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Inledning

Samlade planeringsunderlag är Trafikverkets dokument med underlag och in-
riktning för planeringen kopplat till de övergripande transportpolitiska målen. 
Mål som beskrivs i planeringsunderlaget är beslutade eller föreslagna i särskild 
ordning, dvs. inga nya mål har formulerats inom ramen för framtagandet av 
detta planeringsunderlag. 

Syftet med de samlade planeringsunderlagen är att säkerställa att man i pla-
neringsprocessens alla delar har tillgång till ett underlag om vilken lång- och 
kortsiktig inriktning som gäller utifrån våra övergripande mål. Varje region 
har dock olika förutsättningar och därför kan avsteg från de inriktningar som 
anges i det här underlaget ibland vara nödvändiga.  Målavvägning och priori-
teringar av vad som i praktiken ska genomföras (och hur detta görs) sker alltså 
inom ramen för ordinarie planeringsprocesser.

Målgruppen för samlade planeringsunderlag är i huvudsak medarbetare som 
arbetar med kort- och långsiktig planering samt samhällsplanerare. Dessa 
medarbetare har olika tidshorisonter och olika handlingsutrymmen i sina res-
pektive planeringsarbeten men alla kan ta utgångspunkt i de inriktningar som 
förmedlas i de samlade planeringsunderlagen.

De samlade planeringsunderlagen är inte primärt ett underlag för kunskaps-
uppbyggnad på lång sikt, som hjälp i utvecklandet av effektsamband, forsk-
ningsinriktningar och utvecklingen av standarddokument. Dessa delar är 
viktiga men bör få input till sin verksamhet främst genom andra kanaler än 
genom samlade planeringsunderlag.  
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Trafikverkets Samlade planeringsunderlag 
 

0.1 Vad är samlade planeringsunderlag? 
De samlade planeringsunderlagen består av tre dokument som behandlar 
Transportsystemets funktionalitet, Miljö och hälsa respektive Trafiksäkerhet.  

Samlade planeringsunderlag är underlag och inriktning för planeringen kopplat till de 
övergripande transportpolitiska målen. Mål som beskrivs i planeringsunderlagen är 
beslutade eller föreslagna i särskild ordning, vilket innebär att inga nya mål har 
formulerats inom ramen för framtagandet av dessa planeringsunderlag.  

 

0.2 De samlade planeringsunderlagens syfte och användning 
De samlade planeringsunderlagens syfte är att vara en kompassriktning så att man i 
planeringsprocessens alla delar utgår från övergripande mål och fastställda planer. 
Utifrån kompassriktningen kan sedan avvägningar samt externa och geografiska 
hänsyn tas, vilket naturligtvis kan innebära avsteg i enskilda fall, men kan kompenseras 
i andra fall så att kursen bibehålls. Målavvägning och prioriteringar av vad som i 
praktiken ska genomföras (och hur detta ska göras) sker alltså inom ramen för 
ordinarie planeringsprocesser. Hur detta går till illustreras ytterligare i bild och 
tillhörande text nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I inriktningsplaneringen, som beslutas av riksdagen, presenteras transportsystemets 
långsiktiga och övergripande utvecklingsbehov. Här beskrivs en eller flera inriktningar 
av vad som ska åstadkommas. Den senaste planeringsomgången kom 
kapacitetsutredningen, vars slutsatser fick brett politiskt stöd, att till stor del utgöra 
inriktningsplaneringen. Inriktningsplaneringen är en viktig utgångspunkt för de 
samlade planeringsunderlagen, utöver de transportpolitiska målen och de strategiska 
utmaningar som Trafikverkets ledning pekat ut. De samlade planeringsunderlagen är 
också en bild av hur Trafikverket tolkar behoven i transportsystemet och därmed ett 
viktigt underlag när nästa inriktningsplanering görs. 
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I åtgärdsplaneringen, som resulterar i en nationell plan och regionala planer, fördelas 
pengar för de kommande tolv årens utveckling och underhåll av transportsystemet. 
Regeringen beslutar om nationell plan medan de regionala beslutas av de regionala 
planupprättarna. Här beskrivs vad som ska göras. I detta arbete är de samlade 
planeringsunderlagen ett viktigt underlag, som utgångspunkt för omfattning och nivåer 
för olika åtgärdsområden. I verksamhetsplaneringen, som sker internt på Trafikverket, 
fördelas resurserna för att genomföra åtgärder. Den övergripande ramen är redan 
beslutad, men handlingsutrymmet  i detaljplanering och genomförande är betydande. I 
verksamhetsplaneringen beslutas hur och var åtgärderna ska genomföras. Här är 
samlade planeringsunderlag som kompassriktning kanske allra viktigast. Dessa 
används dels som underlag till planeringsanvisningarna, dels som ett underlag till 
planering och genomförande av underhåll, åtgärdsområden och de namngivna objekt.  

De samlade planeringsunderlagen syftar inte primärt till att ge underlag för 
kunskapsuppbyggnad på lång sikt, såsom utvecklandet av effektsamband, 
forskningsinriktningar och utvecklingen av standardiseringsdokument och styrande 
dokument med mera.  Dessa verksamheter är viktiga men bör få input till sin 
verksamhet främst genom andra kanaler än samlade planeringsunderlag.  

 

0.3 Övergripande kompassriktning i de samlade 
planeringsunderlagen 
Att skapa ett hållbart transportsystem är många aktörers ansvar. Trafikverket svarar 
inte för genomförandet i alla delar, men är en viktig dialogpartner med andra aktörer 
och måste som samhällsutvecklare bidra med kompetens om hur samhället kan 
utvecklas för att nå en bred transportpolitisk måluppfyllelse.  

Ett generellt angreppssätt är att genomförandet av åtgärder sker utifrån ett 
helhetsperspektiv; måste åtgärden justeras eller kompletteras för att minska negativ 
påverkan på andra mål och för att åstadkomma bredare måluppfyllelse? Generellt gäller 
också att ett smartare användande av befintlig infrastruktur och befintliga lösningar i 
allmänhet ger bred måluppfyllelse och till lägre kostnader. 

Utöver dessa generella vägledningar finns nedan redovisat de viktigaste gemensamma 
budskapen från de tre samlade planeringsunderlagen vilka sammantaget utgör en 
övergripande kompassriktning. Utifrån kompassriktningen kan sedan avvägningar 
samt externa och geografiska hänsyn tas, vilket kan innebära tillfälliga avsteg från 
kompassriktningen. 
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0.4 Specifikt för Samlat planeringsunderlag Miljö och hälsa 
Planeringsunderlag Miljö och hälsa har samma upplägg som underlagen för Trafiksäkerhet 
och Transportsystemets funktionalitet, det vill säga Utmaning – Angreppssätt – Åtgärder. 
Eftersom miljö består av sinsemellan helt väsensskilda delområden redovisas dessa separat 
under respektive underrubrik. I kapitlet Synergi och potentiella konflikter behandlas sådana 
i huvudsak med avseende på hur delområdena relaterar till varandra. Sist har lagts ett kapitel 
Utgångspunkter som logiskt sett skulle ligga först och vara en del av kapitlet Utmaningar. 
Det skulle dock ha tyngt framställningen och äventyrat fortsatt läsande, och alla behöver inte 
denna information. Där finns dock en hel del att hämta för den som behöver en 
bakgrundsbild eller förstå mer om miljöarbetets förutsättningar inom transportsektorn. I 
dokumentet finns länkar inlagda till underlagsmaterial och råd. 

Några saker är speciellt viktiga när man planerar med miljö i åtanke: 

Överraskningar kan bli dyra och ge stora förseningar 

Miljöbegreppet är mycket omfattande och delarna har inte alltid  så mycket med varandra att 
göra. Miljöfrågorna karaktäriseras av att de handlar om att visa hänsyn till olika värden. 
Värden kan vara en naturresurs , en boendemiljö, fungerande ekosystem och så vidare. 
Hänsynen visas genom att man undviker störning eller vidtar skyddsåtgärder för att minska 
negativ påverkan på värdena eller för att minska de negativa effekterna. Varje plats har sina 

Övergripande kompassriktning för ett hållbart 
transportsystem som fungerar i morgondagens samhälle: 

- ”Tänk rätt från början”: Nya exploateringar av såväl bostäder som 
handels- och arbetsplatsområden placeras innanför dagens 
tätortsgränser, så centralt som möjligt. 

- ”Använd rätt trafikslag till rätt uppgift”: En tillförlitlig järnväg med 
tillräcklig kapacitet och möjligheter till smidig omlastning, även till 
sjöfart, säkerställs. 

- ”Prioritera rätt i tätorter”: Kollektivtrafik, cykel och gång samt 
yrkestrafik prioriteras före privatbilism i befolkningstäta miljöer. 

- ”Det är en rättighet att kunna gå och cykla säkert till allt”: cyklismen 
ökar och blir säkrare; resurser läggs på infrastruktur och underhåll av 
cykelbanor. 

- ”Robusta anläggningar ger störst kostnadseffektivitet”: tillförlitlig 
infrastruktur ger ökad tillgänglighet med effektivare flöde och 
minskade restider totalt sett. 

- ”Rätt hastighetsgräns på rätt plats”: Anpassning av hastighetsgränser 
sker i enlighet med planen och med hänsyn till alla transportpolitiska 
mål. 
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värden och det är svårt att göra generella antaganden om vilka värden som finns och vilken 
påverkan en förändring i transportsystemet har på den aktuella platsen.  Det finns alltså 
ingen gemensam miljövaluta, utan de olika delarna måste behandlas var för sig.  

Lagar och regler styr ofta såväl processen som graden av hänsyn. Det är därför viktigt att i 
varje planeringssituation identifiera vilken eller vilka miljövärden som måste hanteras mer 
ingående. Man måste alltså avgöra  vad som kan anses vara dimensionerande och där extra 
stor hänsyn måste tas eller där omfattande insatser krävs. Om inte detta görs på ett bra sätt 
kan det leda till ”överraskningar” i senare skeden som kan försena eller kraftigt fördyra ett 
projekt. 

Trafikanterna är sällan målgrupp 

De andra fem leveranskvaliteterna; Punktlighet, Kapacitet, Robusthet, Användbarhet och 
Säkerhet är leveranser i huvudsak till transportsystemets användare. För Miljö och hälsa är 
det i huvudsak inte så. Leveranser från miljöarbetet vänder sig till boende, djur och växter, 
jordens klimat och kommande generationers möjlighet att njuta av kulturlandskap, giftfri 
omgivning, rent vatten och grodornas kväkanden. För vissa värden  finns stark lagstiftning 
och definierade toleransnivåer, för andra inte, men där kan ofta de opinionsmässigt viktiga 
frågorna ligga.  För att ta hänsyn till sådant behövs såväl kunskap som ödmjukhet.  

Miljöarbete löper på två huvudspår men behöver ett till 
1. Det traditionella miljöarbetet syftar till att minimera negativ miljöpåverkan vid 

byggande och underhåll av infrastruktur. När vi bygger nytt eller genomför 
omfattande ombyggnader ska vi göra rätt från början. Här handlar det om att 
undvika att försämra miljösituationen och att vidta åtgärder för att minska 
negativ påverkan. Buller ska hålla sig under riktvärden, farliga ämnen ska inte 
byggas in, barriärer för djur ska inte uppkomma och så vidare. Till vår hjälp har vi 
handböcker och riktlinjer, krav från kommuner och länsstyrelser samt 
miljöbalken och planprövningar.  
Ett kompletterande arbete bedrivs för att skapa direkt miljönytta inom befintlig 
infrastruktur. Det kan populärt sägas handla om att rätta till gamla synder men 
det handlar väl så mycket som att anpassa till nya situationer. Lagar, värderingar 
och inte minst trafiken ändras över tid. Det som var rätt för 40 år sedan är ofta 
inte rätt i dag. Bostäder kan ha byggts längs en väg eller järnväg, trafikvolymen 
kan ha vuxit och hastigheterna ökat och så vidare. I sådana fall är miljötillståndet 
skälet för insatsen och det dimensionerande för vad som ska göras. Sådana 
insatser gör vi dels på eget initiativ, dels som följd av ett föreläggande från en 
kommun eller länsstyrelse.  

Det pratas det mycket om omställning av transportsystemet och om omställning av samhället 
i hållbar riktning. Städer ska bli attraktivare för gående och cyklister, den fossila energin ska 
fasas ut och så vidare. På Trafikverket vill vi se oss själva som samhällsutvecklare och inte 
som väg- och banbyggare. Ytterst handlar det om vilket samhälle vi utvecklar 
transportsystemet till att betjäna och hur vi bidrar i denna utveckling. Målbilden är inte 
kristallklar men några komponenter som identifierats är att  

1. trafikökningen ska bromsas 
2. gång- och cykeltrafik ska dominera det korta resandet 
3. kollektivtrafik ska ta en drastiskt ökad andel av personresandet 
4. andelen sjö- och tågtransporter ska öka för gods.  

För att nå  framgång i utvecklingen av ett transportsystem som ska betjäna ett hållbart 
samhälle är tydlighet samt konsekvens i beslutsfattandet och aktörssamverkan absoluta 
förutsättningar.  
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1. Utmaningar 
I detta avsnitt redovisas de utmaningar som finns inom Miljö och hälsa. En 
utmaning är gapet mellan transportsystemets tillstånd och de mål som satts. 
Utmaningen beskrivs utifrån gapets storlek och bedömningen av vad som 
händer med gapet i den närmaste framtiden.  
 

I arbetet med leveranskvaliteter har miljöområdet sorterats in i tre delar: klimat, hälsa och 
landskap. I detta planeringsunderlag har vatten, material och kemiska produkter tillförts som 
egna rubriker. Dessa båda har effekter på såväl landskap som hälsa och förtjänar därför en 
egen hantering i planeringen. Begreppet hälsa har delas upp i följande tre delar: luftkvalitet, 
buller och vibrationer samt aktivt resande. Utmaningarna för transportsystemet är giltigt på 
systemnivå men i planeringsunderlaget fokuseras på vad Trafikverket har rådighet över och i 
synnerhet på vad som kan och bör hanteras av en planerare. En översiktlig bild av 
problematiken är viktig i tidiga skeden, exempelvis i Åtgärdsvalsstudier (ÅVS). 

Klimat 
Transportsystemet dominerar användningen av fossil energi i Sverige och dominerar därmed 
även vår klimatpåverkan. Klimatmålet kan därför endast nås om bidraget från 
transportsektorn minskas betydligt. Gapen mellan nuläge och börläge för såväl 2030 som 
2050 är betydande.   

Utvecklingen inom transportsektorn har under senare år varit positiv med minskade utsläpp 
som resultat av energieffektivare fordon och ökad andel förnybar energi. Oförändrad trafik 
på vägnätet har bidragit till den positiva utvecklingen. Samtidigt pekar Trafikverkets 
prognoser på en kraftig ökning av vägtrafiken. Det innebär att trots beslutade krav på fordon 
och drivmedel kommer gapet att öka. 
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Buller och vibrationer 
En stor andel av Sveriges befolkning (cirka 25 procent) utsätts för trafikbullernivåer 
utomhus, där de bor och vistas, som är högre än riktvärden. Detta leder till stora 
hälsoförluster i samhället. Ett stort antal av de som utsätts för buller bor längs statliga vägar 
eller järnvägar.  

Mål om reducering av antal utsatta personer nås inte, i stället finns en ökande trend. De 
bullerdämpande åtgärderna vid källan som är nödvändiga för att vi ska närma oss de 
långsiktiga målen har inte genomförts i den omfattning som är önskvärt. Det handlar både 
om åtgärder på fordon och på infrastruktur. 

Merparten av störningarna från vägtrafiken i Sverige finns längs kommunala vägnät. I flera 
av de stora kommunerna görs omfattande bullerskyddsåtgärder men de mindre 
kommunerna har ofta små resurser till både bullerinventeringar och åtgärder. 

Befintliga bullerskydd längs statliga vägar och järnvägar sköts inte alltid som de bör för att 
säkerställa funktionen.  

Vibrationer omfattas inte av preciseringarna i miljökvalitetsmålen och det finns inte något 
aktivt etappmål. Det saknas kunskap om problemets storlek och om samband mellan 
vibrationsstörningar och hälsoeffekter. Men lokalt är problemenstora.   

 

 

 

Luftkvalitet  
Bristande luftkvalitet orsakat av trafik, framförallt i vissa tätorter vilket ger stor negativ 
hälsopåverkan, framförallt gällande partiklar men även för kvävedioxid och kolväten. Det är 
långt kvar till att uppfylla riksdagens mål för frisk luft. 

7 
 



Miljökvalitetsnormer (lagkrav) för partiklar och 
kvävedioxid överskrids och/eller riskerar att 
överskridas. 
 

 

 

Figur1: Trend för halterna i bakgrundsluft enligt mätningar. Enligt 
sammanvägt index har halterna minskat med 26 % sedan år 2000. 

Figur2: Halter av partiklar (PM10) i gaturum i förhållande till 
lagkrav (MKN = röd)) och mål (grön) för frisk luft enligt 
beräkningar. 

 

Landskap  
Transportsystemet upptar cirka 550 000 hektar av landytan men påverkar, genom bland 
annat barriäreffekter, påkörda djur och annan störning en mycket större yta. 
Transportinfrastruktur och trafik bidrar därför till successiv utarmning av landskapet, 
framförallt biologisk mångfald och ekosystemtjänster men också kulturvärden och hur 
landskapet upplevs. I hur hög grad detta sker kan vi dock påverka. 

• Landskapspåverkan behöver minskas så att transportsektorn kan bidra till att berörda 
miljökvalitetsmål blir möjliga att uppnå. 

• Hänsyn vid nyinvestering är i detta perspektiv ofta otillräcklig vilket ökar gapet. 
• Riktade medel för att förbättra situationen arbetas inte upp i tillräckligt hög grad.  
• Skötsel av värden och skyddsobjekt förefaller ibland  ”glömmas” i 

underhållsverksamheten. 

 

Vatten  
Transportinfrastrukturen har en mängd kontaktpunkter med både yt- och 
grundvattenområden vilket innebär såväl diffus, smygande förorening som risk för mycket 
allvarlig förorening vid till exempel olyckor med miljöfarliga utsläpp som följd. Många av 
dessa vattenområden utgör vattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen 
eller med stora naturvärden och omfattas av miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Risksituationen vid många av dessa kontaktpunkter är i dagsläget oacceptabel.  

I Sverige är det aldrig långt till vatten. Det nationella vägnätet omfattar t ex 98 500 km. 
Kontaktpunkterna med vatten är otaliga. Som exempel kan nämnas att Trafikverket äger och 
förvaltar drygt 10 000 vägbroar som passerar över någon form av vattendrag. Cirka 10 000 
kontaktsträckor mellan väg och grundvattenförekomster har identifierats och av dessa har 
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cirka 150 till dags dato bedömts tillhöra riskklass 4 eller 5, de två högsta på den femgradiga 
skalan, i enlighet med Trafikverkets metodik för yt- och grundvattenskydd 

Kunskapen om transportsystemets påverkan på vatten är otillräcklig och inte systematiskt 
sammanställd, vilket gör det svårt att agera offensivt och kostnadseffektivt. Förelägganden 
får då lätt förtur vilket äventyrar ett kostnadseffektivt arbete med vatten. 

Material och kemiska produkter  
Material och kemiska produkter som används i byggande, drift och underhåll av infrastruktur 
påverkar människors hälsa och miljön. Påverkan sker under hela livscykeln i form av 
klimatpåverkan, resursanvändning och spridning av farliga ämnen. Utmaningen består i att 
endast använda material och kemiska produkter som är giftfria och resurseffektiva samt att 
hantera befintliga anläggningar som innehåller farliga ämnen.  
 
När det gäller resurseffektivitet är hantering av berg- och grusmaterial samt betong, stål och 
asfalt de viktigaste materialflödena att optimera för att nå målen. Det finns en stor 
effektiviseringspotential genom resursmedveten planering.  Miljömålet Giftfri miljö är inte 
möjligt att nå med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Det krävs omfattande åtgärder 
för att möjliggöra ett giftfritt byggande.  
 
För Trafikverket består utmaningarna av att vi: 

• använder farliga ämnen i infrastrukturhållningen 
• har förorenade områden som inte är åtgärdade 
• har en resursintensiv infrastrukturhållning som inte är kretsloppsanpassad.

  

Aktivt resande 
En stor andel av personbilsresandet är korta resor. Knappt hälften av resor upp till 5 km sker 
med personbil. Potentialen för att förbättra hälsoläget genom att få över en del av detta till 
cykling och gång är stor. Sett ur ett hälsoperspektiv är detta en angelägen utmaning. 

 

2. Angreppssätt för att hantera utmaningarna 
Vilket angreppssätt som Trafikverket tillämpar för att hantera utmaningarna 
nämnda i avsnitt 1 är beroende av vilka utmaningar som ska prioriteras samt 
ytterligare två kriterier:  

- Smartaste sättet att koppla utmaningar till åtgärder 

En utmaning står inte alltid i direkt förhållande till en specifik åtgärd. I stället 
är det ofta så att en åtgärd kan lösa många utmaningar samtidigt – eller en 
kombination av åtgärder kan lösa en viss kombination av utmaningar. 

- Trafikverkets rådighet och mandat  

Trafikverket förfogar över en viss typ av verksamheter och det är dessa som vi 
fokuserar på när vi analyserar hur en utmaning kan mötas.  

Nedan sammanfattas de viktigaste gapen inom miljö och med vilka angreppssätt arbetet 
bedrivs inom respektive miljöområde. Därefter kommer en ansats till ett aggregerat 
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angreppssätt för det samlade miljöarbetet. Tyngdpunkten ligger på det som kan påverkas vid 
planering och samhällsplanering. Observera att kopplingen till planeringsprocessen varierar 
beroende på vad som planeras och på vilken planeringsnivå man befinner sig.  

 

Största gapen inom 
miljöområdet 

Angreppssätt för att åtgärda bristerna  

Transportsystemet dominerar 
användningen av fossil energi och 
dominerar därmed även 
klimatpåverkan i Sverige.  

Arbetet inom de fyra 
fokusområdena går för långsamt 
och resultatet måste bli bättre. 
Detta gäller i synnerhet 
”transportsnål samhällsplanering.” 

Såväl övergripande mål som 
rimliga mål för transportsektorn 
riskerar att ej uppnås. 

 

 

Transportsnål samhällsplanering och 
infrastruktur för klimatsmarta val. 

Energieffektiv användning av transportsystemet 
inklusive val av transportsätt. 

Energieffektiva fordon fartyg och flygplan med 
ökad andel förnybar energi. 

Energieffektiv infrastrukturhållning och intern 
verksamhet. 

Generellt har det första området ovan starkast 
koppling till planering. Beroende på vad det är 
som planeras och på vilken nivå finns dock starka 
kopplingar även till de andra tre. 

Stort antal människor utsätts för 
höga nivåer av buller där de bor 
och vistas.  

Mål om reducering av antal utsatta 
personer nås inte, i stället finns en 
ökande trend.  

Merparten av störningarna från 
vägtrafik finns längs kommunala 
vägnät och kommunerna har ofta 
små resurser till åtgärder. 

 

Befintliga skydd sköts inte alltid 
som de bör för att säkerställa 
funktionen. 

 

Skapa inte nya bullerproblem vid lokalisering och 
byggande av ny infrastruktur eller vid omfattande 
ombyggnader (=klara riktvärden). 

Utnyttja möjligheterna som finns att minska 
buller inom ramen för underhållsplanering. 

Genomför riktade åtgärder för de mest buller- och 
vibrationsutsatta. 

Säkerställ skötsel av bullervallar, plank och 
lågbullrande beläggning  

Ta hänsyn till bullerstörningar vid 
hastighetsanpassning av infrastruktur 

Dialog (inklusive ÅVS) med andra viktiga aktörer 
med syfte att 

• ge planeringsstöd till kommuner och 
bidra med underlag för 
konsekvensanalyser av minskade 
bullernivåer från fordon, däck och 
trafikplaneringe 

• bostäder planeras intelängs ny 
infrastruktur på ett sådant sätt att ”nya” 
bullerproblem uppkommer  

• gynna en transportsnål 
samhällsutveckling.  
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Bristande luftkvalitet orsakat av 
trafik, framförallt i vissa tätorter 
och städer. 

Stor negativ hälsopåverkan, 
framförallt gällande partiklar och 
kolväten. 

Miljökvalitetsnormer (lagkrav) för 
partiklar och kvävedioxider 
överskrids och/eller riskerar att 
överskridas. 

Det är långt kvar till riksdagens 
mål för frisk luft uppfylls. 

Inte skapa nya problem vid lokalisering och 
byggande av ny infrastruktur (i dagsläget att klara 
miljökvalitetsnormer (MKN)). 

Prioritera källåtgärder och åtgärder enligt 
fastställda åtgärdsprogram. 

Trafikstyrning för att begränsa trafik som 
påverkar känsliga områden. 

Genomför åtgärder inom väghållningen 
(Dammbindning på våren i utsatta miljöer).  

Dialog (ÅVSmed mera) med andra viktiga aktörer 
med syftet att 

• minska trafikens emissioner vid 
tidpunkter ellerplatser där nivåer är höga  

• påverka kommuner till att inte planera in 
bostäder längs ny infrastruktur så att nya 
luftkvalitetsproblem uppkommer 

• minska dubbdäcksanvändning  

• planering för transportsnål 
samhällsutveckling). 

 

Transportsystemet upptar cirka 
550 000 hektar av det svenska 
landskapet men påverkar, genom 
bland annat barriäreffekter, 
mortalitet och störning en långt 
större yta. Transportinfrastruktur 
och trafik bidrar till successiv 
utarmning av landskapet, 
framförallt påverkas biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster 
men också kulturvärden och hur 
landskapet upplevs.  

Landskapspåverkan behöver 
minskas så att transportsektorn 
kan bidra till att berörda 
miljökvalitetsmål blir möjliga att 
uppnå. 

Hänsyn vid nyinvestering är ofta 
otillräcklig vilket ökar gapet. 

Riktade medel för att förbättra 
situationen arbetas inte upp i 
tillräckligt hög grad.  

Skötsel av värden och skyddsobjekt 
finns inte alltid med i beställningar 
av  underhållsverksamhet. 

 

Planera lösningar som bygger på god förståelse för 
landskapets funktion och betydelse för 
samhällsutvecklingen.  

Stoppa förlusten av natur- och kulturvärden och 
biologisk mångfald i landskapet i samband med 
nyinvesteringar. Minimera i synnerhet negativ 
påverkan på utpekade natur- och kulturvärden. 

Åtgärda de allvarligaste bristerna i befintligt väg- 
och järnvägsnätet. Projektera, genomför och följ 
upp. 

Tillför värden i landskapet som ökar biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster och bidrar till en 
ekologisk, social och ekonomiskt hållbar 
utveckling.  

Planera underhåll som täcker adekvat skötsel av 
identifierade värden och skyddsobjekt.  

Undanröj de hinder som finns för att upparbeta 
riktade medel på ett effektivt sätt. 

Minska transportinfrastrukturens yt-användning 
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Transportinfrastrukturen har en 
mängd kontaktpunkter med 
vattenförekomster, vilket innebär 
såväl diffus, smygande förorening 
som risk för mycket allvarlig 
förorening vid till exempel olyckor 
med tung trafik och farligt gods. 

Kunskapen om transportsystemets 
påverkan på vatten är otillräcklig 
och inte systematiskt 
sammanställd, vilket gör det svårt 
att agera offensivt och 
kostnadseffektivt. 

 

Planera för att undvika intrång i för områden  
viktiga som vattenresurs.  

Om detta inte är fullt möjligt, vidtag goda 
skadeförebyggande åtgärder utifrån 
fyrstegsprincipen och se till att åtgärderna 
förvaltas på rätt sätt. 

Planera för att åtgärda obefintliga eller eftersatta 
yt- och grundvattenskydd samt vandringshinder i 
befintlig infrastruktur. 

Dialog (ÅVS med mera) med andra viktiga aktörer 
för att tillsammans med dem planera för 
kostnadseffektivt vattenskydd, kompletterande 
insatser, gemensam underlag mm 

Innehåll och användning av farliga 
ämnen i infrastrukturhållning. 

Förorenade områden..  

Resursintensiv 
infrastrukturhållning som inte är 
kretsloppsanpassad med avseende 
på framtida omhändertagande av 
insatsvaror och material. 

Planera för åtgärder som innebär att särskilt 
farliga ämnen inte används samt att 
användningen av farliga ämnen minimeras.  

Planera för projekt och tekniklösningar som kan 
antas ha relativt låg kemikalieintensitet.  

Planera för lösningar som innebär effektiv 
resursanvändning (naturgrus, metaller, betong, 
asfalt och energi). 

Planera avfallsförebyggande samt främja 
återanvändning och återvinning. 

Sanera förorenade områden med riktade åtgärder.  

Sanera förorenade områden som berörs av ny- 
och ombyggnad av infrastruktur. 

 

Knappt hälften av resor upp till 5 
km sker med personbil. Potentialen 
för att förbättra hälsoläget genom 
att få över en del av detta till 
cykling och gång är stor. Sett ur ett 
hälsoperspektiv är detta en 
angelägen utmaning. 

Gynna cykling , gång och kollektivtrafik och 
prioritera dessa i tätortsmiljöer. 

 
 

Generella angreppssätt inom miljöområdet 
• Planera långsiktigt för ett transportsystem som möjliggör samhällsutveckling med 

färre resor och transporter och som inte har negativ påverkan på miljön:   
o Transportsnål samhällsplanering och infrastruktur för klimatsmarta val. 
o Energieffektiv användning av transportsystemet inklusive val av transportsätt. 
o Minska transportinfrastrukturens yt-användning, barriäreffekter, 

bullerstörning, föroreningsbelastning etc. 
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o Planera för att undvika intrång i landskapet och områden viktiga som 
vattenresurs. Om detta ej är fullt möjligt, vidtag goda skadeförebyggande 
åtgärder utifrån fyrstegsprincipen och se till att åtgärderna förvaltas på rätt 
sätt. 

• Sök samverkan med andra aktörer i arbetet mot ett transportsystem enligt ovan. Det 
gäller dels inom ramen för formaliserade processer som finns inom exempelvis 
planeringen, dels utanför dessa. Exempel på konkreta frågor att knyta samarbete om: 

o Undvika att bostäder planeras längs ny infrastruktur på ett sätt som ger ”nya” 
bullerproblem. 

o Minska trafikens emissioner vid tidpunkter eller platser där nivåer är höga.  
o Minskad dubbdäcksanvändning. 
o Bidra med underlag för konsekvensanalyser av minskade bullernivåer från 

fordon, däck. 
o Kostnadseffektivt vattenskydd. 
o Behandla förorenade områden och val av material inom infrastrukturhållning. 

• Tillämpa trafikstyrning för att minska utsläpp av koldioxid, risk för olyckor med 
farligt gods, buller, luftföroreningar och intrång i landskapet.  

o Vägval 
o Hastigheter 
o Stöd rätt val av färdsätt 

• Upphandling 
o Tillämpa och följ upp resultatet av Trafikverkets generella miljökrav. 
o Säkerställ tydliga platsrelaterade miljökrav vid upphandling av investerings- 

och underhållsverksamhet. 

I det inledande kapitlet, som är gemensamt för alla tre planeringsunderlagen, presenterades 
en lista med punkter under rubriken ”Omställning till ett hållbart transportsystem som 
fungerar i morgondagens samhälle”. Dessa punkter täcker stora delar det som behöver göras 
inom miljöområdet, men kopplingen till miljö är inte alltid helt uppenbar. Nedan redovisas 
samma lista men kompletterad med några viktiga tillämpningar inom miljöområdet i kursiv 
stil.  

”Tänk rätt från början”:  

o Nya exploateringar av såväl bostäder som handels- och arbetsplatsområden 
ska placeras innanför dagens tätortsgränser, så centralt som möjligt. 

o Eftersträva en god funktionsblandning mellan bostäder, service och 
arbetsplatser. 

o Säkerställ att beslutade skyddsåtgärder genomförs och effektivt kan skötas och 
underhållas. 

o Bygg inte där kollektivtrafikförsörjning saknas. 
o Skapa inga nya bullerproblem eller ökad exponering av luftföroreningar. 
o Stoppa förlusten av natur- och kulturvärden och biologisk mångfald i 

landskapet i samband med nyinvesteringar. Minimera i synnerhet negativ 
påverkan på utpekade natur- och kulturvärden.  

”Använd rätt trafikslag till rätt uppgift”:  

o En tillförlitlig järnväg med tillräcklig kapacitet och möjligheter till smidig 
omlastning, även till sjöfart, säkerställs. 

o Attraktiva, funktionella knutpunkter och terminaler. 

13 
 



o Prioritera tyst och ren kollektiv- och godstrafik i tätorter och andra utsatta 
miljöer. 

”Prioritera rätt i tätorter”:  

o Gång cykel Kollektivtrafik, och samt yrkestrafik prioriteras före privatbilism 
i befolkningstäta miljöer. 

”Det är en rättighet att kunna gå och cykla säkert till allt”:.Trafikverket:  

o Ökad säker cykling åstadkoms genom att lägga resurser på infrastruktur och 
underhåll för cykelbanor. 

”Robusta anläggningar ger störst kostnadseffektivitet”:  

o Att hålla det vi lovar i befintlig infrastruktur gör att vi får ökad 
tillgänglighet med effektivare flöde och minskade restider totalt sett.  

o En robust järnväg är en förutsättning för minskat personbilsberoende. 
o En robust anläggning förbrukar minst naturresurser i ett livscykelperspektiv. 
o Planera för morgondagens samhälle där miljömålen nåtts och energipriset är 

markant högre. 

”Anpassning av hastighetsgränser sker i enlighet med planen och med hänsyn till alla 
transportpolitiska mål”:  

o Betänk att valet av hastighet har såväl direkta som indirekta effekter på 
miljön.  

o Se val av hastighet som en del i fyrstegsprincipen. 

Klimat  
Detta område täcks väl av de generella angreppssätt som redovisats ovan men ett specifikt 
område finns utöver detta: Energieffektiv infrastrukturhållning och intern verksamhet. Med 
detta menas att vi ska hushålla med energi i väg- och banhållningen men även när det gäller 
våra resor och lokaler. Detta ligger dock vid sidan av de frågor planerare som vanligtvis 
arbetar med, men som ett exempel på områden där verket kan vara ett föredömme och 
besitta stor kunskap kan det vara värdefullt för våra samhällsplanerare i samarbetet med 
andra aktörer. 

Buller och vibrationer  
Även detta område täcks väl av de generella angreppssätten. Det kan dock tilläggas att de 
mest buller- och vibrationsutsatta bör prioriteras när åtgärder planeras för ett angreppssätt. I 
praktiken kan detta vara svårt att tillämpa fullt ut men ambitionen ska likväl vara denna.  

Ta hänsyn till bullerstörningar vid hastighetsanpassning av infrastruktur. 

Luftkvalitet  
Genomför åtgärder inom väghållning som dammbindning i utsatta miljöer. 

Ta hänsyn till luftföroreningshalter vid hastighetsanpassning av infrastruktur och överväg 
hastighetsanpassning av luftkvalitetsskäl. 
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Landskap  
Planera lösningar som bygger på god förståelse för landskapets funktion och betydelse för 
samhällsutvecklingen.  

• Åtgärda de allvarligaste bristerna i det befintligt väg- och järnvägsnät. Projektera, 
genomför och följ upp. Utnyttja de riktade medel som finns för detta. 

• Tillför värden i landskapet som ökar biologisk mångfald, ekosystemtjänster och 
bidrar till en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.  

• Planera underhåll som täcker adekvat skötsel av identifierade värden och 
skyddsobjekt.  

Vatten  
• Planera för att åtgärda obefintliga eller eftersatta yt- och grundvattenskydd samt 

vandringshinder i befintlig infrastruktur. 
• Dialog (ÅVS med mera) med andra viktiga aktörer (regionala vattenvårdsförbund och 

vattenråd liksom vattenmyndigheternas kanslier på länsstyrelserna, Statens 
Geologiska Undersökning (SGU) och Havs och vattenmyndigheten (HaV)). 

Material och kemiska produkter  
• Planera för åtgärder som innebär att särskilt farliga ämnen inte används samt att 

användningen av farliga ämnen minimeras.  
• Planera för projekt och tekniklösningar som kan antas ha relativt låg 

kemikalieintensitet.  
• Planera för lösningar som innebär effektiv resursanvändning (naturgrus, metaller, 

betong, asfalt och energi). 
• Planera avfallsförebyggande samt främja återanvändning och återvinning. 
• Behandla förorenade områden med riktade åtgärder.  
• Sanera förorenade områden som berörs av ny- och ombyggnad av infrastruktur. 

Aktivt resande 
• Gynna gång.  
• Gynna cykling med fokus på att få ”nya” cyklister. Fokus korta resor när det gäller 

hälsa.  
• Gynna kollektivtrafik (som i sin tur gynnar gång i start och målpunkter). 
• Prioritera dessa tre framför biltrafik i större tätorter. 
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3. Viktiga åtgärder 
Utifrån ovan angivna angreppssätt kan åtgärder prioriteras. Gemensamt angreppssätt 
för genomförandet av alla Trafikverkets åtgärder är att de i största möjliga mån ska 
koordineras med andra åtgärder som sker på samma plats eller stråk.  

Åtgärderna i dessa avsnitt delas in i dem som är Trafikverkets egna att förfoga över, och 
dem som är andra aktörers. Att veta vilka relevanta åtgärder som finns för andra 
aktörer är viktigt för att Trafikverket i sin samverkan ska kunna agera på ett klokt sätt, 
trots att vår rådighet över dessa givetvis är liten. 

 

 

 

Trafikverkets 
åtgärd 

Andra 
aktörer 

Åtgärds-
områdets syfte 

Var ska detta 
etableras?  

Tänk på att… 

Generella åtgärder 

Samverka i 
riktning mot 
hållbart 
transportsystem. 

Kommun, 
region, 
bransch-
aktörer. 

Utveckla ett 
transportsnålt 
samhälle genom 
samhälls-
planering. 

Verka för samsyn 
och 
gemensamma 
mål. 

I samhälls-
planeringens alla 
skeden, såväl de 
informella som 
formella, 
exempelvis i den 
regionala och 
kommunala 
planeringen enligt 
Plan- och 
bygglagen. 

Bevaka och 
argumentera för att: 

Exploateringar av 
nya områden måste 
så långt möjligt ske 
så att bilberoendet 
minskar och utan att 
nya miljöproblem 
uppkommer. 

Bistå andra 
aktörer  i arbetet 
med 
erfarenhetsöverf
öring (goda 
exempel) och 
egna 
kompletterande 
insatser. 

Kommun, 
regioner. 

Samordnade 
kompletterande 
insatser. 

I samhälls-
planeringens alla 
skeden. 

Åtgärder och insatser 
ofta görs med de 
bästa ambitioner 
men att effekten ofta 
är osäker eller till och 
med försumbar. 

Klimat 

Driva Trafiksnåla 
lösningar på alla 
plan och i de fora 
Trafikverket 
deltar.  

Kommun, 
region, 
branschaktörer 

Öka 
energieffektivitet
en i 
transportsysteme
t 

I samhälls-
planeringens alla 
skeden 

Störst effekt görs i 
tidig planering vid 
åtgärdsvalsstudier 
för framtagande av 
underlag till 
nationell plan och 
regionala planer. 
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Trafikverkets 
åtgärd 

Andra 
aktörer 

Åtgärds-
områdets syfte 

Var ska detta 
etableras?  

Tänk på att… 

Planera fär 
underhåll som är 
energieffektivt ur 
ett 
livscykelperspekt
iv som även 
inkluderar 
trafiken på 
infrastrukturen 

Alla berörda 
Verksamhetso
mråden inom 
Trafikverket. 
Entreprenörer 

Minska 
anläggningens 
totala 
klimatpåverkan 
och jostnader 

Gränssnitten 
mellan 
Verksamhetsområ
den Planering, 
Investering och 
Underhåll- I - U 

Använd klimatkalkyl 

Säkerställ att det 
som byggs i dag 
också kommer 
fungera i ett 
framtida 
transportsystem.  

Alla 
planeringsaktö
rer 
Trafikverket  
möter. 

Ett 
transportsystem 
som medger 
anpassningar till 
troliga framtida 
krav utan 
drastisk 
ombyggnad. 

Primärt inom 
övergripande 
planering samt i 
ÅVS. 

Det kan till exempel 
handla om 
möjligheter att 
elektrifiera väg i 
framtiden eller tillåta 
längre och tyngre 
fordon (såväl inom 
väg som järnväg). 

Öka andelen 
gods på järnväg 
och sjöfart, och 
effektivisera 
godstransporter 
på väg.  

 

Operatörer, 
transportörer 
och transport-
köpare 

Minska 
transportsysteme
ts samlade 
energiförbruk-
ning och 
klimatpåverkan 

I planeringens 
alla skeden 

Medför även 
possitiva effekter på 
säkerhet och miljö i 
vidare mening utan 
att tillgänglighet-
smålet äventyras. 

Gynna 
kollektivtrafik, 
cykling och gång. 

Kommuner, 
kollektivtrafik-
myndigheter, 
operatörer. 

Minska korta 
resor med 
personbil. 

Skapa 
attraktivare 
tätorter. 

Gynna 
folkhälsan. 

I planeringens 
alla skeden. 

 

Sänkta 
hastigheter för 
vägtrafik kan 
åstadkommas 
genom sänkta 
skyltade 
hastigheter och 
genom bättre 
efterlevnad av 
rådande 
hastighets-
gränser. 

Kommuner, 
länsstyrelser, 
polis. 

Ger generellt sett 
lägre utsläpp av 
klimatgaser. 

Inom ramen för 
ÅVS oavsett vilket 
behov som 
föranleder denna.  

Ökar 
konkurrenskraften 
för gång, cykling och 
kollektivtrafik, samt 
gynnar säkerheten. 
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Trafikverkets 
åtgärd 

Andra 
aktörer 

Åtgärdsområd
ets syfte 

Var ska detta 
etableras?  

Tänk på att… 

Buller och vibrationer - Administrativa åtgärder 

Beakta buller vid 
hastighets-
anpassningar 
(använd 
HASTEF) 

 

Olika 
Verksamhetso
mråden på 
Trafikverket, 
konsulter, 
kommuner, 
länsstyrelse, 
polis.  

Att buller 
beaktas vid 
hastighetsföränd
ringar samt att 
hastighet ses 
även som en 
bulleråtgärd. 

Vid beslut om 
gällande hastighet 
samt vid 
utformning av 
väg. 

Att skyltad hastighet 
inte är verklig 
hastighet. För god 
verkan krävs 
hastighets-
övervakning. 

För fram och 
beakta buller- 
och 
vibrationsfrågor i 
dialogen med 
kommunerna i 
samhälls-
planeringsfrågor. 

Kommunner, 
andra 
planering0-
sorgan. 

Att buller finns 
med från början i 
processer så att 
dyra åtgärder i 
efterhand kan 
undvikas. 

I samråd med 
kommunerna. 

De informella 
processerna är väl så 
viktiga som de 
formella. 

Bevaka buller 
och vibrationer 
vid yttrande av 
detaljplaner intill 
statlig 
infrastruktur. 

Kommuner. Förhindra att 
”nya” 
bullerproblem 
uppkommer och 
därmed undvika 
framtida 
förelägganden. 

Vid all 
remisshantering 
av kommunala 
planändringar. 

Trafikverket kan bli 
skyldig att åtgärda 
problem som 
uppkommer pga ny 
bebyggelse nära 
infrastruktur. 

Stimulera att 
bidrag till 
miljöåtgärder 
längs 
kommunala 
gator finns avsatt 
och används. 

Kommuner. Öka takten på 
bullersanering 
längs 
infrastruktur 
med annan 
huvudman än 
Trafikverket. 

Vid dialoger med 
kommuner. 

Ge stöd vid 
inventering och val 
av åtgärder där det är 
möjligt och 
efterfrågat. 

Beakta buller och 
vibrationer i drift 
och 
underhållsplaner 
för väg och 
järnväg. 

Internt 
Trafikverket. 

Säkerställa att 
dessa frågor är 
en del av 
ordinarie 
underhålls-
planering. 

Gränssnittet 
Verksamhetsområ
dena Underhåll  
och Samhälle. 

 

Underhållsplan 
för befintliga 
skärmar, vallar 
och dämpande 
beläggningar. 

 

Entreprenörer. Säkerställa att 
genomförda 
åtgärder sköts. 

I dialog med 
entreprenör och 
inte minst vid 
upprättande av 
förfrågnings-
underlag. 

Dessa befintliga 
investeringar är en 
del av anläggningen 
och ska skötas som 
allt annat som tillhör 
denna. 
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Trafikverkets 
åtgärd 

Andra 
aktörer 

Åtgärdsområd
ets syfte 

Var ska detta 
etableras?  

Tänk på att… 

Buller och vibrationer - Fysiska åtgärder 

Bullerdämpande 
beläggning. 

 

Kommun. Dämpa 
vägtrafikbuller 
vid källan. 

Tätorter och i 
situationer där 
plats ej finns för 
vallar eller plank. 

Åtgärden kräver 
regelbundet 
underhåll för att 
fungera över tid. 

Spårunderhåll 
(slipning och 
riktning). 

Entreprenörer, 
järnvägsoperat
örer. 

Dämpa 
järnvägsbuller 
vid källan. 

Ambitösa insatser 
företrädes vis där 
stärningen är 
stor. 

Behöver göras med 
periodicitet för att 
säkerställa god 
effekt. 

Vallar. 

 

Kommun, 
boende, 
verksamhets-
utövare. 

Minska 
bullerspridning. 

Där störning är 
ett faktum eller 
beräknas 
uppkomma,röretr
ädesvis utanför 
tät bebyggelse. 

 

Plank. 

 

Kommun, 
boende, 
verksamhets-
utövare 

Minska 
bullerspridning 

Där störning är 
ett faktum eller 
beräknas 
uppkomma. 

Kräver tillsyn och 
underhåll 

Fasadisolering. 

 

Kommuner, 
fastighetsägare
, boende. 

Minska buller 
innomhus. 

Utsatta 
boendemiljöer 
som inte kan 
åtgärdas med 
plank eller vallar. 

Fördela kostnader 
med fastighetsägarna 
då detta även ger 
sänkta 
uppvärmningskostna
der. 

 Markstabili-
sering genom till 
exempel 
kalkcement-
pelare. 

Kommun, 
boende, 
verksamhets-
utövare. 

Minska störande 
markvibrationer. 

Vid ny- och 
ombyggnadsproje
kt där behov 
konstaterats vid 
geoteknisk 
undersökning. 
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Trafikverkets 
åtgärd 

Andra 
aktörer 

Åtgärdsområd
ets syfte 

Var ska detta 
etableras?  

Tänk på att… 

Luftkvalitet - Administrativa åtgärder 

Driv frågan om 
luftkvalitet i 
översiktlig 
planering (ÅVS 
med mera) extra 
hårt i utsatta 
tätorter. 

  

Kommuner, 
planupp-
rättare. 

Kostnads-
effektivt 
samordnat 
arbete för bättre 
luftkvalitet. 

Översiktlig 
planering, ÅVS, 
inom arbete med 
regionala planer 
samt vid samråd 
och remissvar på 
kommunala 
planer. 

Listor på utsatta 
orter finns såväl 
nationellt som 
regionalt. 

Bevaka risk för 
överskridande av 
MKN eller 
försvårande av 
måluppfyllelse på 
grund 
avkommunal 
eller regional 
planering. 
Riktlinje för 
luftkvalitet vid 
planering av 
bebyggelse. 

Kommuner, 
länsstyrelser. 

Följa 
utvecklingen för 
att kunna se 
behovet av 
insatser. 

Vid samråd om 
och granskning av 
planändringar 

 

Bidra aktivt i 
framtagande i 
kommunala och 
regionala 
åtgärdsprogram 
och planera för 
genomförande av 
Trafikverkets 
delar i dessa.  

Kommunala 
och regionala 
planupprättare 

Kostnadseffektiv
t samarbete för 
bättre luftkvalitet 

I översiktlig 
planering,  ÅVS. 

Förordning med 
mera som styr detta 
finns. 
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Trafikverkets 
åtgärd 

Andra 
aktörer 

Åtgärdsområd
ets syfte 

Var ska detta 
etableras?  

Tänk på att… 

Luftkvalitet - Fysiska åtgärder 

Dammbindning 
och 
vägrengöring.  

Kommuner. Minska 
partikelhalterna. 

På våren i utsatta 
miljöer. 

Finns beskrivet i: 
Rekommendation för 
dammbindning av 
belagd väg. 

Vägdragningens 
geografiska läge i 
förhållande till 
bostäder, skolor 
med mera och 
vägutformning 
för miljöanpassat 
körsätt och 
hastighet. 

Kommuner. 
Regionala 
planupp-
rättare. 

Minska såväl 
emissioner som 
exponering. 

Minska såväl 
emissioner som 
exponering vid 
ny- och 
ombyggnad av 
vägar 

 

Handlar om såväl 
vägens läge som de 
hastigheter och 
körsätt som den 
inbjuder till. 

Trafikstyrning. Kommuner, 
operatörer. 

Minska såväl 
emissioner som 
exponering av 
tyrafikrelaterade 
luftföroreningar. 

Vid åtgärdsval, i 
synnerhet på 
platser som 
kännetecknas av 
höga flöden, tät 
bebyggelse och 
begränsat 
utrymme. 

 

Trafikinforma-
tion.  

Kommuner, 
operatörer. 

Minska såväl 
emissioner som 
exponering. En 
pendang till ovan 
men som bygger 
på valfrihet. 

  

Landskap 

Bygga säkra 
faunapassager. 

Länsstyrelser, 
markägare. 

Minska 
vandringshinder 
för djur, minskat 
antaltrafik-
olyckor. 

Vid ny- och 
omfattande 
ombyggnad samt i 
befintlig 
infrastruktur där 
utpekat behov 
finns (riktade 
insatser). 
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Trafikverkets 
åtgärd 

Andra 
aktörer 

Åtgärds-
områdets syfte 

Var ska detta 
etableras?  

Tänk på att… 

Kompensera 
förlust av viktiga 
naturmiljöer. 

 

Länsstyrelser. Kompensera 
skada som ej 
kunnat undvikas 
eller minskas i 
tillräcklig 
omfattning. 

Vid nybyggnad 
och omfattande 
ombyggnad samt i 
befintlig 
infrastruktur där 
utpekat behov 
finns (riktade 
insatser). 

 

Restaurera 
alléer, milstenar, 
artrika miljöer 
mm längs statlig 
infrastruktur. 

 

 Säkra 
infrastrukturens 
egna natur- och 
kulturvärden. 

Planer för riktade 
miljöåtgärder. 

 

Vatten 

Trafiksäkerhets-
höjande åtgärder 
som verkar 
genom att 
minska 
olycksrisk och 
olyckors effekt 
Exempelvis: 
hastighetsredukti
on, omkörnings-
förbud, rensning 
av sidoområden.  

Kommuner, 
länsstyrelser. 

Minska risken 
för olyckor som 
kan ge negativ 
påverkan på 
vatten. 

Vid planering av 
trafiksäkerhets-
höjande åtgärder 
(synergi) samt där 
det är speciellt 
motiverat med 
höjd säkerhet 
utifrån ett 
vattenperspektiv. 

Det finns stora 
möjligheter till 
synergi mellan 
trafiksäkerhet och 
vattenskydd. 

Transport-
restriktioner. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Minska 
sannolikheten 
för 
vattenförorening 
genom att 
undvika speciellt 
riskabla 
transporter i 
mycket 
stärnings-
känsliga lägen. 

 

När andra 
skyddsåtgärder 
inte ger tillräcklig 
gott skydd. 
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Trafikverkets 
åtgärd 

Andra 
aktörer 

Åtgärds-
områdets syfte 

Var ska detta 
etableras?  

Tänk på att… 

Beredskaps-
planer 

Kommuner, 
räddnings-
tjänst, 
vattenmyn-
dighet 

Minska effekten 
av olyckor och 
motverka diffus 
spridning. 

 Mycket 
kostnadseffektivt 
men förutsätter god 
implementering.  
Finansieras ej av 
Trafikverketvilket 
kan påverka intresset 
för den som ska 
finansiera. 

Kantsten. 

 

 Förhindra att 
förorenat vatten 
infiltrerar på 
oönskade ställen.  

Där vatten 
behöver styras till 
platser där 
konstruerat eller 
naturligt skydd 
finns. 

Skadad kantsten 
måste åtgärdas 
snabbt om effekten 
ska bibehållas. 

Absorbentlösnin
gar (jord). 

 Skapa längre tid 
för sanering. 

 Vid behov 
kompletterat med 
tätskikt. 

Restriktioner för 
användning av 
salt och ev andra 
kemikalier. 

 Minska diffus 
förorening. 

Om det finns 
behov. 

Bör endast tillgripas i 
undantagsfall. 

Vattenrening. Kommun. Förhindra att 
förorenat vatten 
når vattendrag 
eller 
grundvatten. 

Vid rengöring av 
(vissa) tunnlar. 
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Trafikverkets 
åtgärd 

Andra 
aktörer 

Åtgärds-
områdets syfte 

Var ska detta 
etableras?  

Tänk på att… 

Material och kemiska produkter 

Riktade åtgärder 
för inventerade 
och riskklassade 
förorenade 
områden. 

Kommun, 
länsstyrelse. 

Åtgärda 
områden  som 
förorenats av 
infrastruktur 
eller som redan 
är förorenade 
och ska tas i 
anspråk av 
infrastruktur. 

Vid planering av 
riktade 
miljöåtgärder  
samt vid ny- och 
ombyggnad där 
förorenad mark 
finns. 

 

Identifiera 
lösningar som 
innebär effektiv 
resursanvändnin
g (naturgrus, 
metaller, betong, 
asfalt och energi. 

Entreprenörer, 
konsulter, 
kommuner, 
andra 
planupprättare
. 

Undvika ny 
förorening av 
mark. 

  

Aktivt resande     

Gynna gång, 
cykel och 
kollektivtrafik. 

Kommuner, 
Länsstyrelse, 
andra 
planupp-
rättare. 

Gynna folkhälsa. I planeringens 
alla skeden. 

Stora synergier med 
klimat och samma 
åtgärder som 
beskrivits i samlat 
planeringsunderlag 
Transportsystemets 
funktionalitet.  

 

 
 

 

 

 

  

24 
 



4. Synergier och potentiella konflikter 
Det finns gott om synergier mellan miljöområdena men även mellan miljö och hälsa som 
helhet och andra målområden. Detta är en mycket viktig utgångspunkt för planeringen.  

Det finns även målkonflikter, eller snarare mål som kan hamna i konflikt om de hanteras 
stelbent och fantasilöst. Det går dock i de allra flesta fall att finna lösningar som inte innebär 
en konflikt med andra mål. Ibland måste man dock välja, det vill säga väga mål och inte 
minst intressen mot varandra. Synergier och potentiella konflikter måste beaktas, vilket är en 
av planeringens allra viktigaste uppgifter. Det är betydelsefullt för att målområden ska kunna 
ge varandra draghjälp, för att undvika att konflikter uppstår och för att kunna göra goda 
avvägningar.  

Att i ett planeringsunderlag ge kompletta detaljerade riktlinjer för hur synergier ska utnyttjas 
och konflikter undvikas är en omöjlighet. Planering handlar om att få fram goda lösningar 
som är väl avvägda utifrån vad som ska uppnås. Det gäller att tänka åtgärdsval på den 
planeringsnivå och plats man befinner sig oavsett om en formell sådan studie krävs eller inte.  

Vad man däremot kan göra är att peka på de generella synergier som finns mellan olika mål 
och aspekter av mål samt hur potentiella konflikter kan hanteras för att inte bli reella. Nedan 
redogörs för relationer som identifierats mellan olika miljöområden. Notera att 
sammanställningen inte gör anspråk på att vara fullständig. Bland de relationer som beskrivs 
här finns även sådana som mer eller mindre ligger utanför Trafikverkets ansvarsområde eller 
rådighet. I sådana relationer är det viktigt att identifiera nyckelaktörer för att på så sätt 
kunna arbeta mot en lösning.  

Sist men inte minst måste konstateras att planering i sig har liten påverkan. Det är när den 
tillämpas som det händer saker. De två första synergiområdena nedan är områden där det 
händer väldigt mycket och där infrastrukturen måste spela med. Ska vi göra ”rätt från 
början” är det extra viktigt här. Det tredje området handlar generellt om nybyggnad i sig. De 
därpå följande områdena handlar däremot om de samband som finns mellan de åtgärder vi 
genomför och den effekt de får på infrastrukturen och dess användning. 

Urbanisering, Omdaning av tätorter, Attraktiv stad 

Urbaniseringen accelererar vilket innebär såväl hot som möjligheter.  Trycket på bostäder 
och kommunikationer är stort. En trend i denna trend är omdaning och förtätning av städer 
som skapar förutsättningar såväl för ett transportsnålt samhälle som för en attraktiv stad.  
Förutsättningar för att förflytta sig utan egen bil förbättras. Gång, cykling och kollektivtrafik 
kan då öka, vilket leder till positiva effekter på klimatpåverkan, buller och luftföroreningar. 
Inte minst skapas möjligheter till en stad som det är trevligare att vistas i. Estetiska kvaliteter 
kan utvecklas och lyftas fram. 

Förtätning uppges ofta innebära konflikt mellan å ena sidan luftkvalitet, buller och 
klimatpåverkan å andra sidan grönområden, friluftsliv och hälsa. Det är inget 
motsatsförhållande. Grönområden behöver inte tas i anspråk om i stället frigjorda 
parkeringsplatser används tillsammans med så kallade bruna områden som 
industriområden. Förorenade områden kan dock vara ett problem. Förtätning sker 
fördelaktigt även på höjdled, vilket dock inte innebär att väldigt höga hus behöver byggas  I 
bästa fall kan nya grönområden anläggas eller förbättras vilket är positivt ur många aspekter.  

Denna gynnsamma utveckling förutsätter dock att förtätning inte medför ökat antal utsatta 
för buller och dålig luft, vilket kan bli resultatet om man bygger i anslutning till starkt 
trafikerade gator eller sluter gaturummen så att luftutbyte försvåras.  Biltrafiken i staden 
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måste minska och kollektivtrafiken ska vara tyst och ren. Det måste vara säkert att gå och 
cykla. 

Mer utförliga beskrivningar finns i Samlat kunskapsunderlag för energieffektivisering och 
begränsad klimatpåverkan och dokumentation från projekten Den goda staden och Attraktiv 
stad (TRAST) .  

Regionförstoring 

En annan trend är regionförstoringen. För att få en större arbetsmarknadsregion knyts städer 
samman med varandra och med mellanliggande mindre orter. Avstånden mellan arbete och 
bostad kan bli stora och snabba, pålitliga persontransporter krävs för att det ska fungera. 
Detta ökar transporterna och transportförsörjningen måste därför till helt övervägande del 
ske med kollektiva lösningar som snabbuss och pendeltåg. Såväl arbetsplatser som bostäder 
måste därför i första hand byggas i anslutning till infrastrukturens knutpunkter. 
Infrastrukturen måste komma först. Längs en befintlig bana prioriteras bebyggelse kring 
befintliga stationer och resecentra. 

Ny infrastruktur generellt 

Ny väg eller järnväg motiveras vanligen ur tillgänglighetsperspektiv men riskerar att få 
negativa miljömässiga konsekvenser. Att inom ramen för fyrstegsprincipen lösa utmaningar 
inom tillgänglighet utan investeringsåtgärder i ny sträckning är vanligen mycket fördelaktigt 
ur miljösynpunkt.  

• Nybyggnad av väg och järnväg i ny sträckning innebär alltid negativ påverkan.  
• Negativ miljöpåverkan kan minskas genom undvikande, effektbegränsning och 

kompensation. 
• Nybyggnad kan och bör minska negativ miljöpåverkan sett som summan av nytt och 

befintligt väg- och bannät  
Natur- kultur- och andra landskapvärden hotas och nya områden påverkas av buller- och 
vibrationsproblem. Barriärer för människor och djur uppstår med mera. Omfattning av 
effekter kan minskas genom att undvika intrång och att genomföra skadereducerande 
åtgärder eller kompensationsåtgärder. Nyinvestering kan sammantaget leda till minskad 
miljöpåverkan genom avlastning på annat håll. Emissioner flyttas till mindre känsliga 
omgivningar, genvägar skapas som förkortar resan och en investering i järnväg kan minska 
fossildriven godstrafik på väg är några exempel. En brasklapp är att nyinvestering ofta 
tenderar att öka den trafikvolymen, vilket kan innebära att den positiva tänkta effekten inte 
blir så stor som avsetts, eller till och med  negativ.  

 
Åtgärder som påverkar trafikmängd  

• Minskad trafik ger minskad miljöpåverkan i alla avseenden. 
• Trafiken kan minska utan att transporterna minskar. 
• Transporterna kan minska utan att välfärd och utveckling hotas. 

Transport skapar välfärd och utveckling. Trafik ger miljöproblem, skapar olyckor och kostar 
pengar. Självklart hänger transport och trafik samman men det är olika saker och sambandet 
dem emellan är inte absolut. Ökad lastningsgrad för gods, kollektiv persontrafik och 
ruttplanering är exempel på att trafiken kan minskas eller bromsas utan att välfärden hotas. I 
den större skalan handlar det om målinriktad samhällsplanering med syftet att minska 
transportberoende. Lokalisering av nya bostadsområden, arbetsplatser och service som 
handel, skolor och utbildning är avgörande för hur trafikarbetet kommer att utvecklas. Det är 
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viktigt att utnyttja dessa möjligheter eftersom minskad trafik är gynnsamt för alla 
miljöaspekter.  

De miljöområden som direkt kopplar till trafik, främst vägtrafik, har de starkaste 
synergierna. Det gäller framför allt buller och vibrationer, luftkvalitet samt begränsad 
klimatpåverkan. Övriga miljöområden beror även de av trafiken men då mer i sekundär 
mening.  

Fördelningen mellan trafikslag och energislag 

• Överflyttning mellan trafikslag frigör kapacitet och skapar förutsättningar för optimal 
resursanvändning vilkjet minskar behovet av nybyggande.  

• Överflyttning till energieffektivare trafikslag ger klimatnytta. 
• Överföring till kollektivtrafik, cykling och gång är fördelaktig för alla miljöaspekter.  
• Eldriven infrastruktur är energieffektivare, möjliggör användning av förnyelsebar 

energi och är betydligt bättre såväl för luftföroreningar, buller som förorening av 
vatten och mark.  

• Förnyelsebara bränslen (etanol, biogas och FAME) minskar klimatpåverkan. Att de 
skulle vara generellt bättre ”mot avgaser” är dock en myt. 

 
Överflyttning till sjöfart har stor potential för att avlasta järnvägen och därmed öka dess 
kapacitet att ta emot mer person- och godstransporter. Speciellt angeläget är att regional 
pendling och tungt gods bereds plats på spåren. Sjöfartens utsläpp av svavel- och kväveoxider 
måste dock beaktas. Ökat flyg medför stora ökningar av klimatpåverkan och kan öka problem 
med buller i närhet till flygplatser.  Olika drivmedelsslag har olika emissionsegenskaper och 
därför för- eller nackdelar. Alternativ till fossila drivmedel må vara positivt vad gäller 
klimatpåverkan men kan ge effekter (negativa ochpositiva) vad gäller andra emissioner. Alla 
typer av drivmedel ger upphov till olika negativa effekter vid produktion och distribution. 
Vad gäller biodrivmedel tillkommer potentiell negativ påverkan genom utsläpp av farliga 
ämnen och påverkan på landskap och biologisk mångfald vid odling av råvara. Elenergi har 
hög energieffektivitet och mycket liten miljöpåverkan vid användning, men påverkan kan 
vara stor vid elframställningen 

 
Flytta trafik 

• Att flytta störande trafik skapar lokala förbättringar. 
 

Flytt av trafik från belastade områden förbättrar situationen där, men kan även innebära att 
man flyttar problemen. Luftkvaliteten och buller förbättras i en stadskärna och staden blir 
vackrare och behagligare, men samtidigt ökar troligen luftföroreningshalterna och 
bullerstörningen i nya områden och de totala utsläppen kan öka.   Flytt av trafik kan ha stor 
potential för att minska konflikter inom Landskap, samtidigt som nya konflikter lätt skapas 
på nya platser om trafiken flyttas. Observera att klimatproblematiken generellt sett inte 
gynnas av trafikflytt. Tvärtom är det risk för att den totala trafikmängden ökar, vilket medför 
ökade utsläpp, och totalt ökad belastning på miljön och på människors hälsa.  

Hastighet och körsätt 

• Sänkt hastighet ger mindre buller, luftförorening och klimatpåverkan. 
• Jämnare körsätt ger mindre buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. 

Lägre hastigheter innebär även färre viltolyckor, minskade barriäreffekter och 
undanträngningseffekter både för väg och järnväg, minskad spridning av föroreningar från 
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vägbana (stänk) till vattenförekomster, minskat slitage och därmed lägre underhållsbehov 
och därmed minskad användning av material och kemiska produkter. Lägre hastighet är även 
gynnsamt för trafiksäkerheten.  Lägre hastigheter däremot anses vara ett hot mot 
tillgänglighet. Så behöver det dock inte vara och framförallt inte överallt. Lägre hastigheter i 
tätorter och där människor vistas är knappast något hot mot tillgängligheten. 

Ett jämnare körsätt innebär inga konflikter med andra mål. 

Införande av variabla hastigheter kan vara en effektiv åtgärd vid lokala och i tid avgränsade 
problem för buller, luftkvalitet eller djurpassager. Ett problem är dock att medelhastigheten i 
systemet tenderar att öka, vilket kan vara negativt för ovan nämnda områden och 
klimatpåverkan. Vad gäller buller måste hänsyn tas till att störningskänslighet är större 
nattetid när hastigheten ofta höjs.  

Vägledning vid hantering av hastighet på ett sätt som är avvägt för alla transportpolitiska mål 
finns i stödkriterier för hastighetsgränser. 

Trafikledning 

Trafikledning på både väg och järnväg är en effektiv åtgärd med stor potential att minska 
trafikrelaterade problem. Det bedöms finnas stor utvecklingspotential vad gäller kunskap om 
åtgärders effekter. 

Utformning och skötsel av sidoområden 

Med god skötsel kan ett sidoområde behålla och utveckla sin biologiska mångfald och 
kulturvärden bevaras och synliggöras. En potentiell konflikt är alléer och andra 
kulturelement i anslutning till väg och bana som ibland uppges hota säkerheten. Men alléer 
och kulturföremål kan säkras med räcken och vägen kan flyttas. Konflikten är med andra ord 
konstruerad. 

Materialval 

Ingående material i infrastruktur är ofta en stor del av klimatpåverkan från 
infrastrukturhållningen eftersom man ser infrastrukturhållningen ur ett livscykelperspektiv. 
Det finns därför stora synergier med klimat och resursproblematik att minimera 
materialmängder, optimera hantering av material och val av material med beaktande av såväl 
klimatpåverkan som kemikalieanvändning. Detta beskrivs mer ingående i Kunskapsunderlag 
Material och kemiska produkter.  

Val av vägbeläggning och spårens jämnhet 

Liten stenstorlek i asfaltbeläggning ger lägre buller men högre emissioner av partiklar. Tyst 
asfalt som inte är negativ ur luftkvalitetssynpunkt finns, men är dyrare, men bör övervägas i 
utsatta tätortskärnor. Utförligare beskrivning finns i Vägverkets publikation 2009:124 Råd 
för val av beläggning med hänsyn till miljö. Tyst asfalt måste ”renas” under kontrollerade 
former, vilket förbrukar såväl vatten som energi. Även klimatpåverkan berörs eftersom 
rullmotstånd är en parameter för klimatpåverkan.  
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5. Mål och inriktningar 
Transportpolitiska målen – preciseringarna av hänsynsmålet 

Det övergripande transportpolitiska hänsynsmålet lyder: Transportsystemets utformning 
och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också 
bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås. 

Man kan konstatera fyra saker: 

• Miljö är en del av hänsynsmålet. Det betyder inte att miljö är mindre viktigt men att 
arbete med miljöfrågorna inte är skälet till att Trafikverket finns. Vi ska 
tillhandahålla goda transportmöjligheter samtidigt som vi håller oss inom ramen för 
vad som är miljömässigt rimligt med tanke på miljömålen och inom ramen för lagar 
och föreskrifter. 

• Det finns en stark koppling till de Nationella de nationella miljökvalitetsmålen. Dessa 
är 16 stycken till antalet och återfinns på Naturvårdsverkets hemsida. Mer om dessa 
under ”leveranskvaliteter” nedan.  

• Transportpolitiken ska ”bidra” till att miljökvalitetsmålen uppnås. I hur hög grad 
preciseras inte. 

• Hälsa lyfts vid sidan av miljökvalitetsmålen och betonas speciellt. 
 

Preciseringen för miljö lyder: 

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. 
Här kan följande noteras: 

• Transportpolitikens bidrag till klimatmålet (ett av de 16 miljökvalitetsmålen) ska ske 
genom energieffektiviseringar inom transportsektorn och genom övergång till icke 
fossila drivmedel. 

• Arbetet ska inriktas på de mål som är mest beroende av transportsystemets utveckling 
för att kunna nås.  

De strategiska utmaningarna  

I de strategiska utmaningar som Trafikverkets ledning pekat ut som de viktigaste gapen 
mellan önskvärt tillstånd och förväntad utveckling, har fyra av utmaningarna särskilt stor 
betydelse för transportsystemets miljöpåverkan och det arbete som görs för att begränsa 
denna. 

Ett energieffektivt transportsystem. 

Energipriserna kommer att stiga och energiförbrukningen är starkt kopplad till 
klimatpåverkan inom transportsektorn. Energieffektivisering är alltså viktigt såväl av 
ekonomiska skäl, vilket påverkar tillgänglighet och användbarhet, som av miljömässiga.  

Järnväg och sjöfart är generellt sett energieffektivare än vägtrafik och flyg. Klimatfrågan är 
en av de globala ödesfrågorna och transportsektorns bidrag är mycket stort. Detta behandlas 
vidare under ”klimat” nedan. 
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Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna 

Urbaniseringen kommer att fortsätta, vilket innebär såväl förtätning som utbyggnader i 
ytterområden. Dessa utmaningar kan inte lösas med ökad personbilstrafik utan 
kollektivtrafik, gång och cykling måste ta betydligt större andelar av persontransporterna. 
Effektiva system för varudistribution och handel måste också utvecklas. ”Väl fungerande” 
innebär även att transportsystemets buller, luftföroreningar och markanspråk måste minska 
för att storstäderna ska fungera väl för invånarna. Läs mer om detta nedan under klimat, luft, 
buller, aktivt resande i detta planeringsunderlag och  i Samlat planeringsunderlag 
Tillgänglighet. 

Effektiva transportkedjor för näringslivet 

Sverige är glesbefolkat och exportberoende. Transportavstånden är stora och lastbilstrafiken 
står för huvuddelen av den ökning som sker inom godstrafiken. Denna trend måste brytas 
och järnväg och sjöfart måste ta en betydligt större andel. Elektrifiering av godstrafik på väg 
är ett viktigt komplement. Näringslivet kräver även tillgång till välutbildad arbetskraft, och 
regionförstoring är det sätt som detta kommer att tacklas på utanför storstäderna.  Detta 
tillkommande resande måste i huvudsak ske med kollektiva färdmedel för att kunna bli 
möjligt och restiderna rimliga. Med effektiva transportkedjor menas även att dessa ska vara 
tillförlitliga.  

Mer nytta för pengarna  

Allt vi gör ska vara ekonomiskt effektivt, så även miljöarbetet. Det gäller att tidigt i 
planeringsprocesser identifiera de miljörelaterade risker och utmaningar som finns så att 
dessa inte kommer som fördyrande ”överraskningar” i sena skeden. Det gäller även att såväl 
skyddsåtgärder som riktade miljöinsatser görs på ett kostnadseffektivt sätt och inte minst att 
vi är kreativa och offensiva när, helst innan, vi utsätts för krav och förelägganden av andra 
aktörer. 

 
Nationell plan/länsplaner 

De namngivna projekten i nationell åtgärdsplan och de regionala planerna kännetecknas inte 
av en påtagligt förändrad syn på hur samhället bör utvecklas. Det är därför extra viktigt att 
utnyttja de möjligheter som står till buds för Trafikverket att aktivt verka i riktning mot ett, i 
alla avseenden hållbart transportsystem. 

I nationell åtgärdsplan finns medel avsatta för riktade miljöåtgärder med avseende på buller, 
landskap, vatten och förorenade områden. Dessa medel blir ofta inte upparbetade fullt ut, 
vilket är beklagligt eftersom behovet av insatser är stort. Att förbättra detta är ett gap och en 
utmaning i sig.  

I den nationella planen finns dessutom medel för förbättrad tillgänglighet för utpekade 
grupper och områden. Åtgärder för kollektivtrafik, godsterminaler, gång och cykling är 
förvisso inte miljöåtgärder men utfallet är viktigt för bidraget till miljömålen och inte minst 
för hälsodelen. Dessa åtgärder behandlas dock inom planeringsunderlaget för tillgänglighet. 

Syftet med de riktade medlen är att de ska förbättra tillståndet i befintligt system. De ska inte 
användas till skyddsåtgärder i nyproduktion eller vid omfattande ombyggnad. Här ska vi göra 
rätt från början och nödvändiga skydd ska ingå i projektet och finansieras inom dess budget. 

De regionala planerna, som Trafikverket ska effektuera, innehåller namngivna projekt men 
även där finns potter av olika slag och det varierar mellan olika planupprättare.  
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Styrramverket 

Inom det styrramverk som är under utveckling representeras miljöområdet av en 
leveranskvalitet, nämligen just och jämt ”Miljö och hälsa”. Då området är så brett och de 
olika delarna helt väsensskilda är detta i praktiken uppdelat i tre delar: landskap, hälsa och 
klimat. Dessa tre delar innefattar tillsammans de för transportsektorn mest relevanta av de 
16 miljökvalitetsmålen. Men de innefattar även en utökning av hälsobegreppet samt kultur- 
och upplevelsevärden.  

• Klimat är identisk med såväl miljökvalitetsmålet som hur det behandlas nedan och 
indikatorn är koldioxidekvivalenter. 

• Hälsa inbegriper delarna buller, luftkvalitet och aktivt resande, vilket rimmar väl med 
såväl propositionens som detta underlags indelning. På papperet täcks även 
hälsoaspekterna av förorening av mark och vatten. Här handlar det om exponerade 
medborgare och den överordnade indikatorn är DALY som är ett mått på samlad 
hälsopåverkan. 

• Landskap täcker förutom de ”gröna” miljökvalitetsmålen även vatten som naturresurs 
och målet giftfri miljö. Landskap innefattar även kultur- rekreations- friluftslivs- och 
upplevelsevärde. 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
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