålen i halvtid – de Facto 2009. Miljömålsrådets årliga uppföljning 2009, 
181 Centrum för biologisk mångfald (2008). Rapport från Mångfaldskonferensen 2008, Uppsala 7-9 oktober. Vägar till mångfald.  Om en 
transportinfrastruktur in harmoni med landskapet. CBM:s skriftserie nr 29. Uppsala 2008. 
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De kumulativa effekterna av planen blir på landskapsnivå betydande i form av fragmentering. Det 
finns i dagsläget inga bra bedömningsmodeller för detta.182Konsekvenserna för flora och fauna i ett 
ekosystem är inte enkelt adderbara som väg- och järnvägssträckningar utan kan vara exponentiella.  

Sjöfarten har som helhet påverkat den biologiska mångfalden genom spridning av oönskade 
organismer och fartyg kan påverka livsmiljöer i havet. Underlagsmaterialet har brister och är inte 
heltäckande, men när det gäller farleds- och hamnåtgärder kan det, genom de MKB:er och 
kontrollprogram som gjorts, konstateras i en samlad bedömning av planens åtgärder att sjöfartens 
infrastruktur medför betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald i havsmiljön.  

Konsekvenserna av planen kan därmed inte med lätthet överblickas eller åtgärdas och osäkerheten om 
planens miljöeffekter är stora och komplexa. Enligt den definition om betydande miljöpåverkan som 
beskrivits ovan medför planen således betydande miljöpåverkan med avseende på biologisk mångfald. 

Detta stämmer väl med litteratur inom området, som skriver att biotopfragmentering på global nivå 
anses vara ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden, jämställt med klimatförändringar, 
föroreningar och överutnyttjande av enskilda arter. Byggande och användning av vägar och järnvägar 
är bland de främsta orsakerna till biotopfragmenteringen och fragmenteringen ökar i takt med 
utvecklingen av transportinfrastrukturen.183. 

· Planens intrång, barriäreffekter och störningar bedöms medföra mycket stora konsekvenser på 
värden för den biologiska mångfalden av nationellt intresse (definierade enligt de nationella 
miljökvalitetsmålen) 

· Planen innefattar ett flertal projekt som av länsstyrelsen har bedömts medföra betydande 
miljöpåverkan, vilket per definition innefattar stora konsekvenser på områden av riksintresse 
och regionala värden. 

· Planen bedöms också medföra stora konsekvenser för andra regionala värden.  

· Lokala värden bedöms inte vara av mindre betydelse för en nationell plan. 

 

9.3.1.3. Kvarstående miljöproblem 

I planen kommer ett flertal åtgärder att rikta sig mot att minimera och avhjälpa befintliga 
miljöproblem inom existerande infrastruktur. Dessa åtgärder kommer att ha en positiv påverkan på den 
biologiska mångfalden. Föreslagen plan kommer att åtgärda en mindre del av de befintliga 

                                                        
182 Seiler, A. (2008). Vad är landskapsfragmentering och hur kan man mäta det? Sammanfattning av forskningsprojekt i 182 Centrum för 
biologisk mångfald (2008). Rapport från Mångfaldskonferensen 2008, Uppsala 7-9 oktober. Vägar till mångfald.  Om en 
transportinfrastruktur in harmoni med landskapet. CBM:s skriftserie nr 29. Uppsala 2008. 
183 Vägverket och Banverket (2005). Vilda djur och infrastruktur – en handbok för åtgärder. Vägverket publ 2005:72. Banverket 
Miljösektionen Rapport 2005:5. 
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konfliktpunkterna. I stort sett kvarstår därmed de flesta problem för den biologiska mångfalden, 
eftersom åtgärdsbehovet är så stort. Ny infrastruktur skapar fler barriärer, störningar och högre 
dödlighet.  

Även vid en ytterst god miljöhänsyn vid byggande av större investeringsprojekt så kommer det att bli 
påverkan på biologisk mångfald i de flesta fall (undantaget infrastrukturprojekt inom de mest urbana 
områdena). I ett nationellt perspektiv innebär ny infrastruktur fragmentisering av landskapet i högre 
eller lägre grad. 

De åtgärder som planeras i planen täcker en del av de mest prioriterade behoven. Älgen är en fokusart 
för barriäreffekt på regional- och landskapsskala184. Enligt inventeringar finns idag cirka 300 
konfliktpunkter för älg- och hjortdjur i vägtransportsystemet och kostnaden för att åtgärda dessa har 
beräknats till 3 800 miljoner kronor. Planförslagets budget på 1 300 miljoner kronor är till samtliga 
miljöåtgärder inom undergruppen landskap. Den behovslista på åtgärder som finns är hårt prioriterad.  

 

9.3.1.4. Ytterligare miljöinsatser 

Det bör vara möjligt att göra en åtgärdsplan som inte innebär betydande miljöpåverkan på biologisk 
mångfald. Det kräver förändringar i planeringssystem och arbetssätt samt en högre grad av fysiska 
skadebegränsande åtgärder.  

Att undvika särskilt viktiga vandringsstråk eller värdetrakter för djur är den allra viktigaste åtgärden, 
som måste börja tillämpas på nationell och regional planeringsnivå. Intentionerna kan sedan med 
fördel förvaltas och omhändertas i senare planeringsskeden. Dessa analyser måste också vara riktade, 
det vill säga att de ska göras utifrån hur infrastrukturen påverkar biologisk mångfald. 

För att kunna ta större hänsyn till biologisk mångfald i planeringen kan ett övergripande 
planeringsunderlag på landskapsnivå (regionalt eller nationellt) som belyser ekologiska samband 
(vandrings- och spridningsvägar för djur och växter) tas fram. Detta kan sedan användas för att utreda 
åtgärdsbehov för biologisk mångfald i kommande utredningar vid genomförande av planen.  

Utredningar på landskapsnivå ryms ofta inte i det enskilda projektets budget och det geografiska 
området är ofta för litet för att slutsatser ska kunna göras i projekt-mkb. Dessutom kräver en sådan 
plan ett samarbete mellan flera olika myndigheter och samhällsfunktioner på både regional och 
nationell nivå för att komma till stånd.  

Utveckling av bedömningsmodeller och indikatorer för biologisk mångfald liksom kunskap, metoder 
och verktyg som har utgångspunkt i landskapets processer och funktioner bör ske för att minska de 
ingående projektens konsekvenser på biologisk mångfald under planperioden.  

                                                        
184 CBM 2009. Fokusarter av planering av transportinfrastruktur. Biodiverse nr 2. 
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De enskilda projektens effekter och konsekvenser på biologisk mångfald samt skadebegränsande 
åtgärder bör utredas noggrannare och effekterna följas upp. Konsekvenserna på landskapsnivå för 
biologisk mångfald bör studeras vidare. 

Stora möjligheter att skapa positiva effekter genom ytterligare miljöåtgärder finns, till exempel genom 
att på olika sätt förbättra djurs och växters förutsättningar för att fortleva och utvecklas inom de 
enskilda projekten i planen. Vägverkets nya arbetsmetod med projektmål samt mål för drift och 
underhåll för naturmiljö kan vara en metod för att öka hänsynstagandet till naturmiljö om den 
tillämpas på de projekt som ingår i planen under planperioden och kombinerar med andra erforderliga 
åtgärder. 185  

Kompensationsåtgärder, det vill säga åtgärder som syftar till att förbättra livsmiljöer på annan plats, 
har studerats i liten omfattning i planen. Kompensationsåtgärder är troligen en viktig åtgärd för att 
minska konsekvenserna av planen och förbättra djurs möjligheter till fortlevnad och utveckling. 

Artrika eller på annat sätt anpassade väg- och järnvägsmiljöer kan kompensera biotoper som går 
förlorat i landskapet genom anpassad skötsel. Väg- och järnvägsområdet används idag i mycket liten 
grad och här finns en stor outnyttjad potential att tillföra miljöer som livsmiljöer och som knyter 
samman och förbinder växt och djurpopulationer med varandra. 

Transportsystemet har alltså möjlighet att använda väg- och järnvägsområdet för att tillföra nyttigheter 
som kan förbättra ekologiska funktioner. I jordbrukslandskapen har t ex de multifunktionella 
vägdagvattendammarna inneburit en förbättring av den biologiska mångfalden i landskapet186. Vidare 
visade en inventering av järnvägsmiljöer i södra Sverige under 2008 att det fanns höga biologiska 
värden på stationsområden och banvallar. Ett stort antal sällsynta och hotade arter finns i 
järnvägsmiljön då deras naturliga habitat har försvunnit.  

Stora förbättringar kan göras genom att integrera och använda den kunskap som redan finns för 
biologisk mångfald. En nyckel är att behandla landskapsekologiska frågor i tidiga skeden och se dessa 
som en av planeringsförutsättningarna istället för att som idag att frågorna dyker upp senare i 
planeringsprocessen.  

 

                                                        
185 Vägverket (2009). Att göra mål! Handledning för arbete med projektmål och driftområdesmål för natur- och kulturmiljö samt friluftsliv. 

Vägverket Publ 2009:51. 
186 Vägverket Region Skåne (Naturvårdsingenjörerna AB). 2004. Utvärdering av fem vägdagvattendammar i Skåne. 
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9.3.2. Befolkning    

Under miljöaspekten befolkning görs en övergripande analys av den nationella 
transportplanen i ett barnperspektiv. Annat material om befolkning, till exempel kvinnors och 
mäns resvanor och värderingar återfinns i planen.  
 

9.3.2.1. Samlad miljöpåverkan  

Barns och ungdomars uppväxtmiljö har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar. 
Den ökade rörlighet som skapats av det moderna vägtransportsystemet har påverkat bebyggelsen i de 
svenska tätorterna. Vid planering av bostads- och serviceområden har man i stor utsträckning räknat 
med bilen som transportmedel. De flesta barnfamiljer bor i trafikintensiva tätorter. Sedan år 1970 har 
antalet bilar i trafik ökat med mer än 80 procent. 

Barns rätt till att kunna utforska och röra sig fritt i sitt närsamhälle är ingen självklarhet. Deras 
rörelsefrihet, deras möjligheter att leka och utforska sin omgivning har minskat efterhand som 
biltrafiken ökat. Biltrafik i lokalmiljön utgör en stor risk för barnens liv och hälsa. Den inkräktar 
framför allt på deras lekområden och gör skol- och fritidsvägar mera riskfyllda.  

Det kan innebära att barnen måste bli äldre innan de själva får gå till vissa ställen eller delta i vissa 
aktiviteter på egen hand. Många föräldrar tvingas att skjutsa barnen till olika aktiviteter, även kortare 
sträckor, på grund av den farliga trafikmiljön vilket i sin tur leder till ökad trafik och ökade risker.  

De förändringar som skett i samhället under de senaste decennierna inom boende, arbets- och fritidsliv 
ger anledning att särskilt uppmärksamma närmiljöns planering och utformning. De barn som bor i 
bilfria bostadsområden lever under helt andra betingelser än i barn områden med livlig trafik. 
Jämförande studier av bostadsområden med olika planstandard visar stora skillnader i olycksrisker för 
barnen. 

Många barn besväras av buller i eller nära hemmet. Barnens miljöhälsoenkät (BMHE 03) visar också 
att det är vanligt att barn i Sverige har sina sovrumsfönster mot trafikerade gator eller andra bullrande 
miljöer. Baserat på resultaten Barnens miljöhälsoenkät 2003.  

BMHE 03, har uppskattningsvis 162 000 svenska barn i åldern 0-14 år sitt sovrumsfönster vänt mot 
trafikerad gata, järnväg eller industri. Exponering för buller hos barn leder till sömnstörningar och 
koncentrationssvårigheter 

Det är den fysiska samhällsplaneringen som drar upp riktlinjerna för närmiljöns utformning. Den 
bestämmer hur bostäder, skolor, fritidsanläggningar och naturområden ligger i förhållande till 
varandra och hur det går att förflytta sig på vägar och cykelvägar. Ju större avstånd mellan boende, 
skola och fritidsaktiviteter, desto större blir resbehoven och exponeringen för eventuella risker i 
trafiken. Föräldrarnas skjutsning blir också mer omfattande. 
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Lokaliseringen av och sambanden mellan olika platser som barn och ungdomar använder är avgörande 
för hur de kan använda sin närmiljö. Det handlar om deras rörelsefrihet, att självständigt kunna ta sig 
till kamrater och fritidsaktiviteter. Det handlar också om att det finns bra platser att mötas eller att leka 
på.  

De äldre barnens närmiljöer är inte bara bostaden, det egna kvarteret och skolan. De söker sig till 
offentliga platser, till kollektiva miljöer ute och inne. Såväl i tätorten som på landsbygden är barn och 
ungdomar beroende av ett sammanhängande gång- och cykelvägnät. Ofta ligger fritidsverksamheterna 
långt från boendeområdena. De unga måste också ut på vägarna för att kunna ta sig till kamrater, till 
skogen och naturen.  

Barn påverkas extra mycket av luftkvalitet i tätorter. Barn andas mer än vuxna i förhållande till sin 
vikt och är ofta mer aktiva utomhus. Barn har ett relativt omfattande transportbehov vilket gör att de 
vistas i miljöer där exponeringen för trafikrelaterade luftföroreningar är högre än på andra ställen. 
Nästan 40 % av barnen färdas mer än 5 km per dag för att komma till och från förskola/skola och 
andra aktiviteter. Det kan innebära att de då exponeras för trafikmiljöer med höga luftföroreningshalter 

Särskilt för ungdomar kan kollektivtrafikens placering av hållplatser, linjesträckningar och tidtabeller 
vara helt avgörande för vilka möjligheter man har att självständigt ta sig fram i samhället. I glesbygd 
är kollektivtrafiken av central betydelse för möjligheter att självständigt åka till kamrater eller till 
fritidsaktiviteter. 

9.3.2.2. Värdering av miljöpåverkan 

Planens effekter på barn går inte att särredovisa med någon större precision. Analyser för att särskilja 
effekterna för denna grupp saknas i åtgärdsplaneringen. Samtidigt är barn kanske mer berörda av 
transportplanen 2010-2021 än de som idag är vuxna. Många av de som idag räknas som barn kommer 
att vara vuxna när planen är genomförd och kommer därmed att i högsta grad påverkas av både de 
positiva och negativa effekterna av planen.  

Klimatområdet är troligen det tydligaste exemplet på att dagens barn påverkas av de beslut som fattas 
idag. FN:s klimatpanel uppskattar att jordens medeltemperatur kan öka med 1,1-6,4 grader de 
närmaste 100 åren. Redan nu syns effekter av klimatförändringen i samhälle och natur. EU har därför 
antagit målet att temperaturen inte får öka mer än två grader för att undvika alltför stora skador på 
miljön och samhället. För att nå detta mål krävs sannolikt att koncentrationen av växthusgaser i 
atmosfären på lång sikt måste stabiliseras på en nivå under 450 ppm. För att kunna klara en sådan 
stabiliseringsnivå krävs avsevärda utsläppsminskningar inom bara några årtionden. Både det 
förändrade klimatet och arbetet med att genomföra utsläppsminskningar kommer att påverka de som 
nu är barn och deras barn mer än den nuvarande generationen. Nyttorna av de åtgärder som genomförs 
idag tillfaller i första hand nästa generation, men det är också dessa som drabbas mest om man idag 
inte påbörjar åtgärder för att begränsa klimatförändringarna 

Att det är bra för barn att ha tillgång till naturen råder det ingen tvekan om. Naturen stimulerar 
kreativitet och fysisk aktivitet. Barn som vistas utomhus trivs bättre och är friskare än andra barn 
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Studier har funnit ett samband mellan barns aktivitetsnivå och tillgängligheten till grönområden och 
antalet närliggande lekplatser. Möjligheterna för barn att tillbringa tid inomhus har ökat med större 
bostäder och med ett växande utbud av elektroniska medier. Samtidigt verkar det som om barns 
möjlighet att röra sig utomhus på egen hand blivit allt mer begränsad. Här av finns det en oro för att 
barn tillbringar för mycket tid inomhus istället för att vistas i grönområden. Infrastruktur och trafik har 
en dubbel roll. Infrastruktur kan utgöra barriärer för lek och andra fritidsaktiviteter. Samtidigt är 
möjligheten att transportera sig ibland en förutsättning för att kunna utöva friluftsaktiviteter som till 
exempel skidturism. Satsningen på kartläggning och åtgärder barriäreffekter (främst i de tre 
storstäderna) kommer att bidra positivt till barns miljö och hälsa. 

Den nationella transportplanen innehåller åtgärder som minskar barns exponering för luftföroreningar 
och buller. Åtgärderna är dock inte riktade specifikt mot barn förutom i fallet undervisningslokaler. 

Slutsatsen är att planen innebär en positiv miljöpåverkan i ett barnperspektiv, men att denna inte är 
betydande. 

9.3.2.3. Kvarstående miljöproblem 

Trafikmiljön ska uppfattas som trygg och säker. Barn bör i stor utsträckning kunna förflytta sig på 
egen hand utan att vara beroende av att vuxna följer eller skjutsar dem. Både transportpolitiska mål 
och infrastrukturpropositionen anger betydelsen av barns säkra skolvägar, men även deras vägar till 
fritidsaktiviteter187. Planen löser inte problemen med barns exponering för luftföroreningar och 
buller. 

9.3.2.4. Ytterligare miljöinsatser 

För att utveckla den nationella transportplanen som beslutsunderlag bör en utveckling av 
analysmetoder ske för att bättre kunna lyfta fram transportsektorns betydelse för barns miljö.  

9.3.3. Mark 

Uppbyggnad av infrastruktur för transportsystemet innebär anspråkstagande av mark och olika typer 
av användning av mark.  

9.3.3.1    Samlad miljöpåverkan 

Föroreningssituationen inom järnvägsområden varierar beroende på anläggningstyp och vilken 
verksamhet som har bedrivits på anläggningen. Äldre banvallar är diffust förorenade med framför allt 

                                                        
187 (NTP s81). 
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PAH (polyaromatiska kolväten) och metaller i låga till medelhöga halter, enstaka värden förekommer 
med hög och mycket hög halt. Nyare banvallar är normalt endast lättare förorenade, främst till följd av 
olika metallslitage. En bedömning är att cirka 180 mil järnväg kan ha oacceptabla föroreningsnivåer.  

9.3.3.2     Värdering av miljöpåverkan 

En grov uppskattning är att det finns ca 4 000 potentiellt förorenade områden. Föroreningssituationen 
varierar beroende på anläggningstyp och vilken verksamhet som har bedrivits på anläggningen. På ca 
1 250 av de förorenade områdena bedöms föroreningarna vara av allvarligare art.  

Den i planen angivna satsningen är liten i förhållande till de åtgärder som behöver genomföras de 
närmaste åren. Dessa åtgärder innebär kostnader på 130-200 mkr/år. Under planperioden uppskattas 
behovet till minst 1,4 miljarder kr. 

Ur ett drift- och underhållsperspektiv förväntas kostnaden för att hantera förorenade massor i samband 
med spårbyten att öka med upp till 200 miljoner kronor per år. Miljösatsningen beräknas kosta 30 
miljoner kronor per år. 

Inom Vägverkets finns ett antal verksamheter som kan leda till förorening av mark samt fastigheter 
som kan vara förorenade. Verksamheter som kan ha lett till förorenad mark är bland annat 
bränsledepåer, laboratorieverksamhet, tillverkning asfalt med mera. Fastigheter som misstänks kunna 
vara förorenade är vägstationer, garage, verkstäder och uppställningsplatser för fordon samt grus- och 
bergtäkter. Den totala kostnaden för sanering bedöms uppgå till storleksordningen 700 miljoner 
kronor. Vägverket avsätter 20 miljoner kronor årligen inom anslaget för drift och underhåll för att 
åtgärda detta.     

9.3.3.3      Kvarstående miljöproblem 

När det gäller förorenad mark är det pågående och kommande inventeringar som kan ge svar på frågan 
om återstående miljöproblem. Verksamheterna inom väg och järnväg startade på sent 1800-tal och 
pågår än idag. Verksamheten är spridd över hela landet och det var först på 1980-talet som någon 
egentlig miljöanpassning kom i fråga. Troligt är att pågående och nytillkommande inventeringar 
kommer att resultera i fler impregneringsanläggningar, fler grus- och bergtäkter, fler byggnader som är 
förorenade och fler markområden, sjöar och vattendrag som är påverkande av tidigare verksamheter. 
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9.3.3.4                Ytterligare miljöinsatser 

Arbete med förorenade områden kommer att fortsätta efter att denna plans tidsperspektiv löpt ut. 
Vilket innebär att kommande planer och kommande planeringsinsatser kommer att få axla kvarstående 
insatser för att åtgärda förorenad mark inom infrastrukturen. Arbetet med att uppnå delmålet om 
förorenad mark är i hög grad beroende på vilken ekonomisk prioritering som det är möjligt att ge 
området. 

9.3.4. Materiella tillgångar  

9.3.4.1. Samlad miljöpåverkan  

I miljökonsekvensbeskrivningen analyseras miljöaspekten materiella tillgångar genom en analys av de 
i infrastrukturen ingående materialen och den miljöpåverkan som uppstår vid produktion av dessa. 

Vid byggande och underhåll av nya vägar hanteras stora mängder material, alltifrån naturjord, grus 
och bergkross till asfaltrester. Mängderna varierar beroende på investeringsvolymen. Planen innehåller 
förslag till ny väginfrastruktur på cirka 755-1 000 km ny väg.  

De dominerande mängderna av material vid byggande och underhåll av järnväg är makadamsten 
(ballast) och betong (sliprar och fundament). Andra material som används är till exempel stål, trä och 
koppar. De mängder som tillförs infrastrukturen beror på investeringsvolymen för spår och 
kontaktledningar samt, framförallt för mängderna makadamsten och betong, utformningen av 
landskapet, behov av bankbyggnad och så vidare.  

Planen innehåller förslag till ny järnvägsinfrastruktur på cirka 710 km. Översatt i materialmängder 
innebär det cirka 130 000 ton stål, 1 700 ton koppar och 2 000 ton aluminium, 1 100 000 ton betong 
och 1 700 000 ton makadamsten. 

9.3.4.2. Värdering av miljöpåverkan 

Som indikator för en värdering av miljöpåverkan på denna miljöaspekt används de koldioxidutsläpp 
som uppkommer vid tillverkning av de material som ingår i infrastrukturanläggningen. 

 En kilometer väg, inklusive byggnation samt drift och underhåll, i 40 år ger upphov till ett utsläpp av 
cirka 2 000 ton koldioxid.  

Järnvägsinfrastrukturen står för en betydande andel av järnvägssektorns totala koldioxidutsläpp i 
Sverige. Produktion av stål till räls och armering står för en stor andel av koldioxidutsläppen för 
material. En kilometer järnvägsinfrastruktur inklusive byggnation av järnväg samt drift och underhåll i 
60 år ger upphov till 3 800- 2 500 ton koldioxid under sin livscykel. Utsläppen av koldioxid från 
transporter var ca 20,8 Mton år 2006. De utsläpp som tillkommande infrastrukturanläggning står för 
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motsvarar < 0,5% av utsläppen från trafiken. Planens miljöpåverkan på denna aspekt kan därför inte 
anses vara betydande. 

9.3.4.3. Kvarstående miljöproblem 

Ett långsiktigt säkerställande av standard på infrastrukturanläggningen kräver att utbytes- och 
upprustningstakten ökar. De insatser som ingår i planen räcker inte räcker för att bibehålla 
infrastrukturkapitalet på sikt. Idag fortsätter i många fall olika former av ersättande underhåll efter att 
planerad livslängd har passerats. På sikt medför det en försämrad standard. Om inte 
återställningstakten ökar kommer de anläggningar som finns i infrastruktursystemet att ha en betydligt 
högre medelålder år 2021 än år 2008. En ej bibehållen standard innebär att än mer naturresurser och 
energi måste tillföras i ett senare skede för att återställa en rimlig standard. 

9.3.4.4. Ytterligare miljöinsatser 

Det finns god potential att minska den materialrelaterade miljöpåverkan genom att ställa krav vid 
upphandling. Till exempel visar jämförelser av olika stålleverantörers koldioxidutsläpp per producerad 
enhet att det finns mycket stora skillnader mellan olika leverantörer och att det finns en stor 
besparingspotential i att välja stål producerad enligt bästa tillgängliga teknik, så kallad BAT (Best 
Available Technology). En jämförelse där BAT ger en 20-procentig reduktion av koldioxid per kilo 
stål ger en besparing av 270 ton koldioxid per kilometer järnväg, vilket i sin tur motsvarar 7 procent av 
utsläppen från 1 kilometer järnvägsinfrastruktur.  

En god kunskap om massdisponering i byggprojekten resulterar i bättre resurshushållning. Bra 
kännedom om olika materials egenskaper leder också till ett mer optimerat utnyttjande av 
materialresurser. Dessa inriktningar har i viss mån hanterats inom genomlysningsprojektet GAI och i 
Vägverkets föreslagna inriktning till kund- och leverantörsstrategi. 

Material-, kemikalie- och avfallsområdet är stort och komplext och omfattas av mängder av regler och 
mål. Några områden som kräver särskild uppmärksamhet de närmaste åren är; 

· Miljötekniska och juridiska aspekter på återvinning av material och avfall måste behandlas 
och formas till riktlinjer för att möta omvärldskraven. 

·  Naturgrus, en ändlig naturresurs, måste bevakas åtminstone regionalt. 

I de fem sydliga regionerna bedöms inte några ytterligare insatser för att begränsa användning av 
naturgrus som angelägna. I de två nordliga regionerna däremot används fortfarande naturgrus vid 
halkbekämpning i en omfattning som kan påverka uppfyllandet av regionala miljömål. 
Naturgrusanvändningen bör därför utvärderas i norra Sverige för att undersöka om begränsningar i 
användningen är motiverade. Väghållningens bidrag till uttagen av naturgrus ställs mot de länsvisa 
hushållningsmålen och förbrukningen förklaras och motiveras. Utifrån det bedöms om mål som bör 
ställas upp och i så fall vilka.  
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9.3.5. Landskap 

9.3.5.1. Samlad miljöpåverkan  

Genomförandet av transportplanen påverkar landskapet på ett mycket komplext sätt. Vägar, järnvägar 
och trafiken på dem delar upp funktionellt enhetliga natur- och kulturmiljöer som tidigare hängt 
samman i landskapet i fragment. Det gör det svårare för människor och djur att röra sig fritt i 
landskapet samtidigt som utvecklingen av transportsystemet skapar ökad tillgänglighet. Fragmen-
teringen av landskapet genom infrastruktur kan innebära en påverkan på livskvalitet och av 
sociala, kulturella och ekologiska värden i landskapet. Effekten av satsningarna åren 2010-2021 
läggs till effekten av det befintliga transportssystemet (kumulativ påverkan).  

Flera av de miljöaspekter som anges i miljöbalken, som till exempel biologisk mångfald, djurliv, 
växtliv, forn- kulturlämningar och annat kulturarv samt bebyggelse kan också sägas vara en del av 
miljöaspekten landskap. Det är därför svårt att isolera de komplexa effekterna av planen i den skala 
som transportplanen utgör i landskapet per aspekt. Därför bör även beskrivningarna av miljöpåverkan 
av aspekterna biologisk mångfald och kulturmiljö ingå i en analys av miljöpåverkan för att få en 
helhetsbild av effekterna på landskap. Metoder för att kvantifiera denna påverkan saknas i stor 
utsträckning, därför blir beskrivningen av effekter kvalitativ.  

Sverige har delats in i 37 regioner (se kap 6) med dagens landskap i fokus188. Naturgeografi, 
bebyggelsestruktur, markanvändning och infrastruktur har varit utgångspunkter. Planen omfattar ca 
200 olika geografiskt utpekade infrastrukturprojekt i ramnivån. Projekten ligger i ett stort antal av de 
utpekade regionerna och därmed i landskap av helt olika karaktär och med vitt skilda förutsättningar 
för landskapsanpassning. Olika landskap har olika förmåga att ”ta emot” ny infrastruktur - att inordna 
den nya strukturen i det landskapliga sammanhanget. Känsliga landskap är sådana vars karaktär och 
värden skulle förändras negativt om ny infrastruktur berörde området. Lokaliseringen av ny 
infrastruktur avgör i mycket hög grad möjligheterna att anpassa den till omgivande landskap. 
Landskapsanpassningen styrs av två huvudfaktorer: lokalisering och utformning. Dessa måste 
samverka för att nå en god lösning189.  

 

                                                        
188 Landskapets Karaktärsdrag. VV PUBLIKATION 2006:33 

189 Efter Bengt Schibbye: Höghastighetsbanor – ”anpassning till landskapets förutsättningar och funktioner” 
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9.3.5.2. Värdering av miljöpåverkan 

 

Förekomst av betydande miljöpåverkan 

Här görs en översiktlig analys av miljöpåverkan på landskapsnivå. I senare skeden av 
planeringsprocessen görs mer detaljerade analyser av effekter av enskilda objekts påverkan på 
specifika landskap och områden. 

 

Järnvägsobjekt 

I planen finns ca 120 st. investeringsobjekt. Drygt 40 st. av dessa är tillkommande dvs. inte låsta sedan 
tidigare planer. Sex av dessa tillkommande innebär betydande miljöpåverkan utifrån 
landskapseffekter, sju innebär miljöpåverkan, 13 st. innebär inte någon påverkan på landskapets 
värden och 17 st. är ej kända. Vilka av de tillkommande objekten som genomförs bestäms i och med 
att planen antas av regeringen. 

Av de bundna objekten har 11 st. betydande miljöpåverkan på natur- och eller kulturvärden, 7 st. har 
miljöpåverkan. Objekt som färdigställs de första åren av planen är inte inräknade i bedömningen. 

Vägobjekt 

Mängden tillkommande infrastruktur som föreslås i planen motsvarar <1% av den befintliga 
infrastrukturen. Oavsett hur väl den nya infrastrukturen anpassas till landskapet har den befintliga 
infrastrukturen en stark påverkan på landskapet. Denna påverkan är dessutom betydligt svårare att 
åtgärda än då ny infrastruktur planeras och byggs. I planen föreslås en rad riktade åtgärder för att 
minska denna påverkan. Det rör sig till exempel om konfliktpunkter med djur, kulturvägar och andra 
kulturobjekt.  

Drift och underhållsåtgärder som föreslås med effekter på landskapet är till exempel slåtter av 
vägkanterna som gör att förbuskningen minskar. Skötsel av alléer och andra kulturobjekt av betydelse 
för landskapsbilden. Genom trädsäkringsåtgärder (350 mil) och röjningsåtgärder intill järnvägen 
kommer många kulturvärden intill spåret att synliggöras. Samtidigt skapas trädfria ytor där ängs- och 
hagmarksväxter kan gynnas. 

9.3.5.3. Kvarstående miljöproblem 

I en bristanalys har till exempel ca behovet av åtgärder för ca 5 000 objekt i form av alléer, 
Sammantaget föreslås den nationella planen innehålla medel som räcker till att åtgärda ca 25% av de 
identifierade objekten. Det som har kunnat inrymmas i planen är i flera delar väsentligt mindre än de 
behov som föreligger. 
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9.3.5.4. Ytterligare miljöinsatser 

Transportsystemet fortsätter att påverka landskapet trots att åtgärder vidtas och hänsyn tas vid 
planering. Vid nybyggnation skall hänsyn tas till behovet av passager. Enligt expertbedömning har 
detta inte hittills skett i tillräcklig omfattning. 

Tillsammans med bland annat skogs- och jordbruk innebär transportsystemet en begränsning för 
landskapets förmåga att tillhandahålla nödvändiga nyttor. Det delar upp landskapet i allt mindre bitar 
som är alltmer isolerade. Att denna utveckling fortsätter beror främst på otydliga målsättningar och 
krav, på svårigheter att se samlade effekter av ett mångfacetterat spektra av planerade åtgärder i 
landskapet samt på attityder och perspektiv på natur- och kulturmiljö inom transportsektorn och hos 
andra berörda. Det beror också på brist på kunskap, metoder och verktyg som har utgångspunkt i 
landskapets processer och funktion samt inte minst på avsaknad av aggregerbar och kvalitetssäkrad 
uppföljning av investeringar och drift. Möjligheterna att använda väg och järnvägsområdet för att 
tillföra nyttigheter som kan förbättra ekologiska funktioner eller kulturvärden används i mycket liten 
grad. Här finns en stor outnyttjad potential att tillföra miljöer som livsmiljöer och som knyter samman 
och förbinder växt och djurpopulationer med varandra, eller som förstärker eller knyter samman 
kulturhistoriska samband. 

9.3.6. Bebyggelse  

9.3.6.1. Samlad miljöpåverkan 

De projekt som kommenteras nedan kommer såväl från ramnivå som utökade ramnivån. 

Påverkan genom ny bebyggelse 

En direkt och mycket påtaglig effekt på bebyggelse av planen är de enskilda byggnader som 
tillkommer eller byggs om i form av till exempel stationer och resecentrum. Några exempel är: 

Sundsvalls funktion som centralort i arbetsmarknadsregionen Sundsvall-Härnösand främjas genom en 
tydligare koppling till Sundsvalls stadskärna när ett nytt resecentrum etableras. Den pågående 
investeringen i bangården och nya resecentret i Uppsala kommer att underlätta för de 24 000 dagliga 
resenärerna genom en säkrare, mer tillgänglig och komfortabel station. Genom ombyggnad av Alvesta 
resecentrum ökar tillgängligheten för resenärerna. Dessutom höjs säkerheten, och järnvägens 
barriäreffekt kommer att minska och möjliggöra exploatering av stationsnära mark. Satsning på 
resecentrum sker också i Karlstad. 

Påverkan på befintlig bebyggelse 

Effekter i en något större skala är den förbättring av befintlig bebyggelse- och boendemiljö som 
åstadkoms genom bland annat förbifarter. Planen innehåller en rad investeringsobjekt med detta syfte. 
Några exempel är: En västlig förbifart förbi tätorterna Härnösand och Älandsbro. Den minskade 
trafiken på nuvarande E4 ger förutsättningar för att förbättra boendemiljö och trafiksäkerheten.  
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E 20 genom Alingsås. Idag råder konflikt mellan den lokala trafiken i Alingsås tätort och 
genomfartstrafiken längs E 20. Med en nedsänkt E 20 och planskilda korsningar blir stadsmiljön bättre 
för boende och verksamma i Alingsås, och trafiken längs E 20 – både gods- och persontrafik – flyter 
bättre, miljösituationen förbättras och barriäreffekten mindre påtaglig. I västra Blekinge byggs E22 ut i 
ny sträckning mellan Sölve och Stensnäs. Boendemiljön och tillgängligheten till havet förbättras för 
boende i Norje och Pukavik. Riksväg 50 mellan E4 och Motala flyttas till ett östligare läge och byggs 
ut mellan Mjölby och Motala. Miljön i Motala förbättras då genomfartstrafiken leds utanför centrala 
Motala.Mellan Söderköping och Norrköping byggs E22 ut i ny sträckning. Boendemiljön bli bättre 
längs befintlig väg då huvuddelen av trafiken flyttas. Vid Rinkabyholm byggs en ny förbifart för E22 
som ger möjlighet till nya bostadsområden i ett attraktivt läge nära havet. Med utbyggnaden av E6 
delen Trelleborg–Vellinge till motorväg kommer den sista flaskhalsen på E6 genom Skåne att 
försvinna. Boendemiljön i orterna Håslöv, Skegrie och Maglarp förbättras. Väg E22 utgör en 
strategiskt förbindelselänk mellan tillväxtcentrat i Öresundsområdet och nordöstra Skåne och 
Blekinge. Utbyggnaderna medför en kraftigt förbättrad trafiksäkerhet och förbättrad boendemiljö i 
orterna Rolsberga, Linderöd, Sätaröd och Tollarp. 

 

Bidrag till Stadsutveckling 

De bebyggelsemiljöer som ligger i anslutning till högt belastade trafikmiljöer är ofta slitna och 
oattraktiva. När infrastruktur i tätorter ersätts av förbifarter kan detta ge kommunerna tillgång till 
områden för ny bebyggelseutveckling och därmed bidra positivt till den lokala stadsutvecklingen. 
Planen innehåller flera objekt som bedöms ge sådana effekter. 

E4 passerar i dag igenom centrala Umeå och Sundsvall, även E12 i Umeå och E14 i Sundsvall går 
genom städernas centrala delar. De stora trafikströmningarna medför påtagliga miljö- och 
säkerhetsproblem samt stora barriäreffekter, särskilt i städernas centrala delar. Som ett led i att klara 
miljökvalitetsnormerna och stadsmiljön, leds trafiken i framtiden förbi städernas centrala delar. I 
Umeå centrum byggs ett nytt vägnät i form av en ringled bestående av E4 och E12, och i Sundsvall en 
ny södra infart och en bro över Sundsvallsfjärden. 

I Örnsköldsvik byggs en tunnel genom Åsberget för att lösa de problem som idag orsakas av att 
trafiken går genom staden. Idag blandas stadens trafik med långväga godstrafik vilket medför miljö- 
och säkerhetsproblem samt stora barriäreffekter i centrala delar. Örnsköldsviks kommun har en 
medveten restriktiv hållning till bebyggelse i lägen som försvårar en långsiktigt hållbar utveckling. Det 
innebär att exploateringstrycket i centrala lägen är stort. För att kunna fullfölja den linjen i den fysiska 
planeringen behöver därför trafiken ledas bort från centrum.  

I Mora (E45/rv 70) och Ludvika (rv 50) medför en omfattande genomfartstrafik med tunga transporter 
och betydande lokal trafik problem med buller och luftkvalitet. Den skapar också barriärer, 
otrivsamma miljöer och bristande trafiksäkerhet. Åtgärder genomförs så att transportsystemet 
utvecklas i samspel med övrigt samhällsbyggande till stadsutvecklingsprojekt. Orternas identitet stärks 
med en attraktiv boendemiljö.  
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Norra länken är en tunnelförlagd förbindelse mellan Europavägnätet och Stockholms hamn med dess 
omfattande verksamhet och planerade stadsdelar om 10 000 bostäder. Den avlastar delar av 
innerstaden från trängsel och negativ miljöpåverkan i form av buller, partiklar och koldioxidutsläpp.  

E18 byggs om i delvis ny sträckning mellan Hjulsta–Kista. Därigenom sker stora förbättringar av 
trafiksäkerheten, buller och barriäreffekter minskar samtidigt som förutsättningar för 
bostadsexploateringar skapas för drygt 10 000 bostäder i Solna, Sundbyberg och norra Stockholm. På 
E18 vid Täby byggs trafikplats Viggbyholm om för ökad säkerhet och framkomlighet. Åtgärden 
möjliggör ny bostadsbebyggelse. 

I närtidssatsningen ryms också trimnings- och effektiviseringsåtgärder längs Lundbyleden (E6.21) på 
norra sidan om Göta älv. Syftet är att förbättra framkomligheten för lokaltrafik och för 
godstransporterna till och från hamnen. Trafiksäkerheten förbättras också väsentligt längs denna väg 
som idag går genom Backaplan, ett handels- och arbetsplatsområde. Göteborgs kommun har långt 
framskridna planer på att riva stora delar av den befintliga bebyggelsen och i stället bygga nya 
bostadsområden i anslutning till denna led. De föreslagna åtgärderna på Lundbyleden är en 
förutsättning för att dessa exploateringar ska bli möjliga. 

Dubbelspårsutbyggnad i Varberg, är ett viktigt järnvägs- och stadsbyggnadsprojekt.. Utbyggnaden 
frilägger mark för stadsutveckling i Varberg. Bostadsbyggande på friställd mark i närheten av 
järnvägsstationen skapar förutsättningar för effektiv och långsiktigt hållbar arbetspendling.  

En utbyggnad av dubbelspår på delsträckan Ängelholm–Maria norr om Helsingborg samt ombyggnad 
i anslutning till stationen i Maria, innebär möjlighet att utöka tågtrafiken med bättre kvalitet. 
Statsutvecklingsprojektet Södertunneln möjliggör exploatering av attraktiv statsmiljö genom att 
järnvägen förläggs i en tunnel söder om Helsingborg C.  

Trelleborgs hamn avser att bygga ut hamnen österut och flytta all färjetrafik dit och bygga om 
bangården för att möjliggöra en rationellare hantering av de ökande godsvolymerna och kunna erbjuda 
attraktiva kombitrafiklösningar. Flyttningen av hamnverksamheten möjliggör samtidigt att stadens 
utvecklingsambitioner för de centrala delarna kan förverkligas. En utbyggd väg E6 utformad som en 
ringled runt staden möjliggör effektiva transporter till hamnen med minskade störningar i de centrala 
delarna av staden. Lösningen öppnar för en positiv utveckling av stadsmiljön med attraktiva 
exploateringsmöjligheter i havsnära lägen.  

Slutligen genomförs flera projekt i syfte att ge förbättrade pendlingsmöjligheter, genom ny 
infrastruktur eller ökad framkomlighet /robusthet på befintlig. Detta ger utökade arbetsmarknads-
regioner och kan därmed leda till ny bebyggelse när människor får möjlighet att bo på andra orter än 
där de arbetar. Ett bland många exempel är Skånebanan där man genom att minska restiden och 
förseningsriskerna genom hastighetshöjande åtgärder ger ökade möjligheter att pendla mellan 
Helsingborg och Kristianstad, och på så sätt utvidga arbetsmarknadsregionen. 
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Vägar och järnvägar i tätorter 

Statliga vägar som passerar genom orter eller har ersatts av en förbifart har alltför sällan anpassats till 
ortens krav på gaturummets utformning och funktion. Detta leder till flera problem som brister i 
trafiksäkerhet och tillgänglighet, otrygga miljöer och fel skala i förhållande till funktion och 
omgivning.  För järnvägen kan det vara bangårds- och stationsmiljöer som har mist sin funktion och 
bör anpassas till en ny situation och omkringliggande markanvändning. Anläggningsdelar som inte har 
någon funktion riskerar bristande underhåll och kan därmed skapa otrygga miljöer.  

Arbetet med tätortsmiljöer utgår från att väg- och järnvägsmiljöer ska vara utformade utifrån ortens 
karaktär och de behov människor har av att bo, vistas i eller bedriva verksamheter i orten. I arbetet 
ingår även miljön runt vägen, utanför vägområdet och för angränsande kommunala gator, för att få en 
helhet i gestaltning och funktion. Detta medför att ombyggnaden ofta blir en del av en helhet då 
kommunen bygger om eller upprustar angränsande gator. 

Arbetet med att förbättra miljön i tätorter ger mycket positiva effekter. Det bidrar till att stödja 
tätorternas betydelse i den regionala utvecklingen genom att öka möjligheterna att pendla, att bo och 
verka i tätorter. Ökad trafiksäkerhet, bättre miljö, rumsliga kvaliteter etc. medför bibehållen eller ökad 
attraktionskraft hos tätorten som stimulerar tillväxt och sysselsättning.  

9.3.6.2. Värdering av miljöpåverkan 

Av planförslaget framgår att ett antal objekt föreslås som kommer att leda till förbättringar av befintlig 
bebyggelse- och boendemiljö genom bland annat förbifarter. I tätorter kommer ett antal satsningar ge 
kommunerna tillgång till nya områden för bebyggelseutveckling. Planen bidrar därmed potentiellt 
positivt till den lokala stadsutvecklingen. Vilken kvalitet denna bebyggelse kommer att ha råder dock 
inte planen över. Miljöeffekten av de projekt som syftar till att ge förbättrade pendlingsmöjligheter 
och därmed utökade arbetsmarknadsregioner som i sin tur kan leda till ny bebyggelse har inte kunnat 
analyseras. I planen föreslås att 800 miljoner kronor avsätts för tätortsåtgärder. Det skulle innebära att 
brister kan åtgärdas i ca 100 tätorter.   

Negativa miljöeffekter på bebyggelse kommer sannolikt att uppstå i vissa fall. De objekt som ligger i 
anslutning till större orter har dock bedömts ge en övervägande positiv effekt på bebyggelse.  

De satsningar som föreslås i planen bedöms utifrån tillgängligt underlagsmaterial sammantaget 
innebära en positiv miljöpåverkan. 

9.3.6.3. Kvarstående miljöproblem 

Planförslaget bygger bland annat på den bristanalys som gäller natur, kultur och gestaltning i tätorter. 
Den omfattar en genomgång av ca 400 tätorter, men metodiken för genomgången har varierat. Det 
totala behovet utifrån inventeringarna uppgår preliminärt till ca 1400 miljoner kronor, vilket bygger på 
en schablonkostnad. Underlagen är något osäkra och åtgärderna har även starka kopplingar till vad 
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som föreslås i den regionala och lokala planeringen. I planen föreslås att 800 miljoner kronor avsätts 
för tätortsåtgärder i den nationella transportplanen. Det skulle innebära att brister kan åtgärdas i ca 100 
tätorter.  

Det finns ingen inventering av behoven i anslutning till järnvägsmiljön. I förslaget till plan finns därför 
inga medel avsatta för detta ändamål. Det kan dock inte uteslutas att någon enstaka insats kan behöva 
göras. Förbifarter kan leda till förändrad markanvändning och utglesning av bebyggelse som i sin tur 
kan leda till ny infrastruktur. 

9.3.6.4. Ytterligare miljöinsatser 

Ett problem vid utformning av dagens transportsystem är att man inte ser helheten och samspelet 
mellan olika funktioner i den byggda miljön, vilket riskerar att det man genomför inte får avsedd 
effekt. Ett vanligt problem i många tätorter är att vägen och trafiken tar för stort utrymme i anspråk på 
bekostnad av ortens eget liv och utvecklingsmöjligheter. På liknande sätt kan järnvägsutformningen 
genom sin storskalighet och geometriska stelhet påverka städer/tätorter och omgivande landskap.  

För att en ökad arkitektoniska kvalitet ska uppnås måste de samlade behoven tydliggöras i 
planeringen. Det måste vara tydligt vad som ska åstadkommas för att uppnå ett bra fysiskt resultat i 
form av stads- och tätortsläkning intill överskaliga järnvägar och trafikleder, minskade visuella och 
fysiska barriärer och attraktivare närmiljöer. Ett helhetsperspektiv på gestaltning av väg- och gaturum 
behövs för att ta vara på det positiva i urban miljö.  

Gestaltningen av järnvägens miljöer utgör också en viktig del i utvecklandet av en god urban miljö. 
Detta kräver utvecklade planerings- och projekteringsprocesser, kunskap om samband mellan åtgärder 
och insikt i hur flera olika målsättningar som trafikverken arbetar för, exempelvis trafiksäkerhets-, 
miljö-, tillgänglighets- och trygghetsåtgärder i tätort kan samverka. Det måste också finnas former i 
planerna som gör det möjligt att finansiera flera mindre åtgärder som samverkar. I infrastruktur-
planeringen borde landskapsfrågorna beaktas på den strategiska nivån och inte, som idag i senare 
skeden där möjligheterna att hitta hållbara lösningar är begränsade (Seiler et al, 2009). För att 
landskapsfrågorna, framför allt fragmentering, ska kunna beaktas på ett realistiskt sätt i kommande 
planering krävs att ett utförligare planeringsunderlag för strategisk nivå tas fram och att ett arbetssätt 
som är lämpat för att använda detta i planeringen införs. Planering på landskapsnivå förutsätter en nära 
samverkan mellan myndigheter och olika intressenter, vilket tar tid och kräver nya arbetssätt190. 

                                                        
190 Helldin, J-O (2009). Transporternas osynliga effekter. Ledare i Biodiverse från Centrum för biologisk  
   mångfald, årg 14, nr 2, 2009. 
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9.3.7. Forn- och kulturlämningar och Annat kulturarv 

9.3.7.1. Samlad miljöpåverkan  

Att bedöma samlad påverkan på kulturmiljö av planens investeringsobjekt bör göras i två led. Dels 
genom en aggregering av projektens kända påverkan. Dels genom bedömning av indirekta effekter 
som projekten tillsammans kan ge upphov till.  

Det kan konstateras att andelen projekt som väntas påverka betydelsefulla kulturvärden är fortsatt hög. 
Av de järnvägsprojekt som berör landskap bedöms närmare 40 % ge betydande miljöpåverkan varav 
minst en tredjedel gäller betydande påverkan på kulturmiljön. Bland vägprojekten är siffrorna mer 
osäkra men hitintills har ungefär vart femte projekt i planen bedömts ge betydande miljöpåverkan, 
varav ca 75 % innebär betydande påverkan på kulturmiljön. De påtagliga skadorna gäller 
kulturhistoriska strukturer, karaktärer och samband i landskapet, inklusive fornlämningsmiljöer, eller 
intrång i värdefulla områden. Forn- och kulturlämningar fortsätter att beröras och arkeologiska 
utredningar kommer att genomföras. Av de projekt som riskerar att påtagligt skada kulturmiljö är en 
större andel låsta i planen.  

Den utveckling som under de senaste åren bedrivits i två svåra investeringsprojekt, E4 Sundsvall och 
E6 Tanum, visar att det är möjligt att finna lösningar som tillgodoser både transportintresse och 
kulturarv. Det som krävs är konkret dialog mellan aktörerna där landskapet är utgångspunkt och ett 
nyfiket förhållningssätt som uppmuntrar lyhördhet och kreativitet. Det är dock en försvårande 
omständighet att sådana lösningsorienterade arbetssätt infallit sent i planeringsprocessen. Ett positivt 
exempel är därför det arbete som Banverket för närvarande bedriver kring höghastighetsspår 
Götalandsbanan där det i ett mycket tidigt skede utreds hur det aktuella landskapets värden och 
kvaliteter kan användas som utgångspunkt i projektet inför planering och projektering. Dessa projekt 
är ännu undantag från den normala processen och erfarenheterna är inte belysta i planen.  

För att i ett nationellt perspektiv kunna utröna vilka indirekta eller gradvisa förändringar av strukturer, 
karaktärer och samband som projekten tillsammans kan ge upphov till krävs en mer ingående analys 
av planens material ställt i relation till annat underlag, t.ex. regionala karaktärsanalyser av landskap 
och kommunikationsmönster samt regionala samhällsplaneringsunderlag, än vad som nu varit möjligt. 
Det saknas metoder för sådana kulturmiljöbedömningar, men det finns ett antal praktiska exempel som 
tillsammans med forskning bör användas för att möta detta utvecklingsbehov.  

I den nationella transportplanen har det genomförts regionala analyser utifrån transportområdets 
funktionsmål. Motsvarande systemanalys vad gäller det regionala landskapets nuvarande 
fragmenteringsgrad, karaktärsförändringar, landskapets långsiktiga förutsättningar för exploatering etc 
har inte gjorts vilket bidrar till att landskapets kvaliteter i så liten utsträckning används som 
förutsättning i planeringen. Ett sådant arbete skulle också vara till gagn för en mer samordnad 
planering av åtgärder i landskapet. 

De satsningar som görs för att åtgärda brister i vägsystemet är välbehövliga men möter inte de 
identifierade behoven, framförallt inte vad gäller alléer. Eftersom alléernas förfall inte är konstant utan 
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accelererande ökar problematiken, och de framtida kostnadsbehoven, under planperioden. Alléernas 
förfall kan förväntas leda till kraftigt påverkat landskap i landsändar där alléer är karaktärsskapande 
t.ex. Skåne, Mälardalen och Småland. Insatser för att ta tillvara järnvägssystemets, luft- och sjöfartens 
kulturarv saknas helt i planen. 

Åtgärder för att öka bärigheten på befintliga vägar är en vanlig orsak till förlust av vägars 
kulturvärden. Skonsammare metoder behöver utvecklas. Planens satsning på ökad bärighet hos vägar 
riskerar att fortsatt radera värden hos identifierade kulturvägar om inte utvecklingen går kraftigt 
framåt.  

Den metodutveckling som skett inom Vägverket för att bättre hantera natur- och kulturvärden i drift 
och underhåll av vägar syns inte i planen. Om metoderna omsätts till praxis och utvecklas för övriga 
transportslag finns potential att bättre uppfylla kulturmiljödimensionen i berörda miljökvalitetsmål.  

Den satsning på trädröjning längs järnvägsspår som ingår i planen behöver göras med medvetenhet om 
platsens kulturvärden. Åtgärderna kan då utgöra möjligheter för landskapets värden. Omvänt gäller att 
bristande medvetenhet kan orsaka skador på landskapets värden.  

Sektorsarbetets deltagande i regioners och kommuners planering är positivt. Det är dock osäkert om 
detta nyttjas i arbetet med landskap.   

9.3.7.2. Värdering av miljöpåverkan 

Infrastrukturens negativa påverkan på kulturarv, forn- och kulturlämningar är fortsatt betydande, både 
utan genomförande av planen och med genomförande. De främsta uttrycken för detta är att:  

- Planen ger sammantaget inte stöd för en utveckling där landskapet och dess kvaliteter 
används som en utgångspunkt för åtgärder eller där bättre samordning med 
bebyggelseplanering eftersträvas i syfte att bidra till framtida landskap med goda 
kvaliteter för människan.    

- Planens investeringsprojekt i nya vägar och järnvägar visar på ett fortsatt svagt 
tillvaratagande av landskapets kulturmiljövärden och de metoder som utvecklats för att 
bättre nyttja kulturmiljö i planeringen har ännu mycket begränsad inverkan på praxis i 
projekten 

- satsningar inom åtgärdsområden är positiva för det väghistoriska kulturarvet men 
otillräckliga för alléer vilket leder till allvarligt och accelererande förfall 

- det kommunikationshistoriska arvet hos järnväg, luft- och sjöfart saknas i planen  

- planens satsning på ökad bärighet hos vägar riskerar att fortsatt radera värden hos 
identifierade kulturvägar om inte utvecklingen går kraftigt framåt.  
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Planens positiva effekter för kulturmiljön ska inte underskattas men kan inte uppväga den negativa 
inverkan. Slutsatsen är att planen gör det mycket svårt att nå kulturmiljödimensionen i 
miljökvalitetsmålen. 

9.3.7.3. Kvarstående miljöproblem 

Det är ett kvarstående betydande miljöproblem om aggregerade och långsiktiga effekter på kulturmiljö 
av transportplanering fortfarande inte kan bedömas efter planperiodens slut. Ökad kunskap om 
transportinfrastrukturens långsiktiga effekter på landskap och kulturmiljö skulle vara en tillgång för att 
skapa bättre långsiktig planering. 

Det finns en låg medvetenhet inom transportsektorn om hur mångfacetterad infrastrukturens inverkan 
på landskap och kulturarv är och planen anger inga ansatser att åtgärda sådana tillkortakommanden. 
Sett i ljuset av det höga antalet investeringsprojekt i planen som bedöms skada eller påtagligt skada 
kulturarv och landskap är detta alarmerande.   

Planen innebär icke vårdade kommunikationshistoriska objekt och miljöer samt alléer. Förfallet 
accelererar och leder till oåterkalleligt utraderade värden.  

9.3.7.4. Ytterligare miljöinsatser 

Kraftfull satsning på utveckling och implementering är nödvändigt om detta ska ändras, liksom 
tydlighet i krav på hänsynsmålets likställdhet med funktionsmålet. 

 

9.4. Transportplanens kumulativa miljöpåverkan 
I detta avsnitt behandlas miljöaspekternas inbördes förhållande sinsemellan och indirekta/sekundära 
effekter. Metodmässigt finns stor utvecklingspotential för nya perspektiv kring kategorisering och 
bedömning av kumulativ påverkan. 

9.4.1. Inbördesförhållande mellan miljöaspekter 
Transportplanens miljöpåverkan har i de föregående avsnitten sorterats efter de miljöaspekter som 
räknas upp i miljöbalken kap 6 12§. Utöver en beskrivning av påverkan på de enskilda 
miljöaspekterna ska mkb:n behandla dessas inbördes förhållande. Innebörden i detta är något oklar. I 
denna mkb görs tolkningen att det dels handlar om att peka ut miljöaspekter som har en större 
betydelse än andra genom att t.ex. påverka andra och därmed få en relativt stor betydelse (benämns här 
huvudmiljöaspekt).  Utöver det kan det handla om att påvisa samband i samvariation mellan 
miljöaspekter. 
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9.4.1.1. Huvudmiljöaspekt- klimat 

Klimatpåverkan är en tydlig miljöaspekt, med koppling till planen, som har en direkt eller indirekt 
påverkan på flera andra miljöaspekter. Exempelvis påverkar de långsiktiga klimatförändringarna mark, 
vatten, luft vilka ger förändrade förutsättningar för växt- och djurliv och biologisk mångfald i övrigt. 
Även landskapet, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv kommer att påverkas av 
klimatförändringar och deras effekter. Denna analys kan ytterligare bidra till att betona vikten av att 
beakta klimatpåverkan. 

9.4.1.2. Samvariation mellan miljöaspekter 

Samvariation kan ske genom att miljöaspekterna påverkar varandra i en orsakskedja.  Det kan 
definieras som att påverkan på en miljöaspekt även ger en påverkan på en annan i samma ”riktning”.  

Samvariation kan vara både negativ och positiv. Åtgärder som t.ex. syftar till att förbättra 
förutsättningar för en viss miljöaspekt förbättrar även för en samvarierande aspekt 

Planen bidrar till positiv samvariation för: 

Människors hälsa och klimat genom strukturer som gynnar gång och cykel och bidrar till både 
minskad klimatpåverkan och förbättrad hälsostatus.  

Klimat och luftföroreningar - minskning av klimatutsläpp ger generellt även en minskning av 
luftföroreningar191. 

Planen bidrar till negativ samvariation för : 

Naturmiljö- genom ytterligare fragmenteringseffekter som påverkar biologisk mångfald, djurliv, 
växtliv, och landskap. . 

9.4.2. Indirekta och sekundära effekter 
Bland de indirekta och sekundära effekter som planen kan ge upphov till bedöms påverkan på den 
långsiktiga bebyggelse- och samhällsutvecklingen vara den viktigaste.  Möjligheterna att genomföra 
metodiska bedömningar kring denna påverkan har dock inte funnits tillhanda. Generellt bedöms 
varken planeringsarbetet som sådant, med framtagande av planförslag, eller miljöbedömningen idag 
ha förutsättningar för att utgå från en omfattande geografisk datamodell kring bebyggelseutveckling. 

Inducerad trafik innebär den trafikökning som nya infrastrukturåtgärder på sikt kan ge upphov till, och 
kan ses som en indirekt effekt av planen. Inducerad trafik ingår som faktor i de systemkalkyler som 
genomförts och är därmed inkluderade i underlaget som ligger till grund för bedömning av planens 
klimatpåverkan. 

                                                        
191 EET-strategin 
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9.5. Transportplanens bidrag till de nationella 
miljökvalitetsmålen 

 

Transportplanens påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen har bedömts och redovisas samlat i 
tabellen nedan. Nuläget, dvs. måluppfyllelsen idag, redovisas som referenspunkt mot vilken 
måluppfyllelse med respektive utan plan kan jämföras. 

 För att ge perspektiv på hur stor påverkan som transportsektorn har för respektive miljökvalitetsmål 
redovisas en skattning av denna som svarta tårtbitar. För begränsad klimatpåverkan redovisas 
exempelvis:   

 

Det visar att transportsektorn ligger bakom ca en tredjedel av de klimatpåverkande utsläppen i Sverige.  

 

Tabellen ska tolkas på följande sätt: 

Mörk andel anger transportsektorns bidrag och därmed 
den andel den har möjlighet att påverka.  

 

   Målet bedöms kunna nås inom tidsramen. 

 

Litet bidrag men målet är möjligt att nå om ytterligare åtgärder sätts in. 

 

Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder 
sätts in.
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9.6. Transportplanen och en långsiktigt hållbar 
utveckling  

9.6.1. Hållbar utveckling 
Det råder en bred enighet om att hållbarhet måste vara ett övergripande mål för samhällsutvecklingen. 
Regeringen påtalar bl. a att en hållbar utveckling ska säkras där naturens rikedomar ska brukas på ett 
sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn och barnbarn. För att detta ska 
uppnås måste ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. 

Det finns många olika definitioner av begreppet, men den vanligaste är den som finns i FN-rapporten 
"Vår gemensamma framtid" från 1987, den så kallade Brundtlandrapporten. I den beskrivs hållbar 
utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 

Tanken om hållbar utveckling syns även tydligt i miljöbalkens paragrafer: 

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på 
insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är 
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. (1 kap.) 

Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan växer fram i samspelet mellan tre 
ömsesidigt beroende delar – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan till exempel betyda 
att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd 
miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt 
investerar i dessa resurser. 

Ett uthålligt samhälle bygger på att vi hämtar det vi behöver från naturen och lämnar tillbaka resterna 
för att upparbetas till användbara resurser igen. Ett uthålligt transportsystem använder till exempel 
förnybar energi utan att samtidigt påverka förutsättningarna för naturen att producera ny. Det kräver 
inte heller mera markyta än att det finns utrymme för produktion av mat och andra nödvändiga 
resurser. Ett rikt växt- och djurliv garanterar att maximal mängd energi och materia finns tillgänglig 
för oss, både nu och i en framtid med ständigt förändrade förhållanden. 
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9.6.2. Transportplanens bidrag till en hållbar utveckling 
Klimat 

EU:s s.k. tvågradersmål utgör utgångspunkten för de åtgärder som behöver vidtas för att nå en hållbar 
utveckling. För att klara detta behöver de globala utsläppen minst halveras år 2050 jämfört med år 
1990. Den industrialiserade delen av världen behöver minska sina utsläpp med 80–95 procent. 
Utsläppen per capita globalt bedöms behöva minska till 2 ton år 2050 för att ytterligare sjunka under 
ett ton vid seklets slut.  

Regeringens vision är att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. För 
att möjliggöra detta anges som en långsiktig prioritering bland annat att Sverige år 2030 bör ha en 
fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Detta föreslås ske bl.a. genom en övergång till 
hållbara förnybara drivmedel och en kraftfull utveckling av eldrift i fordonsflottan. 

Koldioxidutsläppen kommer enligt den prognos som ligger till grund för åtgärdsplaneringen att börja 
minska om de styrmedel som föreslås enligt EET skulle sättas in med omedelbar verkan. I ett scenario 
utan EET-styrmedel beräknas koldioxidutsläppen år 2020 bli ungefär fem miljoner ton högre än med 
EET. I stället för en minskning med fyra miljoner ton under planperioden (2006–2020) ger ett scenario 
utan EET-styrmedel en minskning med knappt en miljon ton mot dagens utsläppsnivå på 20,8 Mton. 
Mer schablonartade trafikprognoser har också tagits fram för år 2040. Enligt dessa sker totalt sett 
ingen ytterligare minskning av vägtrafikens koldioxidutsläpp till år 2040. Ökade utsläpp från 
lastbilstrafiken motverkar till exempel en fortsatt minskning av personbilarnas utsläpp.  

I planen föreslås åtgärder som bidrar till minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn. Det är bland 
annat satsningen på cykel, ett antal resecentrum för bättre nyttjande av kollektivtrafik och en del 
godssatsningar på järnväg. Genom dessa satsningar bidrar planen till möjligheten att i framtiden välja 
klimatsmarta transporter.  

Samtidigt föreslås i planen i enlighet med regeringens uppdrag flera investeringar i det befintliga 
vägtransportsystemet som bidrar till ökade koldioxidutsläpp. För att kunna minska utsläppen i linje 
med 2-gradersmålet krävs mer än energieffektiva fordon delvis drivna på el och en ökad andel 
förnyelsebar energi. Teknikutvecklingens bidrag kommer att behöva kompletteras med åtgärder som 
fokuserar på möjligheterna att effektivisera samhällets person- och godstransporter. Det behövs då en 
ny syn på samhället och transportsystemet där den egna bilen har en mindre roll som transportmedel 
jämfört med i dag. Infrastruktur, bostäder, arbetsplatser och service bör då planeras och byggas på ett 
sätt som underlättar kortare resor där bilen används sparsamt. Mer utrymme bör ges åt energieffektiva 
transportsätt som cykel, gång och kollektivtrafik. Det är även viktigt att vid byggnation och 
lokalisering av produktionsanläggningar och lager minimera koldioxidutsläppen och den totala 
energianvändningen. 
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Ekonomiska styrmedel i enlighet med EET får, om de införs, en betydligt större effekt på 
koldioxidutsläppen från transportsektorn än vad planen i sig får. Planens långsiktiga effekter är dock 
stora genom att den bland annat lägger fast förutsättningarna för det fysiska transportsystemets 
utveckling. För att uppnå klimatmålen måste ekonomiska och andra styrmedel (inklusive 
transportplanen) samverka.  

 

Hälsa 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs framför allt två aspekter på människors hälsa; luftkvalitet 
samt buller. I transportplanen föreslås även åtgärder för att stimulera till ökad fysisk aktivitet, till 
exempel satsning på cykel.  

Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar betydande skador på människors hälsa, växtlighet samt 
kulturföremål. Den tidigare positiva trenden med förbättrad luftkvalitet i svenska tätorter har avtagit 
och utvecklingen mot renare luft går idag långsammare än tidigare. Utvecklingen i gatunivå när det 
gäller inandningsbara partiklar (PM10) är dock inte positiv.  

Ett antal orter i Sverige är utsatta för risk för överskridande av miljökvalitetsnormer eller att 
överskridande sker. I takt med att vägtrafiken ökar kan dessa problem förvärras lokalt, men det 
motverkas långsiktigt av en allt renare fordonspark. Detta påverkar dock inte halterna av 
inandningsbara partiklar (PM10) mer än marginellt, då halterna domineras av partiklar från slitage 
mellan fordonsdäck och vägbana”. Inom det kommunala vägnätet bedöms situationen vara värre än 
längs det statliga, främst beroende på mer slutna gaturum och därmed sämre ventilation. 

De nyinvesteringar och ombyggnadsåtgärder som föreslås i den nationella transportplanen väntas leda 
till förbättringar. 

Investeringar och ombyggnadsåtgärder bedöms ge liten eller svagt positiv påverkan på utsläpp av 
partiklar och kväveoxider. Det finns i det här fallet sannolikt andra åtgärdstyper som är mer 
kostnadseffektiva än namngivna objekt. 

De åtgärder som föreslås i den nationella transportplanen kommer endast i begränsad utsträckning i 
bidra till hållbar utveckling vad gäller luftkvalitet. 

Buller har stor betydelse för människors hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet. Nya studier 
visar att trafikbuller ger högt blodtryck hos människor som bott länge i bullriga områden. Högt 
blodtryck kan i sin tur leda till hjärt-kärlsjukdomar. Studier har gjorts i Tyskland och Danmark på hur 
många fall av hjärt-kärlsjukdomar som orsakas av buller. Överfört till svenska förhållanden skulle det 
kunna innebära att 350-800 dödsfall i hjärt-kärlsjukdom per år med koppling till bullerexponering från 
vägtrafik192. Studier av de specifika förhållandena i Sverige saknas. 

                                                        
192 Buller - ett hot mot vår hälsa. Ulla Torsmark .Miljöforskning 3/2008  
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Andelen av befolkningen som exponeras för trafikbuller har ökat sedan år 1999, eftersom trafiken har 
ökat och bullret från fordon och vägbeläggning inte har minskat. Delmålet om minskat trafikbuller i 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö bedöms inte längre möjligt att nå193. 

För perioden 2006-2020 bedöms bulleremissionerna från vägtrafik öka med 14 procent med 
utgångspunkt från trafikarbete bil och yrkestrafik i EET-scenariot. Ökningen innebär att ytterligare 
cirka 140 000 personer kan bli utsatta för buller över det ekvivalenta riktvärdet utomhus. Av dessa 
bedöms 40 000 vara bosatta längs statliga och 100 000 vara bosatta längs kommunala vägar. Det finns 
även en risk för att antal utsatta kommer att öka än mer. Detta beror på fortsatt urbanisering och 
förtätning av de större städernas mer centrala delar. 

Även bulleremissionerna från järnvägssektorn öka bedöms öka till följd av ökad trafikering och 
förtätning av de större städernas mer centrala delar.  

Genom att vidta åtgärder enligt förslagen i den Nationella transportplanen kommer ca 50 000 personer 
som idag utsätts för bullernivåer som överskrider riksdagens riktvärden med 10 dBA, att skyddas mot 
negativa hälsoeffekter på grund av höga trafikbullernivåer i sina bostäder. Ytterligare åtgärder kommer 
att göras för att beakta bullerstörningar i samband med drift och underhåll för att reducera källbuller. 

Att två miljoner människor exponeras för trafikbullernivåer högre än riksdagens riktvärden är inte 
förenligt med hållbar utveckling. Bulleråtgärderna i den Nationella transportplanen motverkar i viss 
mån effekterna av den ökade trafiken genom att satsningar på bullerskyddsåtgärder främst görs för de 
som nu är utsatta för trafikbuller högt över riktvärdena. De som tillkommer får bullernivåer strax över 
riktvärdena. Satsningen är dock för liten för att trenden mot ökad bullerexponering ska brytas. Planen 
bidrar därmed inte till en hållbar utveckling när det gäller människors hälsa och en god miljö. 

 

Landskap 

Europeiska landskapskonventionen definierar landskap som ett område sådant som det uppfattas av 
människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller 
mänskliga faktorer (Europeiska Rådet 2000). Ett hållbart landskap bör hanteras så att landskapets olika 
värden kan användas av framtida generationer194.  

Av de tidigare avsnitten i denna miljökonsekvensbeskrivning framgår vilken effekt genomförandet av 
planen får på olika aspekter i landskapet. Transportinfrastrukturen påverkar landskapets ekologiska 
samband och processer, och effekterna kan mätas flera kilometer från transportleden. På motsvarande 
sätt påverkas landskapets sociala och kulturella värden195. Slutsatsen är att modern storskalig 
infrastruktur ofta står i konflikt med landskapets kulturella och ekologiska värden på ett sätt som i idag 
inte kan anses som hållbart. Detta gäller särskilt där transportnätet är som tätast - runt tätorter och i 
södra Sverige. Grundläggande för transportsektorns framtida bidrag till det hållbara landskapet är att 
                                                        
193 Miljömålen i halvtid. Defacto 2009. 
194 Hur kan vi nå ett hållbart landskap? Include faktablad april 2009 
195 Slutrapport Include. In prep. 



 

        

 

               

Sid:  251(266) 

Datum: 2009-06-24 

Beteckning: Vägverket SA80A2009:16295 

   

  

 

  
 

ny infrastruktur måste skapas med utgångspunkt i en förståelse av landskapet – hur det fungerar, hur 
det har utvecklats över tid och hur förändringar påverkar det.  

I infrastrukturplaneringen måste landskapsfrågorna främst beaktas på den strategiska nivån. Där är 
möjligheterna att minimera barriär- och fragmenteringseffekterna av infrastrukturen, och därmed bidra 
till ett hållbart transportsystem teoretiskt sett relativt goda. Paradoxalt nog är analysverktygen för att 
hantera landskapsfrågor och infrastruktur i den skala som åtgärdsplaneringen utgör med hundratals 
föreslagna väg- och järnvägssträckor geografiskt spridda över hela landet fortfarande relativt 
outvecklade. Forskning och utveckling pågår dock inom detta område196.  

 

                                                        
196 Slutrapport Include. In prep 
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Kapitel 10. Uppföljning 
Detta kapitel handlar om syftet med uppföljning och övervakning av planens faktiska betydande 
miljöpåverkan, vad uppföljningen ska omfatta och hur den kan genomföras. Texten följer 
rekommendationerna i naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer 
och program197. 

10.1. Syfte, ansvar och genomförande 

10.1.1. Krav på uppföljning 
Alla planer som ska miljöbedömas måste också följas upp. Beträffande vad som ska följas upp skriver 
regeringen att ”Uppföljningen och övervakningen ska täcka all betydande miljöpåverkan d.v.s. i 
princip positiva, negativa, förutsedda och oförutsedda konsekvenser” (prop. 2003/04:116 s. 68). 
Huvudsakligen bör uppföljningen dock handla om den påverkan genomförande av planen kan antas 
medföra enligt miljökonsekvensbeskrivningen och om effekterna av de avhjälpande åtgärder som 
planeras198. 

10.1.2. Syftet med uppföljning 
Trafikverken som planupprättare ska tidigt skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan 
genomförandet av planen faktiskt medför. Det behövs för att vid behov kunna vidta nya åtgärder eller 
förstärka redan vidtagna åtgärder och därigenom undvika eller reducera betydande negativ 
miljöpåverkan199. Uppföljningen syftar också till att kontrollera att de antaganden om betydande 
miljöpåverkan som gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen är korrekta. Genom uppföljning av 
effekterna vid genomförandet av planen förväntas en kvalitetssäkring av miljöbedömningarna. 
Erfarenheterna från uppföljningen blir också ett viktigt underlag vid upprättande av kommande 
åtgärdsplan. 

 

                                                        
197 Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program 
198 Europeiska kommissionen 2004 s. 44–45, 47, prop. 2003/04:116 s. 68–69 
199 Prop. 2003/04:116 s. 68. 
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10.1.3. Ansvar för uppföljningen 
Regeringen, som är den myndighet som kommer att anta planen, är också ansvarig för uppföljningen 
vilket inbegriper det ekonomiska ansvaret och eventuella åtgärder200. Trafikverken har dock ansvar för 
det praktiska genomförandet av uppföljningen.  

Det går inte att säga något generellt om hur lång tid uppföljningen bör pågå, men den bör pågå så 
länge det föreligger en risk för att betydande miljöpåverkan uppstår som en följd av genomförandet av 
en plan. 

10.2. Uppföljning av planens genomförande 

10.2.1. Uppföljningens omfattning 
Utgångspunkten för uppföljningen kommer att vara den beslutade planen som omfattar 
anslagsområdena, drift- och underhållsåtgärder, sektorsåtgärder, åtgärdsområden, bärighet, 
rekonstruktion, reinvestering samt investeringsobjekt. 

Den samlade uppföljningen genomförs i ett särskilt samarbetsprojekt som bildas för detta ändamål 
inom trafikverken. Till gruppen knyts även externa intressenter (NV,RAÄ, SIKA). Bedömningen är att 
den ordinarie verksamhetsuppföljningen till stora delar kommer att kunna användas. Observera att det 
initialt kan krävas en viss metodutveckling, dels för att kunna identifiera effekter av planen skilt från 
annan möjlig påverkan på de olika miljöaspekterna, dels för att kunna ta hänsyn till att en del av de 
effekter man kan förvänta sig av planen är i form av långsiktiga förändringar.  

I samband med ordinarie årsuppföljning görs en analys av effekterna av planen. Uppföljningen 
föreslås ske enligt nedanstående delar:  

· För investeringsobjekt undersöks om de genomförs enligt plan, såväl beträffande beräknad 
miljöpåverkan som tidsmässigt. Även eventuella nytillkomna och borttagna objekt tas med i 
bedömningen.  
Samtliga avvikelser ska kommenteras med avseende på vilka effekter de får för planperioden 
– positiva som negativa – för samtliga miljöaspekter där bedömningen är att planens 
genomförande innebär betydande miljöpåverkan. Enligt de bedömningar som gjorts i denna 
miljökonsekvensbeskrivning är det följande miljöaspekter som berörs: klimatfaktorer, 
människors hälsa (främst buller), dricksvatten, biologisk mångfald, annat kulturarv, mark samt 
vatten. Som avvikelse räknas också om ett objekt har genomförts enligt plan, men att 
effekterna ändå visat sig avvika betydligt från det som antagits i planen. 

· För vart och ett av anslagsområdena drift- och underhåll, sektorsåtgärder, åtgärdsområden, 
bärighet, rekonstruktion, reinvestering samt investeringsobjekt görs en prognos för hela 

                                                        
200 6 kap. 18 § MB samt prop. 2003/04:116 s. 44 
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planperioden med en bedömning av i vilken utsträckning de i planen redovisade åtgärderna 
följs och om effekterna av olika åtgärder följer beräknad miljöpåverkan eller om de behöver 
revideras. Prognosen ska också innehålla uppgifter om den årliga medelstilldelningen följer 
det som förutsatts i plan.  
Samtliga avvikelser ska kommenteras med avseende på vilka effekter – positiva som negativa 
– de har för samtliga miljöaspekter där bedömningen är att planens genomförande innebär 
betydande miljöpåverkan. Se investeringsobjekt ovan. Som avvikelse räknas också om en 
åtgärd har genomförts enligt plan, men att effekterna ändå visat sig avvika betydligt från det 
som antagits i planen. 

· Det är också viktigt att kontrollera de bedömningar som gjorts avseende de miljöaspekter där 
planen inte innebär betydande miljöpåverkan. Ny kunskap kan framkomma – exempelvis 
genom uppföljning av de indikatorer som trafikverken normalt följer – som ger anledning till 
ändrade bedömningar och därmed eventuella behov av att vidta åtgärder. Bedömningen i 
denna miljökonsekvensbeskrivning är att detta gäller miljöaspekterna luft, forn- och 
kulturlämningar samt befolkning. Det finns dessutom i dagsläget osäkerheter vid 
bedömningen av miljöaspekterna landskap, bebyggelse och materiella tillgångar. 

· Slutligen görs en sammanvägd bedömning av ovanstående delar för att kunna avgöra om 
ytterligare åtgärder behöver vidtas som kompensation. Om andra analyser under planperioden 
visar att miljöeffekterna av genomförandet av planen överskrider de förväntade effekterna bör 
åtgärder som kompenserar för detta beskrivas. Sådana åtaganden kan även innefatta åtgärder 
för andra trafikslag. 

 

10.2.2 Datainsamling 
För att kunna göra en analys enligt ovan måste trafikverken årligen redovisa det underlag som behövs. 
Utgångspunkt för datainsamling är den uppföljning trafikverken redan genomför. Denna kan dock 
behöva kompletteras på grund av att mkb omfattar miljöaspekter som trafikverken inte tidigare har 
följt upp. Varje trafikverk måste därför göra en genomgång av föreslagna åtgärder i planen och ta fram 
nödvändiga kompletteringar. 

Det är inte samma krav för samtliga trafikverk, men exempel på data som krävs är: 

· utsläpp av koldioxid (CO2), 
· antal bullerexponerade personer, 
· utsläpp av luftföroreningar och 

överskridande av 
miljökvalitetsnormer, 

· antal stora dricksvattentäkter som inte 
uppfyller gällande svenska normer 
avseende vattentäkter föroreningar och 
antal stora (enligt Vattendirektivets 
definition) som tryggats under året, 

· intrång vid byggande av ny 
infrastruktur inom skyddade områden 
som nationalparker, natura 2000-
områden etc.  

· trafikutveckling, 
· nya bilvägar, cykelvägar och 

järnvägar, 
· kollektivtrafikens andel, 
· faunapassager, 
· kemiska ogräsbekämpningsmedel 
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10.2.3. Återkoppling 
Ett viktigt syfte med uppföljningen är att lära inför kommande planeringsomgång. Det föreslagna 
arbetssättet  bygger på att en uppföljning görs varje år. En fördel med detta är att trafikverken tidigt 
kan få signaler om eventuella avvikelser. En annan fördel är att det blir en återkommande rutin som 
kan systematiseras och bli alltmer effektiv. 
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Bilaga 1 Översikt - påverkan av diskuterade 
investeringsobjekt  
De diskuterade investeringsobjekten har studerats och nedan redovisas resultatet av ett försök att 
analysera dessa objekt och deras eventuella miljöpåverkan på landskap/natur och kulturvärden.  
Det kan saknas enstaka objekt och i något enstaka fall finnas objekt som inte är aktuella för 
diskussion. Bedömning av grad av miljöpåverkan bygger på preliminära expertbedömningar. 
 
Att avgöra när en påverkan är att bedöma som betydande är i grunden en subjektiv värdering där 
avvägningar görs utifrån en mängd olika faktorer bl.a. planeringsnivån, planens innehåll och hur den 
kan förväntas påverka berörda miljöaspekter. De objekt som inte innebär större förändrade 
markanspråk har inte bedömts. Sådana objekt kan för järnväg vara signalåtgärder i samtidiga infarter, 
ERTMS, FJB, men också perrongförlängningar och bangårdsförlängningar inom spårområdet. För väg 
är det projekt som går i befintlig sträckning.  
 
I tabellen nedan visas ”Grad av miljöpåverkan” – utifrån miljöaspekterna landskap, biologisk 
mångfald, forn- och kulturlämningar samt annat kulturarv och miljökvalitetsmålen Levande sjöar och 
vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett 
rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv.  
 

o Betydande miljöpåverkan – betydande negativ miljöpåverkan enligt miljöbalken.  
o Miljöpåverkan – negativ miljöpåverkan.  
o Ingen miljöpåverkan – ingen negativ eller ringa påverkan.  

 
Objekt som saknar information eller som är i så tidiga skeden att bedömning inte låter sig göras 
benämns "Ej bedömd".  
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Åtgärd Trafik
-slag 

Grad av 
miljöpåverkan 

Kommentar 

PÅGÅENDE OCH ENLIGT DIREKTIV ELLER NÄRTIDSSATSNING UTPEKADE OBJEKT NEDAN 

Alvik‐Ulvsunda‐Solna station, snabbspårväg (statsbidrag)  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Bohusbanan, fjärrstyrt trafikstyrningssystem  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Botniabanan, nytt enkelspår  Järnväg  Betydande miljöpåverkan    

Citybanan (Stockholm  Älvsjö‐Ulriksdal;Sundbyberg)  Järnväg  Betydande miljöpåverkan  En mängd kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer. Pendeltågstunneln 
går under Stockholms innerstad som är av 
riksintresse för kulturmiljövården. Även 
Stockholm stads front mot vattnet är av 
riksintresse.   

Citytunneln (statens andel) (Malmö)  Järnväg  Betydande miljöpåverkan    

Domnarvet, ny växelförbindelse  Järnväg  Miljöpåverkan  Drar ut spår, inne i stadsmiljö. Diskussioner 
om alle med äldre träd. 

Emmaboda‐Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning 
och hastighetsanpassning till 160 km/h 

Järnväg  Ingen miljöpåverkan    

ERTMS Korridor B  Järnväg  Ingen känd påverkan    

ERTMS utveckling  Järnväg  Ingen känd påverkan    

Eskilstuna, omformastation  Järnväg  Ingen bedömning    

Falun, resecentrum  Järnväg  Miljöpåverkan    

Flackarp‐Arlöv, utbyggnad till flerspår  Järnväg  Betydande miljöpåverkan  Går igenom riksintresse för kustzonen och 
kulturmiljövården. Kan påverka flera 
regionala och kommunala kultur‐ och 
naturmiljöintressen. 

Forskning, utveckling och demonstration (FUD)  Järnväg 
Miljöpåverkan 

  

Förslöv‐Ängelholm, dubbelspår  Järnväg 
Betydande miljöpåverkan 

  

Godstågsviadukten, brobyte (Göteborg)  Järnväg 
Miljöpåverkan 

  

Gävle‐Sundsvall, ökad kapacitet  Järnväg  Miljöpåverkan    

Göteborg C, signalställverk m.m.  Järnväg  Ingen känd påverkan    

Göteborg, spårvägar  Järnväg  Ingen bedömning    

Hamnbanan, kapacitetsåtgärder (Göteborg)  Järnväg 
Ingen känd påverkan 

  

Inlandsbanan, införande av GSM‐R  Järnväg  Ingen känd påverkan    

Kalix‐Morjärv‐Boden, elektrifiering och upprustning samt  Haparanda 
‐ Kalix, ny bana 

Järnväg  Betydande miljöpåverkan  Befintliga järnvägen passerar ett fåtal 
sumpskogar , våtmarker  klass 2 och 
naturmiljöer med skyddade naturvärden. 

Kil ‐ Öxnered, kraftförsörjningsåtgärder  Järnväg 
Ingen känd påverkan 

  

Kil‐Skåre, ny mötesstation  Järnväg  Miljöpåverkan 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Kirunaprojektet, ny järnväg förbi Kiruna  Järnväg 
Betydande miljöpåverkan 

  

Kirunaprojektet, ny järnväg förbi Kiruna (Banverkets andel)  Järnväg 
Betydande miljöpåverkan 

  

Kraftsamling Göteborg ofördelat  Järnväg  Ingen bedömning    

Kraftsamling Mälardalen, övergripande  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Kraftsamling Stockholm Mälardalen (etapp 1) (Stockholm  Älvsjö‐
Ulriksdal;Sundbyberg) 

Järnväg 

Ingen känd påverkan 

  

Kraftsamling Stockholm Mälardalen (etapp 1) (Svealandsbanan)  Järnväg  Miljöpåverkan    

Kraftsamling Stockholm Mälardalen (etapp 3) (Mälarbanan)  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Kraftsamling Öresund, Ofördelat  Järnväg  Ingen bedömning    

Kraftsamling Öresund; Eslöv bangårdsombyggnad  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Landskrona, ATC‐ö  Järnväg  Ingen känd påverkan    

Malmbanan , Övriga uppgraderingsåtgärder  Järnväg 
Ingen känd påverkan 

  

Malmbanan, ökad kapacitet  Järnväg  Ingen känd påverkan    

Malmö bangård, anpassning av personbangård  Järnväg 
Miljöpåverkan 

  

Marknadsåtgärder och samhällsplanering (Skånebanan)  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Marknadsåtgärder och samhällsplanering (Ådalsbanan)  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Motala‐Mjölby, dubbelspår (inklusive resecentrum i Motala och 
Skänninge) 

Järnväg  Betydande miljöpåverkan  Järnvägen går genom riksintresset 
Skänninge stad och riksintresset Göta 
kanal. Många höga kulturvärden utmed 
sträckan. Påverkan landskapsbild, påverkan 
Natura 2000 område. 

Nykroppa‐Kristinehamn, elektrifiering  Järnväg  Miljöpåverkan    

Omformare, reservmodul vid störningar  Järnväg 
Ingen känd påverkan 

  

Plattformsförlängningar i Skåne  Järnväg  Ingen bedömning    

Sektorsuppgifter  Järnväg  Ingen bedömning    

Skutskär‐Furuvik, dubbelspår  Järnväg  Betydande miljöpåverkan  Jvg kommer att dominera landskapsbild i 
de öppnare partierna. Stor förändring 
framförallt passagen av Harnäsviken (sjön 
Trösken) och väg 76. Naturvärden. 

Slussen‐Hammarby sjöstad‐Saltsjöbaden, snabbspårväg (statsbidrag)  Järnväg 

Ingen bedömning 

  

Smärre kapacitetshöjande åtgärder i Mälardalen  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet  Järnväg 
Ingen känd påverkan 

  

Stationsmiljö  Järnväg  Ingen bedömning    

Statsbidrag till regionala spårfordon  Järnväg  Ingen bedömning 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Statsbidrag till resecentrum (Örnsköldsvik C och N, Husum, 
Nordmaling, Hörnefors samt Umeå Ö) 

Järnväg 

Ingen bedömning 

  

Statsbidrag till resecentrum Umeå C  Järnväg  Ingen bedömning    

Stockholm C, förstärkt kraftförsörjning  Järnväg  Ingen känd påverkan    

Strängnäs‐Härad, dubbelspår  Järnväg  Betydande miljöpåverkan    

Ställdalen, ny fördelningsstation  Järnväg  Ingen bedömning    

Ställdalen‐Kil, fjärrblockering, mötesstationer, hastighetsanpassning, 
kraftförsörjning, spårbyte, STAX 25 

Järnväg  Miljöpåverkan    

Sunderbyns sjukhus, ny sidoplattform mm  Järnväg 
Ingen känd påverkan 

  

Sundsvall, tillgänglighet och resecentrum  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Sundsvall‐Nyland, uppgradering (Ådalsbanan)  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Svartbäcken‐Samnan, Dubbelspår genom gamla Uppsala  Järnväg  Betydande miljöpåverkan  Påverkan på natur och kultur är mycket 
begränsad med tunnelalternativet. 
Ytalternativet innebär betydande påverkan 
främst på kulturvärden. 

Söderhamn‐Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25 och lastprofil C  Järnväg 
Ingen känd påverkan 

  

Södertälje hamn ‐ Södertälje C, dubbelspår och funktionsanpassning 
av bangård 

Järnväg  Miljöpåverkan    

Tomteboda‐Kallhäll, ökad kapacitet  Järnväg  Betydande miljöpåverkan  Natur‐ och kulturvärden. Naturreservat. 

Trelleborg, funktionsanpassning av godsbangård  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Trollhättan‐Göteborg (Olskroken), dubbelspår (inklusive stationer i 
Götaälvdalen) 

Järnväg  Betydande miljöpåverkan  Riksintresse Göta Älvs dalgång, riksintresse 
slumpån. Natura 2000. 

Trädsäkra järnvägar  Järnväg  Miljöpåverkan    

Tunneln genom Hallandsås  Järnväg  Betydande miljöpåverkan  Natur‐ och kulturvärden 

Umeå, ny godsbangård inklusive ombyggnad av personbangård  Järnväg 
Miljöpåverkan 

  

Uppsala, bangårdsombyggnad inklusive resecentrum  Järnväg 
Miljöpåverkan 

  

Västerdalsbanan, fjärrstyrt trafikstyrningssystem  Järnväg 
Ingen känd miljöpåverkan 

  

Västerhaninge‐Nynäshamn, ökad kapacitet  Järnväg  Betydande miljöpåverkan    

Åstorp‐Teckomatorp, hastighetsanpassning (160 km/tim), 
mötesstation, fjärrblockering mm, etapp 1 

Järnväg 

Ingen känd påverkan 

  

Ängelholm, funktionsanpassning av bangård inklusive resecentrum  Järnväg 
Miljöpåverkan 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Farled mot Norrköpings hamn  Sjö  Miljöpåverkan    

Driftbidrag Luftfart  Luftfart  Ingen bedömning    

E18 Hjulsta ‐ Ulriksdal närtid  Väg  Betydande miljöpåverkan   Viktiga spridnings‐ och vandringsstråk. 
Barriär rekreationsområde. 

E18 Kronoparken ‐ Skattkärr (återbetalning av förskottering)  Väg 
Ingen bedömning 

  

E18 Sagån ‐ Enköping  Väg  Ingen bedömning    

E18 Sagån ‐ Enköping (återbetalning av förskottering)  Väg 
Ingen bedömning 

  

E18 Västjädra‐Västerås (återbetalning av förskottering)  Väg 
Ingen bedömning 

  

E20 Lundsbrunn ‐ Holmestad (återbetalning av förskottering)  Väg 
Ingen bedömning 

  

E20 Norra Länken  Väg  Miljöpåverkan    

E20 Tollered‐Alingsås  Väg  Betydande miljöpåverkan  Natura 2000 Kärrbogärde. Riksintresse 
kulturmiljö vid Hemsjö och Tollered. 

E20/44 Cirkulationsplats, Götene (återbetalning av förskottering)  Väg 
Ingen bedömning 

  

E22 Hurva ‐ Rolsberga  Väg  Ingen bedömning    

E22 Hörby Norra ‐ Linderöd  Väg  Miljöpåverkan    

E22 Söderleden i Norrköping (återbetalning av förskottering)  Väg 
Ingen bedömning 

  

E22 Sölve‐Stensnäs  Väg  Miljöpåverkan    

E4 Enånger ‐ Hudiksvall  Väg  Ingen bedömning    

E4 Förbifart Stockholm   Väg  Betydande miljöpåverkan  Viktiga naturmiljöer för vandring och 
spridning. Ett av Stockholms viktigaste 
fornlämningsområden. 

E4 Sundsvall  Väg  Betydande miljöpåverkan   Riksintresse kulturmiljö. Fornlämningar. 
Känsligt landskap med stora nivåskillnader. 

E4 Södertälje‐ Stockholm (Hallunda)  Väg  Ingen bedömning    

E4 Töre‐Kalix  Väg  Ingen bedömning    

E4/E12 Umeå  Väg  Betydande miljöpåverkan  Rast och häcklokaler, Natura 2000, 
Fragmentering av odlingslandskap. Särskilt 
värdefulla områden för groddjur påverkas. 

E4/Lv 259 Masmolänken  Väg  Betydande miljöpåverkan    

E45 Angeredsbron ‐ Älvängen  Väg  Ingen bedömning    

E45 Älvängen ‐ Trollhättan  Väg  Betydande miljöpåverkan   Göta älv och Grönåns dalgång är 
riksintresse. Reproduktion för lax och 
öring. Rödlistade arter. 

E6 Lugnet ‐ Skee  Väg  Ingen bedömning  Natura 2000 vid Strömvattnet. Världsarvet 
Tanum. 

E6 Pålen ‐ Tanumshede  Väg  Betydande miljöpåverkan  Natura 2000 vid Strömvattnet. Världsarvet 
Tanum. 

E6 Rabbalshede ‐ Pålen  Väg  Ingen bedömning  Natura 2000 vid Strömvattnet. Världsarvet 
Tanum. 

E6 Skee ‐ Värmlandsbro  Väg  Ingen bedömning  Natura 2000 vid Strömvattnet. Världsarvet 
Tanum. 

E6 Tanumshede ‐ Lugnet  Väg  Ingen bedömning  Natura 2000 vid Strömvattnet. Världsarvet 
Tanum. 

E6 Trelleborg ‐ Vellinge  Väg  Miljöpåverkan 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E6.2 Göteborgs hamn/Lundbyleden  Väg  Ingen bedömning    

FUD  Väg  Ingen bedömning    

Marieholmstunneln  Väg  Ingen bedömning    

Lv 259 Södertörnsleden  Väg  Betydande miljöpåverkan   Barriär för djur. Kraftig påverkan på 
riksintresse. Kraftig bullerstörning för natur 
och friluftsliv. 

Närtidssatsning mittseparering  Väg  Ingen bedömning    

Rv 25 Eriksmåla ‐ Boda  Väg  Betydande miljöpåverkan   Våtmarkerna vid Lyckebyån är kärnvärden 
som berörs. 

Rv 31 Förbi Tenhult  Väg  Ingen bedömning    

Rv 40 Rångedala ‐ Hester  Väg  Ingen bedömning    

Rv 50 Cirkulationsplats Kupolen (återbetalning av förskottering)  Väg 
Ingen bedömning 

  

Rv 50 Mjölby ‐ Motala  Väg  Miljöpåverkan   Många olika miljövärden berörs men det 
görs inga intrång i värdekärnor. 

Rv 55 Förbi Katrineholm  Väg  Miljöpåverkan    Intrång i natur‐ och kulturmiljö och 
landskap. 

Rv 70/71 cirkplats Mårdgatan (återbetalning av förskottering)  Väg       

Rv 73 Nynäshamn  Väg       

Räntor och amortering för investering FÖRE planperioden  Väg       

Räntor och amortering för investering UNDER planperioden  Väg       

Sektor  Väg       

Umeåprojektet, korsning E12/Bomvägen (återbetalning av 
förskottering) 

Väg       

EJ RANGORDNADE OBJEKT I PLANEN  (FULLT FINANSIERADE UTANFÖR 
PLANERINGSRAMARNA) 

  

Uppsala‐Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet 
etapp 1 

Järnväg  Betydande miljöpåverkan  Natur‐ och kulturvärden 

Hargshamnsbanan, upprustning och nytt trafikstyrningssystem  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Luleå‐Riksgränsen‐(Narvik), införande av ERTMS  Järnväg 
Ingen känd påverkan 

  

E10 Kiruna samt ny järnväg med anledning av påverkan från gruvdrift  Väg  Miljöpåverkan    

RANGORDNADE OBJEKT I PLAN  ‐ OBJEKT I PRIORITETSORDNING DÄR 
FÖRDELNING MELLAN VÄG OCH JÄRNVÄG/SJÖ ÄR UNGEFÄR 50/50 IGENOM 
HELA LISTAN. (TOLKNING AV REGERINGENS DIREKTIV). 

  

Farled till Gävle  Sjö  Miljöpåverkan  Muddringsarbeten. 

Göteborg‐Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och 
utformning (rangerbangårdsombyggnad) 

Järnväg  Miljöpåverkan    

E45 Falutorget‐Marieholm  Väg  Ingen bedömning    

E4 Tomteboda‐Haga södra  Väg  Miljöpåverkan  Kulturmiljö, rekreationsområde 

E6 .01 Trpl Spillepengen  Väg  Ingen bedömning    

E22 Trafikplats Ideon  Väg  Ingen bedömning 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E4 infart Helsingborgs hamn  Väg  Ingen känd påverkan    

E 18 Trafikplats Viggbyholm (Täby kommun)  Väg 
Ingen bedömning 

  

Nynäsbanan, Nynäsgård mötesstation  Järnväg  Ingen påverkan    

E4 Tpl Rosersberg  Väg  Miljöpåverkan   Höga naturvärden. 

Roslagsbanan, dubbelspår etapp 1  Järnväg  Ingen bedömning    

E4/E20 Essingeleden‐Södra Länken  Väg  Ingen bedömning    

E6.20  Söder/Västerleden Etapp 1  Väg  Ingen bedömning    

E22 Rinkabyholm  Väg  Ingen känd påverkan    

E 45 Förbifart Sveg (Rengsjön ‐ Älvros)  Väg  Betydande miljöpåverkan  Berör riksintresse kulturmiljö och värdefull 
myr. 

Rv 40 Slambymotet  Väg  Ingen bedömning    

Stockholm C‐Sörentorp, ökad kapacitet  Järnväg  Miljöpåverkan    

RV 50 Askersund‐Åsbro  Väg  Ingen känd påverkan    

Utredningsmedel ‐ Göteborgsobjekt 
‐ objektet Delen förbi Angered samt S Angered ‐ Utbyvägen (NNK 
1,8) 
‐ objektet Lundbyleden Etapp 2 (NNK 0,9) 
‐ objektet E6.20 Söder/Västerleden, etapp 2 (NNK 2,8) 

Väg 

Ingen bedömning 

  

RV 25 Österleden‐Växjö  Väg  Ingen känd påverkan    

Plattformsförlängning för pendeltåg Alingsås‐Göteborg‐Kungsbacka  Järnväg 
Ingen känd påverkan 

  

22 Hurva‐Vä etappen Linderöd ‐ Vä  Väg  Miljöpåverkan  Landskapsbilden vid Linderödsåsens 
nordost‐sluttning. Vramsån Natura 2000. 
Komplex fornlämningsbild 

Se ovan E 22 Hurva‐Vä etappen Sätaröd ‐ Vä  Väg  Miljöpåverkan  Landskapsbilden vid Linderödsåsens 
nordost‐sluttning. Vramsån Natura 2000. 
Komplex fornlämningsbild 

Se ovan E 22 Etapp 5 Hurva‐Vä etappen Förbi Linderöd   Väg  Miljöpåverkan  Negativa konsekvenser för rekreation och 
friluftsliv genom ökad barriärverkan 

Rosersberg, anslutning kombiterminal  Järnväg  Ingen känd påverkan    

Gamlestaden och Lödöse, resecentrum (statsbidrag) (Trollhättan‐
Göteborg) 

Järnväg  Miljöpåverkan    

E65 Svedala‐Börringe  Väg  Betydande miljöpåverkan       Korsningen med Sturupspendeln medför 
stora visuella intrång. Godsmiljön 
riksintresse med stort kulturhistoriskt 
värde. Stora naturvärden ‐ geologi, 
rödlistade arter mm 

Rv 56 Stingtorpet‐Tärnsjö   Väg  Miljöpåverkan   Intrång i natur och kulturmiljö och 
landskap 

Rv 26 Månseryd‐Mullsjö  Väg  Ingen känd påverkan    

E22 Gladhammar‐Värkebäck  Väg  Betydande miljöpåverkan   Riksintresset Gladhammars kyrka kan 
skadas 

RV 71 Dala‐Järna‐Vansbro  Väg  Miljöpåverkan  Barriär 

E20 Förbi Hova  Väg  Miljöpåverkan  Rödlistad art 

E6 Trafikplats Lomma S  Väg  Ingen känd påverkan 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RV 70 Tpl Smedjebacksvägen  Väg  Miljöpåverkan    

Rv 70 Korsning Smedjebacksvägen ‐Gyllenhemsvägen  Väg 
Ingen känd påverkan 

  

Rv 56 Bie‐Stora Sundby; Räta linjen  Väg  Ingen känd påverkan    

Rv 33 Nässjö‐Eksjö  Väg  Ingen känd påverkan    

Rv 33 förbi Eksjö  Väg  Ingen känd påverkan    

Rv 70 Simtuna‐Kumla  Väg  Miljöpåverkan   Förändrat landskap. 

E4 Kongberget‐Gnarp  Väg  Miljöpåverkan   Korsar riksintresse för naturvården. 
Markant inslag i landskapet. 

Rv 50 Medevi‐Brattebro   Väg  Miljöpåverkan   Intrång i natur och kulturmiljö och 
landskap. 

Mötesstationer Rogsta, Idenor, Stockvik (Ostkustbanan)  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Hallsberg‐Degerön, dubbelspår  Järnväg  Betydande miljöpåverkan  Hela sträckan Hallsberg‐Degerö: Betydande 
miljöpåverkan enligt LST‐beslut 

E 14 Lockne ‐ Optand/Förbi Brunflo  Väg  Ingen bedömning    

Rv 56 Kvicksund‐Västjädra  Väg  Ingen känd påverkan    

Malmbanan, ökad kapacitet  Järnväg  Ingen känd påverkan    

E4 Boviken‐Rosvik  Väg  Miljöpåverkan   Naturmiljöer med höga värden. 

E6.20 Hisingsleden, Södra delen  Väg  Miljöpåverkan  Landskaps och stadsbild. 
Rekreationsområden. BEFINTLIG 
STRÄCKNING EJ BEDÖMD 

E 18 väster Karlstad (Björkåsmotet ‐ tpl Skutberget)  Väg  Betydande miljöpåverkan   Riksintresse naturvård Sörmon. Rödlistade 
arter. Fragmentering och barriär. 
Fornlämningar. 

E22 förbi Norrköping  Väg  Betydande miljöpåverkan  Vägen gör intrång i Natura 2000 område. 

E 18 Danderyd‐Arninge  Väg  Miljöpåverkan    

Rv 56 Valsjön‐Tpl Mackmyra.   Väg  Betydande miljöpåverkan  Vattentäkt, kulturmiljö, fornminnen. 

E 18 Västerås‐Sagån  Väg  Miljöpåverkan   Intrång i natur‐ och kulturmiljö och 
landskap. 

E 22 Söderköping‐Norrköping  Väg  Ingen miljöpåverkan    

Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och 
dubbelspår över Göta älv 

Järnväg  Miljöpåverkan    

E 4 Upplands Väsby‐Arlanda  Väg  Ingen bedömning  Kraftig påverkan på naturreservat, 
barriärverkan djur och rekreationsmiljöer. 

E 4 Örnsköldsvik  Väg  Ingen bedömning    

E22 Lösen ‐Jämjö  Väg  Miljöpåverkan    

Kilafors‐Holmsveden, kapacitetsåtgärder  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

E 22 Förbi Söderköping  Väg  Betydande miljöpåverkan   Passagen över Göta kanal kan medföra 
stora ingrepp visuellt och kulturhistoriskt. 

E20 Genom Alingsås  Väg  Ingen bedömning    

E 20 Trafikplats Jung  Väg  Betydande miljöpåverkan    

Bergsåker, Triangelspår  Järnväg  Ingen miljöpåverkan    

Händelö, kombiterminal exkl. partiellt dubbeltspår  Järnväg  Ingen miljöpåverkan 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Alvesta, resecentrum  Järnväg  Ingen bedömning    

Rv 45/70 genom Mora steg 1‐3  Väg  Ingen bedömning    

E20 Alingsås ‐ Vårgårda  Väg  Betydande miljöpåverkan   Natura 2000 Mängsholm. Ädellövskog. 
Riksintresse kulturmiljö Hol och Siene. Rika 
fornlämningsmiljöer. 

Rv 50 genom Ludvika, Bergslags‐diagonalen,  Väg 
Ingen bedömning 

  

E22 Tpl Lund S   Väg  Ingen bedömning    

Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret  Järnväg  Ingen bedömning   

Ängelholm‐Maria, dubbelspårsutbyggnad  Järnväg  Betydande miljöpåverkan  Risk för stor påverkan på stadsbilden 
(framförallt på grund av 
bullerskyddsåtgärder) i Ödåkra, måttlig 
påverkan på stadsbilden i Kattarp samt 
liten påverkan på landskapsbilden på 
sträckan mellan tätorterna 

Södertunneln Helsingborg  Järnväg  Miljöpåverkan    

E4 Genom Kalix  Väg  Miljöpåverkan  Tidigare E4 Förbi Kalix 

RANGORDNADE OBJEKT I UTÖKAD PLANERINGSRAM MED 15%   ‐ OBJEKT I PRIORITETSORDNING DÄR 
FÖRDELNING MELLAN VÄG OCH JÄRNVÄG/SJÖ ÄR UNGEFÄR 50/50 IGENOM HELA LISTAN. (TOLKNING AV 
REGERINGENS DIREKTIV). 
Falun‐Borlänge, 2 samtidiga infarter, 3 mellanblock  Järnväg  Ingen miljöpåverkan    

Storvik‐Frövi, mötesstation och samtidig infart  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Ramnäs‐Brattheden, mötesspår  Järnväg  Betydande miljöpåverkan  Risk för att känslig naturmiljö (rödlistade 
arter) störs främst under byggskedet. 

Roslagsbanan, dubbelspår etapp 2  Järnväg  Ingen bedömning    

Gävle Hamn, ny spåranslutning inkl elektrifiering befintlig linje  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

E6.20 Söder/Västerleden, etapp 2  Väg  Ingen bedömning    

Infart /Ringled Trelleborg  Väg  Ingen bedömning    

E6 Alnarp ‐ Löddeköping  Väg  Ingen bedömning    

E10 Avvakko‐Skaulo  Väg  Ingen bedömning    

Rv 71 förbi Nås (E16)  Väg  Miljöpåverkan    

E 20 Götene ‐ Mariestad (Holmestad ‐ Haggården)  Väg 
Ingen bedömning 

  

Förbifart Härnösand (Kittjärn ‐ Överdal)  Väg  Miljöpåverkan    

E45 Vattnäs‐Trunna  Väg  Betydande miljöpåverkan   Vägen berör riksintressen för naturvård 
och kulturmiljö. 

E45 Marieholm Agnesberg  Väg  Ingen bedömning    

Rv 50 Fornaboda‐ Guldsmedshyttan  Väg  Miljöpåverkan    

E6.20 Hisingsleden ‐ norra delen (Björlandavägen ‐ Klarebergsmotet 
etapp 2) 

Väg 

Ingen bedömning 

  

E 20 Vårgårda Vara  Väg  Ingen bedömning 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Kil‐Laxå, mötesstationer  Järnväg  Ingen bedömning    

Malmö Fosieby‐Trelleborg, hastighetsanpassning (160 km/tim), 
mötesstation mm 

Järnväg  Betydande miljöpåverkan  Länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan 

E4 Skellefteå  Väg  Miljöpåverkan  Kulturmiljöer 

E4 Trafikplats Hortlax  Väg  Ingen bedömning    

Rv 70 Kumla‐Sör Kivsta  Väg  Miljöpåverkan  Landskap 

Kust till kustbanan, mötesstation Örsjö  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Kust till kustbanan, Växjö bangårdsombyggnad  Järnväg 
Ingen känd påverkan 

  

Kävlinge‐Arlöv, hastighetsanpassning (160 km/tim), mötesstation 
mm 

Järnväg 
Ingen känd påverkan 

  

Åstorp‐Teckomatorp, hastighetsanpassning (160 km/tim), 
mötesstation, fjärrblockering mm, etapp 2 

Järnväg 

Ingen känd påverkan 

  

Kust till kustbanan, mötesstation Åryd  Järnväg  Ingen bedömning    

E18/E20 Gräsnäs‐Reutersberg  Väg  Miljöpåverkan  Förändrat landskap vid passage över 
Arbogaån. Brutna samband i kulturmiljön. 

Karlstad C, funktionsanpassning av bangård inklusive resecentrum  Järnväg  Miljöpåverkan    

Rv 56 Sör Kivsta‐Norrby  Väg  Miljöpåverkan  Landskap 

E20 Förbi Mariestad (Haggården ‐ Hassle)  Väg 
Ingen bedömning 

  

E22 Björketorp Nättraby  Väg  Betydande miljöpåverkan   Riksintressen för både natur‐ och 
kulturmiljövården berörs i viktiga delar. 

E4 Ullånger ‐ Docksta  Väg  Ingen bedömning    

E22 Etapp 6 Fjälkinge – Gualöv  Väg  Miljöpåverkan    

E 12 Kulla ‐ Norrfors  Väg  Ingen bedömning    

E45 Fagerås ‐ Berga  Väg  Ingen bedömning    

E18 Hallstahammar‐Västjädra  Väg  Ingen känd påverkan    

E45 genom Göta  Väg  Ingen bedömning    

Rv 56 Hedesunda‐Valsjön, befintlig sträckning (breddning, 
kurvrätning) 

Väg 
Ingen bedömning 

  

E22 förbi Bergkvara  Väg  Miljöpåverkan    

E22 Genom Mönsterås  Väg  Ingen bedömning    

Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Gävle ‐ Storvik, mötesstation  Järnväg  Ingen bedömning    

Sandhem‐Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/tim och ökad 
kapacitet 

Järnväg 

Ingen känd påverkan 

  

Hässleholm‐Helsingborg, hastighetsanpassning 160 km/tim och ökad 
kapacitet 

Järnväg 

Ingen känd påverkan 

  

Södertälje Sluss, Mälaren  Sjö  Ingen bedömning 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Åstorp‐Teckomatorp, hastighetsanpassning (160 km/tim), 
mötesstation, fjärrblockering mm, etapp 3 

Järnväg 

Ingen känd påverkan 

  

Övriga statsbidragsobjekt i Göteborg och Malmö  Järnväg 
Ingen bedömning 

  

Odenplan‐Karolinska Universitetssjukhuset, tunnelbanan 
(statsbidrag) 

Järnväg 

Ingen bedömning 

  

Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum  Järnväg  Betydande miljöpåverkan  Riksintresse, fågelskyddsområde, Natura 
2000. 

Gävle‐Sundsvall, dubbelspår etapp 1 (Gävle‐Axmartavlan)  Järnväg  Miljöpåverkan 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