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Förord

Denna miljörapport beskriver både miljöpåverkan från transportsystemet 
och vilka aktiviteter Trafikverket har genomfört 2021 för att minska  
miljöpåverkan. Miljörapporten är vårt svar på uppdrag nummer 6 i  
Trafikverkets regleringsbrev för 2021. 

Trafikverket har flera olika roller i arbetet med att minska miljöpåverkan 
till hållbara nivåer: 

Trafikverket bidrar till hur transportsystemet utvecklas genom våra olika 
verksamheter som planering, investering, underhåll och trafikledning. Vårt 
bidrag är i huvudsak kopplat till den statliga infrastrukturen som är en del i 
transportsystemet. 

För att minimera miljöpåverkan är det också viktigt hur Trafikverket  
agerar i frågor som främst hör till bygg- och anläggningssektorn. Här 
driver Trafikverket som stor offentlig upphandlare på för att minska 
miljöbelast ningen. Som en stor arbetsgivare har Trafikverket dessutom 
möjlighet att verka som föredöme för andra med ett proaktivt arbete för  
att minska miljöpåverkan. 

Det är viktigt att miljöarbetet inkluderar alla dessa olika perspektiv och att 
Trafikverket bidrar i alla våra olika roller. Arbetet sker alltid i samverkan 
med flera andra aktörer. 

Borlänge i februari 2022 

Bo Netz

Vikarierande Generaldirektör
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Sammanfattning

Trafikverkets miljöarbete styrs av flera mål. FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 
pekar ut ett hållbart samhälle. De transportpolitiska målen och miljökvalitets-
målen styr den nationella politiken. Trafikverket har konkretiserat dessa mål i 
Målbild 2030 – tillgänglighet i ett hållbart samhälle i syfte att formulera långsik-
tiga mål för Trafikverket. De är indelade enligt Trafikverkets vision: smidigt, grönt 
och tryggt. Trafikverket har i uppdrag att verka 
 för att de transportpolitiska målen uppnås, och utifrån hänsynsmålet  
ska vi bidra till Sveriges miljömål. För att följa Trafikverkets bidrag till  
de transportpolitiska målen används leveranskvaliteter som beskriver Tra-
fikverkets förmåga att leverera ett tillgängligt transportsystem som tar hänsyn 
till säkerhet, klimat, miljö och hälsa.

Enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter är  
varje nationell myndighet skyldig att införa miljöledningssystem för att bedriva 
ett systematiskt miljöarbete. Trafikverkets har ett integrerat ledningssystem som 
ska efterleva kraven enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. 

Trafikverkets miljöarbete delas in i sju prioriterade miljöområden, vilka presen-
terar i rapportens respective avsnitt. I rapporten tillkommer också åtgärdsom-
rådet aktivt resande som beskriver hur transportsystemet ger förutsättningar 
för ett aktivt resande och hur det inverkar på folkhälsan. Miljö-områdena är 
kopplade till de miljökvalitetsmål som Trafikverket prioriterar. Åtgärder inom 
de olika områdena påverkar ofta varandra och kan leda till både konflikter och 
synergier inom flera områden. 

Biologisk 
mångfald

TEMAAVSNITT

sid 21

Årets temaavsnitt handlar om biologisk mångfald. Det beskriver 
hur transportinfrastrukturen påverkar biologisk mångfald  
och hur Trafikverkets åtgärder för att stärka/bidra/minska 
påverkan på den biologiska mångfalden sker genom att anpassa 
skötsel och hantering av vägkanter, banvallar och trädsäkrings-
zoner föratt exempelvis få artrika vägkanter, skapa naturliga 
livsmiljöer för organismer samt omvandla barriärer till 
korridorer så kallad grön infrastruktur.

Klimat och energi
sid 28

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade  
under 2021 med preliminärt 0,3 procent jämfört med 2020. 
Minskningen förklaras av ökad reduktionsplikt på bensin och 
diesel samt av ökad nyregistrering av laddbara bilar. Detta 
ledde sammantaget till att utsläppen minskade trots att 
trafiken ökade jämfört med 2020. 

Under 2021 har Trafikverket tagit fram en målbild för  
klimatutsläpp från egen och upphandlad verksamhet. Vi  
ställer krav på minskade utsläpp i upphandlingar av projekt, 
med målet att minska utsläppen med 15 procent under  
perioden 2020–2024. Utfallet för målet blev 12 procent för 
2021. Trafikverket har genomfört åtgärder inom klimat-
området under 2021 med resultatet att växthusgasutsläppen 
minskade med 52 300 ton koldioxid ekvivalenter netto.

Utsläppen från tjänsteresor har fortsatt att minska under 
2021 beroende på minskat resande, främst till följd av  
covid-19-pandemin. 
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Luftkvalitet
sid 40

Miljökvalitetsnormen för utomhusluft överskrids eller 
riskerar att överskridas för både NO2 och PM10 i några 
tätorter och storstadsregioner. Trafikverket utför 
åtgärder som dammbindning och anpassade hastigheter  
vilket bidrar till en ökad luftkvalitet. Trafikverket 
arbetar för att uppnå preciseringarna i miljömålet Frisk 
luft i ombyggnads- och nybyggnads projekten samt 
tillsammans med kommunerna i deras samhällsplanering.

Buller och 
vibrationer

sid 48

600 000 personer längs den statliga infrastrukturen är 
utsatta för bullernivåer högre än riktvärden. Under året 
fick 3 800 personer bulleråtgärder längs statliga vägar 
och järnvägar i form av till exempel bullerskärmar, 
buller vallar, förbättrad ljuddämpning i fasader och 
bullerskyddade uteplatser. 

Aktivt resande
sid 56

Hälsoeffekter av dagens gång- och cykelresor bedöms 
förhindra cirka 3 000 förtida dödsfall. I år har 34 
kilometer nya statliga gång- och cykelvägar öppnats  
för trafik. Under året har det inom stadsmiljöavtalen 
beviljats nästan 1,2 miljarder kronor i stöd, dessa  
bidrar till genomförande av kollektivåtgärder och 
cykelåtgärder.

Landskap
sid 64

Situationen för artrika infrastrukturmiljöer fortsätter 
att försämras. En förklaring är ökningen av invasiva 
arter. Under 2021 genomfördes fler landskapsåtgärder än 
under tidigare år. Antalet viltolyckor under 2021 har ökat 
jämfört med tidigare år och detta följer en generellt 
ökande trend över tid kopplat till ökade hastigheter och 
trafikökningar. 

Vatten
sid 72

Byggande, drift, underhåll och användning av transport-
infrastrukturen kan innebära negativ påverkan i form  
av förorening av vatten, ändrade vattenflöden och kan 
utgöra vandringshinder. Trafikverket har under 2021 
fortsatt arbetet med riktade åtgärder vid prioriterade 
konfliktsträckor i befintliga anläggningar. Arbete med 
ett tiotal vattenskyddsåtgärder pågår varav fem har 
avslutats under 2021. På järnvägssidan arbetar Trafik-
verket främst med att åtgärda sugtransformatorer.  
Under 2021 åtgärdades 26 sugtransformatorer. 

Material och  
kemiska produkter

sid 80

Under 2021 har andelen artiklar med tillgång till  
information om innehåll av farliga ämnen ökat från  
76 till 87 procent. Under året har ett nytt kriterium  
för allergiframkallande egenskaper implementerats  
i Trafikverkets verksamhet. Detta innebär att fler 
produkter innehåller särskilt farliga ämnen och  
omfattas av utfasningskriteriet.
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Förorenade 
områden och 

masshantering
sid 86

Vid utgången av 2021 hade Trafikverket inventerat  
12 034 riskobjekt förorenade områden. Av dessa är 1 339 
översiktligt undersökta, 448 detaljerat undersökta och 
405 efterbehandlade. För att minimera påverkan på 
klimat, resurshushållning och ekonomi arbetar  
Trafikverket aktivt för en mer hållbar och cirkulär 
masshantering. Ökad samordning inom Trafikverket 
avseende masshantering och framtagande av stöd för
miljöklassificering och bedömning av jordmassor är 
 steg i arbetet och syftar till att bidra till bland annat 
erfarenhetsspridning, enhetliga arbetssätt och högre 
nyttiggörande av massor.

Avsnitten i miljörapporten inleds med att ge en sammanfattande bild av 
tillståndet och vilken effekt som genomförda åtgärder resulterat i. 
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1 Inledning

Trafikverket skriver varje år en miljörapport som både beskriver transport-
systemet i stort samt våra egna aktiviteter för att minska miljöpåverkan. I 
Trafikverkets regleringsbrev för 2021 fick vi dessutom ett särskilt uppdrag 
av regeringen att lämna en miljörapport: 

6. Miljörapport för 2021 
Trafikverket ska lämna en rapport som beskriver miljöpåverkan från  
transportsystemet i sin helhet och hur Trafikverkets aktiviteter för att minska 
transportsystemets miljöpåverkan har utvecklats under året. I rapporten ska 
även ingå en beräkning och en redovisning av klimateffekterna från myndig
hetens verksamheter under året, såväl vid minskad som vid ökad miljöpåverkan. 
Trafikverket ska även beskriva hur myndigheten arbetar för att stärka  
biologisk mångfald inom vägområdet längs statliga vägar och intill banvallar  
längs den del av det statliga järnvägsnätet som Trafikverket förvaltar.  
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) 
senast den 1 april 2022.

Denna rapport är vår redovisning av uppdraget i regleringsbrevet. Miljö 
och naturfrågor kan delas in på flera olika sätt och det finns flera olika 
målhierarkier. Grundstenarna i denna rapport är därför de av Trafikverket 
sju prioriterade miljöområdena klimat-och energi, luftkvalitet, buller och 
vibrationer, landskap, vatten, material och kemiska produkter, förorenade 
områden och masshantering. Till dessa sju miljöområden tillkommer även 
åtgärdsområdet aktivt resande, som positivt påverkar människors hälsa 
och flera miljöområden.  

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för 
alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar 
och järnvägar. Det betyder att även ett stort antal andra aktörer bidrar till 
transportsystemets utveckling. 

Syftet med transportsystemet är att skapa tillgänglighet samtidigt som 
det måste ske inom ramen för ett hållbart samhälle. Detta innebär att det 
transportpolitiska funktionsmålet om tillgänglighet ska utvecklas inom 
ramen för hänsynsmålet för miljö, hälsa och trafiksäkerhet. 

Figuren nedan visar att Trafikverket är en del av transportsystemet, som i 
sin tur är en del av det hållbara samhället, se Figur 1. För varje nivå i denna 
figur finns olika mål formulerade som både kompletterar och överlappar 
varandra. 
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Ett hållbart samhälle
Agenda 2030

Transportsystemet
Målbild 2030

Trafikverket
Långsiktiga mål

Figur 1. Trafikverket bidrar till ett hållbart samhälle.

Ett hållbart samhälle har många dimensioner och kan sägas definiera 
ramarna som utvecklingen bör hålla sig inom för att vara hållbar över tid.
FN har lagt fast hållbarhetsmål i Agenda 2030 som ska guida det globala 
arbetet för att göra planeten hållbar. Agenda 2030 innehåller många mål 
och delmål som alla ska uppfyllas. 

Figur 2. De globala hållbarhetsmålen.

För transportsystemet i Sverige finns de transportpolitiska målen och 
Trafikverket ska verka för att de uppnås. Transportpolitikens övergripande 
mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt  
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet. Till det övergripande transportpolitiska målet finns två delmål, 
funktionsmålet och hänsynsmålet: 

Funktionsmålet för tillgänglighet lyder: Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utveck-
lingen i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
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Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa lyder: Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen  
ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande  
generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till 
ökad hälsa.

Till de båda delmålen finns även ett antal preciseringar.

Trafikverket har, inspirerade av Agenda 2030, presenterat och konkretiserat  
de transportpolitiska målen i Målbild 2030 – tillgänglighet i ett hållbart 
samhälle. Där har vi samlat mål som riksdagen och regeringen beslutat, och 
i vissa fall har vi kompletterat med andra målformuleringar. Målbild 2030 
visar liksom Agenda 2030 att målen hänger ihop och att olika lösningar bör 
täcka flera målområden för att vi ska nå ett hållbart samhälle. 

Figur 3. Målbild 2030 innehåller 14 mål, sorterade på 10 aspekter varav 7 av målen rör 
hänsynsmålet (klimat, luftkvalitet, biologisk mångfald, trafiksäkerhet, aktivt resande 
och buller).

Ytterligare ett sätt att visa förhållandet mellan tillgänglighet och ett 
hållbart samhälle illustreras i Figur 4 nedan. Figuren visar att samhället 
är beroende av en god tillgänglighet samtidigt som tillgängligheten måste 
hålla sig inom ramen för ett hållbart samhälle.

Tillgänglighet

Ett 
hållbart samhälle

Figur 4. Säkerhet, miljö och hälsa skapar en ram för utvecklingen av god tillgänglighet.
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Det transportpolitiska hänsynsmålet hänvisar till Sveriges 16 miljökvalitets-
mål som beskriver det framtida tillstånd som vårt miljöarbete ska leda 
till, se Figur 5. Miljömålssystemet består också av ett generationsmål och 
24 etappmål. Generationsmålet är ett övergripande mål som inriktar den 
svenska miljöpolitiken och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i 
samhället. Det visar på den samhällsomställning som krävs för att vi ska 
kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till 
kommande generationer. 

Begränsad 
klimatpåverkan

Skyddande
ozonskikt

Grundvatten av 
god kvalitet

Ett rikt
odlingslandskap

Frisk luft

Säker strålmiljö

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Storslagen  
fjällmiljö

Bara naturlig 
försurning

Ingen 
övergördning

Myllrande 
våtmarker

God bebyggd  
miljö

Giftfri 
miljö

Levande sjöar  
och vattendrag

Levande 
skogar

Ett rikt växt-  
och djurliv

Figur 5. Sveriges miljökvalitetsmål.

Trafikverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås. Trafikverket ska också 
vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.1 

1 §11 Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Trafikverket ska alltså bidra till alla de olika mål som hittills beskrivits. 
Målen har dock beskrivit samhället i stort eller ett transportsystem som 
skapas av olika aktörer där Trafikverket är en bland många. Det behövs 
därför också mål som bara berör Trafikverket. 

Trafikverket sätter också egna miljörelaterade mål i många sammanhang  
– till exempel i vår strategiska inriktning, i våra verksamhetsplaner  
eller i projektplaner. För att visa vilken förflyttning som behövs för att nå 
de transportpolitiska målen och Målbild 2030 har Trafikverkets styrelse 
beslutat om långsiktiga mål för Trafikverket. De är indelade enligt  
Trafikverkets vision: smidigt, grönt och tryggt. Flera av de 19 målen är 
centrala för Trafikverkets miljöarbete. 
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SMIDIGT GRÖNT TRYGGT

Möjliggör över yttning av mer gods från väg fl
till järnväg och sjöfart.

Bygger infrastruktur som bidrar till eller 
passar in i ett transporteffektivt samhälle.

Samverkar med andra för att nå Nollvisionens 
etappmål, både för skyddade och oskyddade 
tra kanter.fi

Bidrar till utveckling i hela landet genom  
att sträva efter förstoring av arbetsmarknads-
regioner.

Utvecklar elektri ering längs viktiga vägar.fi
Åtgärdar brister i infrastrukturen så att 
väsentligt färre ska dö eller skadas allvarligt 
inom statlig väg och järnväg.

Gör det lättare att ta sig till regionala och 
nationella målpunkter.

Bygger landskapsanpassad infrastruktur  
och anpassar en stor andel av den be ntliga fi
infrastrukturen.

Genomför åtgärder så att väsentligt färre 
personer utsätts för dålig luftkvalitet.

Prioriterar transportlösningar som förbättrar 
tillgängligheten och minskar bilberoendet.

Genomför insatser så att infrastrukturen 
inte motverkar en god vattenkvalitet.

Genomför åtgärder så att väsentligt färre 
personer utsätts för buller.

Utvecklar yteffektiva person- och gods-
transportlösningar i tätort.

Upphör med användningen av särskilt farliga 
ämnen.

Bygger ut och möjliggör sammanhängande 
stråk för ökad och säker gång och cykling 
samt underhåller dem så att de kan användas 
året om.

Prioriterar transportlösningar som fungerar 
för grupper med olika förutsättningar.

Bidrar till att bytespunkter, rastplatser samt 
gång- och cykelvägar upplevs som attraktiva 
och trygga.

Minskar infrastrukturens barriäreffekter.

Säkerställer att tra kinformationen är pålitlig, fi
koordinerad och nås via olika kanaler för att 
passa olika behov.

Figur 6. Långsiktiga mål för Trafikverket.
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2 Verksamhetens resultat och 
styrning

För att följa upp Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen  
används leveranskvaliteter. Leveranskvalitet klimat beskriver Trafikverkets 
bidrag och utvecklingen i transportsystemet i förhållande till klimatmål. 
Leveranskvalitet miljö och hälsa berör i dagsläget ett urval av prioriterade 
miljöområden som tas upp i miljörapporten. Leveranskvaliteten beskriver 
Trafikverkets bidrag och utveckling i förhållande till det övergripande  
generationsmålet för miljö, miljökvalitetsmålen och ökad hälsa. Leverans-
kvaliteterna och övriga områden rapporteras i Trafikverkets årsredovisning. 

2.1 Resultat – leveranskvalitet klimat samt 
leveranskvalitet miljö och hälsa
I Trafikverkets årsredovisning 2021 presenteras en sammanfattande  
bedömning av Trafikverkets bidrag till leveranskvaliteterna 2021  
samt utvecklingen av leveranskvaliteterna 2016–2020. I Tabell 1  
redovisas bedömningen från Trafikverkets årsredovisning när det  
gäller leveranskvaliteterna klimat samt miljö och hälsa. 

2.1.1 Leveranskvalitet klimat
Bedömningen är att våra insatser har gett ett övervägande positivt bidrag 
till klimatmålet.

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafik, som helt dominerar utsläppen  
från inrikes transporter, minskade enligt preliminära data med cirka 0,3 (–8) 
procent jämfört med 2020.2 Ökad andel biodrivmedel genom höjd reduktions-
plikt tillsammans med elektrifiering kompenserade för ökad trafik.

2 Diagram 10 Utsläpp av växthusgaser från vägtrafik, miljoner ton_REV. Bladet Diagram cell M8.
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Miljo-och-halsa/Klimat/

Transportsystemets utsläpp innefattar, utöver utsläpp från trafiken,  
också utsläpp från byggande och underhåll av infrastruktur, tillverkning 
av fordon samt produktion och distribution av drivmedel.

Trafikverket har stor möjlighet att påverka energianvändningen och  
växthusgasutsläppen från byggande och underhåll av statlig väg och 
järnväg. Trafikverket ställer krav på minskade utsläpp i upphandlingar av 
entreprenader sedan ett antal år tillbaka och under 2021 infördes krav på 
materialtransporter och tekniskt godkänt material. Kraven tillämpades 
bland annat vid upphandling av järnvägstransporter och järnvägsräls. 

2.1.2 Leveranskvalitet miljö och hälsa
Leveranskvaliteten miljö och hälsa består av områdena landskap, buller, 
vibrationer, luftkvalitet och aktivt resande. Trafikverkets insatser bedöms 
ge ett övervägande positivt bidrag till leveranskvaliteten miljö och hälsa. 

Bedömningen är att landskapsanpassningen totalt sett försämras över tid 
och 2021 är inget undantag. Utvecklingen är negativ trots Trafikverkets 
åtgärder i statlig infrastruktur bidrar till landskapsanpassning, genom att 

https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Miljo-och-halsa/Klimat/
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minska infrastrukturens negativa påverkan på natur- och kulturvärden 
och främja positiva värden. Det beror på omvärldsfaktorer som till stora 
delar ligger utanför Trafikverkets möjlighet att påverka. Som exempel kan 
nämnas att ökade åtgärder för att bekämpa invasiva arter inte är tillräckligt 
för att stoppa spridningen av dem. 

Antalet viltolyckor har ökat jämfört med tidigare år. Under 2021 genomfördes  
fler landskapsåtgärder än under tidigare år. 

Vägtrafiken är en betydande källa till luftföroreningar. Luftkvaliteten 
förbättras över tid, men lagstadgade miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
överskrids eller riskerar att överskridas i flera tätorter. Under året identifierade  
Trafikverket utsatta skyddsobjekt, som förskolor och skolor längs de  
statliga vägarna, för att tydliggöra var åtgärder bör genomföras. Under  
året genomförde Trafikverket, i egen regi eller i samverkan med andra, 
åtgärder enligt lokala och regionala åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet.

Höga nivåer från trafikbuller och vibrationer medför negativa effekter 
på hälsa och välbefinnande. Under året genomförde Trafikverket buller-
åtgärder som bullerskärmar och fasadåtgärder längs statliga vägar och 
järnvägar. Beläggning med mindre stenstorlek minskar bullret något och 
en åtgärdsanalys har gjorts för att identifiera lämpliga vägsträckor inför 
framtida beläggningsåtgärder. Analysen visar att om bullerreducerande  
beläggning väljs på knappt en procent av det statliga vägnätet kan cirka 
90 000 boende få minskat buller.

Fysisk aktivitet och åtgärder som ökar säker gång och cykling i transport-
systemet bedöms generellt ge positiva hälsoeffekter. Trafikverket finansierar 
stadsmiljöavtal och förbättrar både säkerheten och framkomligheten för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Exempel på åtgärder är säkra gångpassager, 
gång- och cykelvägar och åtgärder för kollektivtrafik. 

Tabell 1. Sammanfattande bild av Trafikverkets bidrag 2021 samt utvecklingen av 
leveranskvaliteter i transportsystemet 2016–2021.

Leverans-
kvalitet

Når ambitioner i 
verksamhetsplan 
2021

Trafikverkets 
påverkan

Transportsystemet – läge jämfört 
med föregående år

2021 2020 2019 2018 2017

Klimat  Ja Liten à ä

Miljö och hälsa  Ja Märkbar à à à à à

Läsanvisning för tabell 1:

Kolumnen ”Når ambitioner i verksamhetsplan 2021” är vår bedömning i förhållande till  
ambitionerna i Trafikverkets verksamhetsplan för året.

  Ja = Trafikverkets insatser har genomförts enligt plan och ger förväntade effekter.
  Nej=  Trafikverket bidrar positivt, men når inte ambitionen i verksamhetsplanen för året. 

Kolumnen ”Trafikverkets påverkan” tolkas enligt följande: 
Liten = Trafikverket har liten påverkan på det totala utfallet i transportsystemet.
Märkbar =  Trafikverkets insatser har märkbar påverkan, men andras insatser eller yttre  

omständigheter påverkar minst lika mycket.
Stor = Trafikverket har stor påverkan på utfallet i transportsystemet. 

Mer information och detaljerade resultat som ligger bakom bedömningen 
finns att läsa i respektive miljöavsnitt i efterföljande kapitel och i  
Trafikverkets årsredovisning.



TRAFIKVERKETS MILJÖRAPPORT 202118

2.2 Riktade miljöåtgärder
Trafikverket genomför riktade miljöåtgärder för att åtgärda brister i  
befintlig infrastruktur. Bristerna kan till exempel bero på att anläggningen 
byggdes när kraven var lägre än i dag, eller på att trafiken har ökat och  
användningen av anläggningen har förändrats. Åtgärder görs inom  
miljöområdena landskap (natur- och kulturmiljö), vatten, förorenade  
områden samt buller och vibrationer. 

Det finns ett stort behov att vårda, stärka och höja prestandan på den 
anläggning som redan finns. Det mest avgörande för transportsystemets 
funktion är att utnyttja och förvalta den existerande infrastrukturen  
på ett effektivt sätt. Riktade miljöåtgärder är exempel på hur det befintliga 
transportsystemet kan förbättras på ett flexibelt och kostnadseffektivt  
sätt, och de är en central del i Trafikverkets miljöarbete. Takten på  
genomförandet av riktade miljöåtgärder bestäms av prioriteringar i  
nationell transportplan, som beslutas av regeringen. Behovet av riktade 
miljöåtgärder är mycket stort, och genomförandet av riktade miljöåtgärder 
i enlighet med den nationella planen för 2018–2029, kommer endast  
att åtgärda en del av det totala behovet. I Trafikverkets planförslag till  
kommande nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 föreslås 
en indikativ ram på 13 100 miljoner kronor för riktade miljöåtgärder.3  
Våren 2022 förväntas regeringen fatta beslut om innehållet i planen. 

3 Trimnings- och miljöåtgärder – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 
2022–2033 (diva-portal.org)

Resultat av riktade miljöåtgärder redovisas i respektive avsnitt för buller, 
landskap, vatten samt förorenade områden och masshantering.

2.3 Miljöstyrning
Trafikverkets miljöarbete utgår från Trafikverkets uppdrag om att verka 
för att de transportpolitiska målen uppnås. Det utgår också från analys och 
konkretisering av vad de transportpolitiska målen och Agenda 2030  
innebär, vilket återfinns i Trafikverkets målbild 2030 och i Trafikverkets 
långsiktiga mål. Till det kommer lagar, förordningar och föreskrifter och  
en rad andra styrande dokument och uppdrag som beskrivs av Figur 7.

EU Riksdagen

Naturvårdsverket 
Vattenmyndigheterna 
Kemikalieinspektionen  

m.fl.

Länsstyrelser 
KommunerRegeringen

TRAFIKVERKET

Domstol

Direktiv och 
förordningar

Lagar 
Miljöbalken Förordningar Reglerings

brev

Nationell 
transport

infrastruktur
plan

Uppdrag Föreskrifter Domar med 
villkor

Krav på 
kontroll
program, 

tillstånd m.m.

Instruktion inkl 
transport

politiska mål, 
miljökva

Figur 7. Översiktlig beskrivning av hur Trafikverkets miljöarbete styrs.

litetsmål

Transport
politiska mål, 

miljö
kvalitetsmål

Handlings
plan Agenda 

2030

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615257/FULLTEXT01.pdf
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I Sverige lyder myndigheterna under regeringen. Det innebär att styrning 
mot mål som riksdagen beslutar om går via regeringen. Regeringen  
beslutar om vad som gäller för vilken myndighet. 

I Handlingsplan Agenda 2030 utgår regeringen från ett nationellt perspektiv 
och beskriver Sveriges bidrag till det globala genomförandet av Agenda 
2030. Handlingsplanen är en sammanfattande beskrivning av regeringens 
insatser och ambitioner. Handlingsplanen lyfter fram sex tematiska fokus-
områden och därutöver fyra nyckelfaktorer för genomförandet. I samband 
med beslutet om handlingsplanen år 2018 beslutade regeringen även om  
ett antal uppdrag till olika myndigheter. Insatserna från myndigheter  
styrs genom regeringsbeslut om uppdrag till myndigheter i instruktioner,  
regleringsbrev eller särskilda beslut om regeringsuppdrag. I reglerings-
brevet för 2021 har Trafikverket fått ett återrapporteringskrav att  
”med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, redovisa resultat från  
myndighetens verksamhet som bidrar till relevanta delar av genomförandet  
av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling”. Genom gången 
visar att Trafikverkets verksamhet bidrar till 14 av 17 globala målen, och till 
48 av de 168 delmålen som Agenda 2030 omfattar.

Miljöstyrningen på Trafikverket säkerställer ett långsiktigt effektivt  
miljöarbete för att nå och bibehålla tillgänglighet i ett hållbart samhälle.  
Vi tolkar omvärldens krav och förväntningar och omsätter dessa till mål 
och handlingsplaner i verksamheten. Vi utvecklar effektiva arbetssätt,  
metoder och verktyg för att nå målen. En förutsättning för arbetet är att  
vi har kunskap om verksamhetens effekter på hälsa och miljö samt att vi 
följer dessa effekter genom att mäta miljöprestandan och utvecklingen. 

Enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter är 
varje nationell myndighet skyldig att införa miljöledningssystem för att 
bedriva ett systematiskt miljöarbete. Trafikverkets integrerade lednings-
system ska efterleva kraven enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. 
Trafikverkets resultatenhet Färjerederiet är certifierad enligt ISO 14001. 

Under 2020 uppdaterade Trafikverket sin miljöutredning med anledning 
av kravet i miljöledningsförordningen; att en miljöutredning ska uppdateras  
vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år.  
Resultatet visade att Trafikverkets betydande miljöpåverkan är i stort inom 
samma områden som vid föregående miljöutredning. Exempel på faktorer 
som har förändrats och som behöver beaktas i Trafikverkets miljöarbete är 
att projektens komplexitet och projektvolymer har ökat, vilket medför att 
större områden och känsliga miljöer påverkas.

De prioriterade miljöområdena utgör grunden för vilka tillståndsbe-
skrivningar, kunskapsunderlag, gapanalyser, riktlinjer och andra  
styrande dokument som behövs för att hantera de miljöutmaningar som  
Trafikverkets verksamhet står inför. Trafikverkets ledningssystem  
styr och stödjer hanteringen av Trafikverkets betydande miljöpåverkan.  
Arbetssättet är processorienterat och inom respektive process tas  
relevanta miljökrav om hand, då miljöstyrning inte är en egen process.
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Trafikverkets miljöarbete delas in i sju prioriterade miljöområden och ett 
åtgärdsområde. Miljöområdena är kopplade till de miljökvalitetsmål som 
Trafikverket prioriterar. Åtgärder inom de olika områdena påverkar ofta 
varandra och kan leda till både synergier och konflikter inom flera områden. 
Detta belyses i rapportens sista avsnitt ”Helhetssyn och synergieffekter”. 

Ett område eller del av ett område beskrivs mer fördjupat i ett temaavsnitt. 
I årets miljörapport är temaavsnittet biologisk mångfald, se avsnitt 3. 

I avsnitt 4 och framåt beskrivs för respektive prioriterat miljöområde samt 
åtgärdsområdet aktivt resande: 

• Olika mål som området har koppling till

• redovisning av miljöprestandan, tillståndet och dess utveckling över tid

• resultat av Trafikverkets miljöarbete, genomförda åtgärder och insatser.

Klimat och  
energi Luftkvalitet Buller och 

vibrationer
Aktivt 

resande

Sid 28 Sid 40 Sid 48 Sid 56

Landskap Vatten
Material och  

kemiska 
produkter

Förorenade 
områden och 

masshantering

Sid 64 Sid 72 Sid 80 Sid 86

Figur 8. Prioriterade miljöområden samt åtgärdsområdet aktivt resande.
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3 Temaavsnitt: Biologisk mångfald

Uttrycket biologisk mångfald används för att i ett ord beskriva allt liv på 
jorden. Inte bara arterna i sig utan också det nätverk de är sammanflätade 
till. Allt liv ingår i detta nätverk även vi människor. Det är nätverket som 
ger funktion och styrka över tid. 

Samhället är beroende av biologisk mångfald och ekosystemen där naturen 
utgör en grundsten. I ekosystemen finns livsnödvändiga resurser som en 
del av ett kretslopp. Den globala ekonomin är beroende av och samspelar 
med den biologiska mångfalden genom att exempelvis utgöra bank av  
resurser och nya material eller förse oss med rent vatten. 

Merparten av världens arter är idag okända liksom deras samband och 
interaktioner sinsemellan. Arter som dör ut är en potential till outnyttjad 
resurs. Huvuddelen av värdens mediciner kommer till exempel från dessa.4 
Studier visar på stora ekonomiska värden för att beskriva okända arter5, 
värden som inkluderar kunskapen om att arterna finns och vad de kan 
ge. Värdet av arternas långsiktiga funktioner eller deras grund i framtida 
fungerande ekosystem har inte varit möjliga att beräkna än.

4 Brandão & Paludo (2013). Biodiversity and gene patents. United Nations Environment Programme ISSN: 
2318-3195 v1 p. 244-263

5 Deloitte Access Economics (2021). Cost benefit analysis of the Taxonomy Australian mission. Australian 
academy of Science

Figur 9. Hållbar utveckling, samspelet mellan biosfären, social hållbarhet och den 
ekonomiska utvecklingen.

TEMAAVSNITT
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Biologisk mångfald är idag den hållbarhetsutmaning som är längst ifrån sin  
planetära gräns.6 World Economic Forum pekar ut biologisk mångfald till-
sammans med extremväder och klimateffekten, som de tre största globala 
ekonomiska riskerna på 10 års sikt.7 Före till exempel infektionssjukdomar 
som en pandemi eller en ekonomisk recession på grund av skuldsättning. 

6  Steffen et al. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. 
Science. Volume 347 | Issue 6223.

7 The Global Risk report 2022 17th edition WMO Library, ISBN: 978-2-940631-09-4

3.1 Transportinfrastrukturens bidrag och potential för 
biologisk mångfald

3.1.1 Landskapsanpassad infrastruktur
Transportinfrastruktur äger möjligheterna och har potential att göra  
skillnad för biologisk mångfald. Samtidigt kan landskapsanpassad  
infrastruktur bidra till många andra samhällsnyttor som minskad  
klimatpåverkan, motverkad spridning av invasiva arter, ökad trafik-
säkerhet, förbättrad punktlighet och robusthet. Trafikverket har med  
ett målinriktat och systematiskt arbete inom forskning, innovation  
och utveckling identifierat fyra fokusområden där vi har potential till  
positiva bidrag för samhället och den biologiska mångfalden:

1. Barriärer/mortalitet

2. Störning 

3. Artrika miljöer 

4. Invasiva arter

TEMAAVSNITT
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Genom att fokusera på dessa områden8 och anpassa infrastrukturen enligt 
beslutade krav9 lägger Trafikverket grunden för ett kostnadseffektivt 
arbete som bidrar till stärkt biologisk mångfald. Det innebär att djur kan 
nyttja landskapet efter sina behov utan risk att dödas eller bli störda, att 
sidoområden bidrar till landskapets gröna infrastruktur genom att vara 
bra livsmiljöer, att gräsmarksmiljöer, brynzoner och allémiljöer kopplas 
samman och att invasiva arter hindras från att spridas via infrastrukturens 
miljöer.

8 Anpassning av transportinfrastrukturen som ett bidrag till en fungerande grön Infrastruktur – planera, bygga och 
sköta. Trafikverket 2016:133

9 Riktlinje landskap TDOK 2015:033

Figur 10. Ekodukt Hallandsåsen färdigställdes 2021 och är ett gott exempel på 
landskapsanpassning enligt Trafikverkets arbete med att minimera barriär- och 
mortalitetspåverkan från trafikerade vägar. Foto: Trafikverket

3.1.2 Sidoområden som multifunktionsytor för biologisk mångfald
Vägkanter motsvarar en tredjedel av ytan som alla betesmarker upptar i det 
svenska landskapet.10 Genom att öka andelen vägkanter samt banvallar och 
trädsäkringszoner som sköts med en funktion för biologisk mångfald kan 
Trafikverket bidra till ökad artrikedom och goda miljöer för pollinatörer. 

10 Bernes et al. (2017). How are biodiversity and dispersal of species affected by the management of roadsides?  
A systematic map. Environmental Evidence.

Figur 11. En rikblommig artrik vägkant respektive en näringsrik skötselintensiv vägkant. 
Foto: Mats Lindqvist Trafikverket

TEMAAVSNITT
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Artrik energiutvinning 
Trafikverket slåttrar årligen cirka 
20 000 mil vägkant med huvudsakligt 
syfte att ge fri sikt och bättre säkerhet 
för trafikanter. Inom ramen för ett 
forskningsprojekt testar Trafikverket 
en ny slåttermetod i Skåne. Projektet 
syftar till att öka den biologiska 
mångfalden i vägkanterna samtidigt 
som det slåttrade gräset omvandlas
till biogas. Det är det kombinerade 
syftet med projektet, att öka den bio-
logiska mångfalden och minska kli-
matpåverkan, som gjort att projektet 
fått namnet Artrik energiutvinning. 

Figur 12. Klippning med aggregat  
som suger in biomassan och kör det 
till en rötningsanläggning för biogas-
tillverkning. Foto: Trafikverket

Projektet pågår längs mindre, statliga vägar i kommunerna Trelleborg, 
Skurup och Svedala under tre år med start sommaren 2020. Med en  
för ändamålet utvecklad slåttermaskin skördas växterna, samlas upp  
och transporteras till Gasums biogasanläggning i Jordberga. På biogas-
anläggningen omvandlas biomassan till biogas, som därefter distribueras 
via gasledning till marknaden. Den biogas som ska produceras under  
pilotprojektets tre år beräknas ge en utsläppsminskning som motsvarar 
mer än 700 ton koldioxid för de tre år som projektet pågår. Det motsvarar 
ungefär vad 400 personbilar släpper ut på ett år.

Förhoppningen är att återkommande slåtter med insamling av frön även 
begränsar spridningen av invasiva arter, exempelvis lupiner, som ofta 
sprids längs vägarna och konkurrerar ut den inhemska floran. Ytterligare 
en vinst med projektet är att en restprodukt från biogasproduktionen är 
gödsel av hög kvalitet som kan levereras ut till lantbruk i regionen.

TEMAAVSNITT
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Figur 13. Trädsäkringszon med bryn längs södra stambanan med båda skarpa  
kanter och succesiva övergångar. Exempel på arter som kan trivas i bryn är större 
hackspett, buskskvätta, klasefibbla, lövskogsantennmal och större timmerman.  
Foto: Olof Persson och Trafikverket

Ett levande landskap med fler fåglar, insekter och växter
Längs järnvägen skapas en trädsäkringszon som genom servitut fungerar 
som buffert för sikt och gör att träd inte faller in över luftledningar och 
spårområdet. I detta område finns en stor potential att skapa naturliga bryn 
med en mer uppluckrad struktur och variationsrik vegetation istället för 
skarpa kanter mellan skog och järnväg. Landskapsanpassade trädsäkrings-
zoner binder ihop anläggningen med landskapet samtidigt som det skapar 
naturliga livsmiljöer för många olika organismer. Ett konkret exempel är 
att gynna sälg som buske och mindre träd, eftersom sälgen är en värdefull 
resurs i brynzoner. Sälgens pollen och nektar är betydelsefull för de  
insekter som bidrar till skörden hos omgivande åkermark eller den gamla 
kulturskogen innanför skogsbrynet.11 180 fjärilsarter har sin larvutveckling 
på sälg och många fler fjärilsarter söker nektar i sälgblommor. Samtidigt är 
många vilda bin på våren helt beroende av sälg. Trädsäkrings zonerna kan 
på motsvarande sätt som vägkanterna i projektet Artrik energiutvinning, ha 
potential att både bidra till ökad biologisk mångfald och klimatmålen. 

11 Ehnström, B. & Holmer, M. 2009. Sälg – livets viktigaste frukost. 2:a upplagan. CBM:s Skriftserie 33, Uppsala.

TEMAAVSNITT
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3.2 Infrastrukturens viktiga roll i landskapet
I arbetet med hållbar markanvändning spelar transportinfrastrukturen 
en viktig roll. Trafikverkets har genom uppföljning och utvärdering från 
forskningsprogrammet TRIEKOL visat att de åtgärder som genomförts i 
enlighet med riktlinje landskap ger stor effekt både i samband med riktade 
miljöåtgärder i befintlig anläggning, vid ombyggnationer och byggande  
av ny infrastruktur. Genom att öka takten i genomförandet av riktade  
miljöåtgärder kan infrastrukturens viktiga roll i landskapet stärkas. 

3.2.1 Från barriär till korridor
Vägar och järnväg som inte är landskapsanpassade utgör som regel en 
 barriär i landskapet för flertalet organismer. Landskapsanpassningen 
syftar till att omvandla dessa barriärer till korridorer med kontinuerliga 
värden som likt en väv knyter samman olika miljöer i landskapet. Land-
skapsanpassad infrastruktur är en del av det som kallas grön infrastruktur. 
Säkra passager för att korsa vägar och järnvägar är i sin tur en del av den 
landskapsanpassade infrastrukturen. 

Flera rödlistade arter kan främjas genom 
anpassad skötsel av sidoområden. Ett bra 
exempel på detta är mindre blåvinge som 
kan svara på en ökad mängd av värdväxten 
getväppling som trivs i artrika vägkanter. 
Det finns en stor potential för infrastruk-
turen att tillföra spridningsvägar i ett 
fragmenterat landskap. 

Figur 14. Den sällsynta arten mindre blåvinge. 
Foto: Trafikverket

3.2.2 Vända på påverkan från trafiken genom att erbjuda tillräckligt 
med livsmiljöer
Klövdjur, mindre däggdjur, fladdermöss, insekter och fåglar dödas eller 
påverkas av trafiken i transportinfrastrukturen. Forskare studerar om den 
globala minskningen av insekter inte enbart beror på den omfattande land-
skapsomvandlingen utan även beror på påkörningar längs infra struktur.12 
Genom att arbeta både för att minimera påverkan och samtidigt öka  
potentialen i de ytor man förfogar över kan den sammantagna effekten bli 
positiv och övergå till nytta. Anpassningar längs anläggningen som skapar 
aktiva habitat för organismer kan om de är tillräckligt gynnsamma  
motverka andra negativa effekter som infrastrukturens mortalitet och  
barriärer. Detta gäller inte för alla organismer eller alla omständigheter. 
Men det finns en uppenbar potential att motverka och vända de negativa  
effekter som ej landskapsanpassad infrastruktur medför. 

12 K eilsohn et al. (2018) Roadside habitat impacts insect traffic mortality. J Insect Conserv 22:183–188.

3.2.3 Stötta samhället i kommande förändringar och 
hållbarhetsutmaningar
En anläggning som är en integrerad del av landskapet, funktionellt och 
gestaltningsmässigt, kommer till skillnad från en avskild anläggning vara 
mer robust. Därmed klarar anläggningen höga vattenflöden, klimatföränd-
ringar och erosion på ett bättre sätt samtidigt som den bidrar till rening av 
luft, friskt vatten, bioenergi och andra förnyelsebara resurser. 

TEMAAVSNITT
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3.3 Hur kan multifunktionella sidoområden skapas? 
Trafikverket arbetar kontinuerligt med att implementera krav för land-
skapsanpassad infrastruktur i regelverk och processer. Parallellt pågår 
kunskapsbyggande genom forsknings- och utvecklingsprojekt. Artrika 
miljöer utgör idag en mindre del av anläggningen. Fortsatt och utökad  
anpassning av skötsel för att stärka biologisk mångfald ger mångfalt  
tillbaka till samhället13 och tydliggörs när den beskrivs i en bredare  
kontext. I Figur 15 nedan exemplifieras potentiella ekosystemtjänster,  
det vill säga hur det biologiska nätverket överlämnar ett resultat som  
kommer samhället till nytta. Sådana ekosystemtjänster kan beskrivas  
för vägkanter, banvallar och trädsäkringszonen med utgångspunkt  
i lokala variationer. Merparten av dessa ekosystemtjänster gynnar  
biologisk mångfald utöver de uttalade funktioner de ger oss.

13 Lennartsson & Gylje. 2009. Infrastrukturens biotoper – en refug för biologisk mångfald. SLU, Swedish Biodiversity 
Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 31)

Figur 15. En förenklad modell över hur en vägkant kan bidra med ekosystemtjänster. 
Som källa för biologisk mångfald, hjälpa säkra anläggningen tekniskt och som helhet 
bidra med att skapa en hållbar anläggning.

TEMAAVSNITT
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4 Klimat och energi

Transporter står för en betydande del av de nationella utsläppen av växt-
husgaser. Trafikverkets egen och upphandlade verksamhet ger upphov till 
cirka 1,4 miljoner ton CO2-ekvivalenter per år och svenska transportsystemet 
31 miljoner ton. Störst bidrag från Trafikverket har byggande, drift och  
underhåll av vår infrastruktur. Som infrastrukturhållare och beställare 
har Trafikverket stora möjligheter att minska klimatpåverkan. 

Sveriges miljömål 
Senast 2045 ska Sverige inte ha 
några nettoutsläpp av växthusgasut-
släpp. Växthusgasutsläpp från 
inrikes transporter ska minska med 
70 procent till 2030 jämfört med 
2010. (Detta ingår även i målbild 
2030).

Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan

Trafikverkets långsiktiga mål
Bygger infrastruktur som bidrar till 
eller passar in i ett transporteffektivt 
samhälle, utvecklar elektrifiering 
längs viktiga vägar.

Andra interna mål
Klimatneutral infrastruktur 2045 
samt delmål 15 procent reduktion 
2020–24, 30 procent reduktion 
2025–29 och 50 procent reduktion 
2030 och framåt. Fossilfria drivme-
del eller eldrift i alla entreprenader 
2030.

Tillstånd

–0,3 %
utsläpp växthus-
gaser vägtrafik

Utsläpp av växthusgaser från inrikes 
transporter har minskat med 0,3 % under 
2021 jämfört med 2020

Hur infrastruktur 
som byggs bidrar 
eller passar in i 
transporteffektivt 
samhälle

Metod saknas för uppföljning om Trafik-
verket bygger infrastruktur som bidrar eller 
passar in i transporteffektivt samhälle

1,4 miljoner ton 
CO2e från egen 
och upphandlad 
verksamhet

Trafikverkets egen och upphandlade 
verksamhet orsakar cirka 1,4 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter per år 

Åtgärder och effekter 2021

Stöd till 71 snabb-
laddstationer

Under 2020 och 2021 har Trafikverket 
beviljat investeringsstöd till 71 snabbladd-
stationer i framförallt norra Sverige 

Stadsmiljöavtal 
– minskade 
utsläpp med 1900 
ton CO2e

4 stadsmiljöavtal med cykel- och kollektiv-
åtgärder bidrar till 1900 ton koldioxidekvi-
valenter minskade utsläpp 

Krav på  
klimatreduktion 
12 %

I projekt över 50 mkr som upphandlades 
under 2021 där entreprenad avslutas 
2020–2024 ställdes i genomsnitt ett krav 
på klimatreduktion på 12 % (Mål 15 %)
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4.1 Tillstånd
4.1.1 Transportsystemet
Trafikverket har enligt klimatrapporteringsförordningen ansvar för att 
beräkna utsläpp av koldioxid för väg- och järnvägstrafik. Dessutom ska 
Trafikverket bistå Trafikanalys i uppföljningen av de transportpolitiska 
målen.

Inrikes transporter (trafik) stod 2020 för 32 procent av Sveriges utsläpp av 
växthusgaser (siffrorna för 2021 är tillgängliga först i slutet av 2022). Om 
bränsle som tankas i Sverige för utrikes sjö- och luftfart inkluderas, står 
transporter för 44 procent.

Klimatpåverkan från transporter i Sverige domineras av vägtrafiken. År 
2020 stod den för 94 procent av utsläppen från inrikes transporter. Därefter 
kommer sjöfart med drygt 4 procent, luftfart med drygt 1 procent och sist 
järnvägstrafiken med 0,3 procent. Om bränsle till utrikes sjö- och luftfart 
inkluderas blir fördelningen vägtrafik 58 procent, sjöfart 37 procent, flyg 
5 procent och järnväg 0,2 procent. Utsläppen från inrikes och utrikes flyg 
minskade kraftigt under 2020 som resultat av minskat flygresande under 
covid-19-pandemin. 2019 stod luftfarten för 3 procent av utsläppen från 
inrikes transporter och 12 procent av utsläppen från transporter totalt.

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade under 2021 med  
0,3 procent jämfört med 2020. Minskningen under 2021 förklaras av  
ökad andel biodrivmedel genom höjd reduktionsplikt på bensin och diesel, 
elektrifiering genom ökad nyregistrering av laddbara bilar som ersätter 
äldre bränsledrivna bilar samt övrig energieffektivisering. Detta ledde 
sammantaget till att utsläppen kunde minska trots att personbilstrafiken 
och framförallt lastbilstrafiken ökade jämfört med 2020. Även om person-
bilstrafiken ökat under 2021 var den sett till helåret ändå lägre jämfört  
med 2019 före covid-19-pandemin. Sedan 2010 har utsläppen minskat med 
28 procent.

Under året var andelen förnybar energi inom vägtransportsektorn prelimi-
närt drygt 26 procent, vilket är en ökning jämfört med nivån 2020 på 
knappt 24 procent. Ökningen skedde genom höjd reduktionsplikt som 
främst ökade inblandning av hållbar HVO i diesel men även ökade inbland-
ningen av etanol i bensin. Det sistnämnda genom den nya bensinkvaliteten 
E10. Koldioxidutsläppen för nya personbilar minskade från 93 g/km för 
2020 till 77 g/km för 2021 (enligt nya WLTP körcykeln från 112 g/km 2020 
till 90 g/km 2021). Minskningen beror till största del på en ökad andel  
elbilar i nybilsförsäljningen. Till energieffektiviseringen av personbilsparken 
bidrar också att gamla utskrotade fordon ersätts av nyare energieffektiva. 

Fram till 2030 ska utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) 
minska med 70 procent. För att nå målet behövs en minskning på 9 procent 
per år. Det är något mer än utsläppen minskade under 2020 då de minskade  
med 8 procent. Minskningen under 2020 berodde huvudsakligen på 
minskad trafik genom förändrat resebeteende under covid-19 pandemin. 
Med beslutade reduktionspliktsnivåer, bonus-malus och EU-krav bedöms 
målet kunna nås till 2030. Det finns en osäkerhet i denna bedömning som 
bland annat handlar om biodrivmedlens reduktionspotential och därmed 
inblandning i bensin och diesel. För att nå målet till 2045 behövs ytter-
ligare åtgärder och styrmedel, se Figur 16. Målet till 2030 nås dock med 
en kraftig ökning av mängden biodrivmedel samtidigt som trafiken också 
beräknas öka. 
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Figur 16. Växthusgasutsläpp från vägtransportsektorn i Sverige år 1990–2050. 
Prognosen för åren 2022–2050 bygger på Trafikverkets trafikprognos 2020 och 
dagens fattade beslut om styrmedel.

Utöver de direkta utsläppen från trafiken som behandlats ovan tillkommer 
utsläpp från byggande, drift, underhåll och nedmontering av infrastruktur  
och fordon samt produktion och distribution av drivmedel. De totala 
utsläppen från väg- och järnvägstransportsystemet blir med dessa delar 
inkluderade cirka 27 miljoner ton (2015). Det kan jämföras med Sveriges 
konsumtionsbaserade utsläpp på drygt 90 miljoner ton. 

Utsläppen från väg- och järnvägstransportsystemet fördelas enligt Figur 17. 
Den totala klimatpåverkan från den svenska väg- och järnvägstransport-
infrastrukturen är knappt 2,5 miljoner ton per år. Av detta står vägar för 
cirka 1,8 miljoner ton och järnvägar för cirka 0,6 ton (2015). Statliga vägar 
står för cirka 0,8 miljoner ton och statliga järnvägar för cirka 0,4 miljoner 
ton (1,2 miljoner ton totalt), vilket innebär att den statliga infrastrukturen 
står för drygt 4 procent av väg- och järnvägstransportsystemets totala 
utsläpp.
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Övrig spårinfrastruktur

Övrig väginfrastruktur
Statlig järnvägs-

infrastruktur
1,2 Mton

Statlig väg-
infrastruktur

Järnvägsfordon

Vägfordon

Trafik järnväg*

*inklusive drivmedelsprod.

Trafik väg*

Figur 17. Fördelning av växthusgasutsläpp från väg- och järnvägstransportsystemet 2015.

4.1.2 Egen och upphandlad verksamhet
Trafikverkets egen och upphandlade verksamhet orsakar cirka 1,4 miljoner 
ton CO2 per år. Siffran baseras på ett genomsnitt av utsläppen från  
byggande, drift och underhåll fem år kring år 2015 samt tillägg av utsläpp 
från Gotlandstrafiken, färjedriften, tjänsteresor och egna personbilar, 
upphandlat flyg och lokaler. Störst klimatpåverkan kommer från byggande, 
drift och underhåll av vår infrastruktur. Utsläppen fördelas enligt Figur 18 
nedan.

Byggande, drift och
underhåll
statlig infrastruktur
84 %

Upphandlad färjetrafik
till och från Gotland
13 %

Färjedrift
2,4 %

Upphandlad flygtrafik
0,7 %

Tjänsteresor och
egna personbilar
0,4 %

Upphandlade
materialtransporter
0,1 %

Lokaler och övrig
verksamhet
0,1 %

Figur 18. Klimatgasutsläpp från Trafikverkets egen och upphandlade verksamhet.  
I tjänsteresor och egna personbilar ingår även Förarprovs fordon. 
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4.2 Åtgärder och effekter

4.2.1 Planering av transportsystemet
I november 2021 lämnade Trafikverket förslag på nationell plan för trans-
portsystemet för åren 2022–2033. De namngivna investeringsprojekten i 
planförslaget bedöms sammantaget minska trafikens utsläpp. Minskningen 
är liten i förhållande till de totala utsläppen från trafiken, och beror även 
på i vilken utsträckning fossila drivmedel fortsätter användas inom sjöfart, 
flyg och tågtrafik. Järnvägsinvesteringarna och sjöfartsinvesteringarna 
ger sammantaget en något större minskning än den ökning av trafikens 
utsläpp som väginvesteringarna ger. Det är svårt att dra säkra slutsatser 
om stadsmiljöavtalens effekter. I Miljökonsekvensbeskrivningen bedöms 
stadsmiljöavtalen ha möjlighet att minska trafikens utsläpp, vilket bland 
annat stärks av utvärdering av nuvarande satsning.14 Klimatmålet behöver  
i huvudsak nås genom andra åtgärder och styrmedel än fysiska åtgärder  
i infrastrukturen. Därför är det mer relevant att åtgärder i infrastrukturen  
passar in i ett framtida mer transporteffektivt samhälle med mindre 
vägtrafik och flyg, snarare än storleken på deras klimateffekter. Generellt 
kan sägas att satsningar i järnväg, sjöfart, kollektivtrafik och cykel i högre 
grad passar in i ett mer transporteffektivt samhälle än satsningar som ökar 
kapacitet och framkomlighet för vägtrafiken. 

14 Larsson M. och Svensson H. (2021) Effekter av stadsmiljöavtalet – Utvärdering av försöksperioden 2015–2018. 
K2 Working paper 2021:10. https://www.k2centrum.se/effekter-av-stadsmiljoavtalet 

4.2.2 Hastighet på väg 
Under 2021 har 190 stycken automatisk trafiksäkerhetskontroll med kamera 
(ATK) satts upp vilket uppskattas ge 15 200 ton lägre koldioxidutsläpp tack 
vare bättre hastighetsefterlevnad i vägtrafiken. 

4.2.3 Investeringar som öppnar för trafik
Under 2021 bedöms de nya väg- och järnvägsinvesteringar som öppnat för 
trafik totalt bidra med cirka 394 ton ökade koldioxidutsläpp på grund av 
ökad vägtrafik. Järnvägsinvesteringarna bedöms leda till minskade utsläpp 
på cirka 27 ton tack vare överflyttning av resor och transporter från väg 
medan väginvesteringarna bedöms öka utsläppen med cirka 420 ton på 
grund av ökad vägtrafik. 

4.2.4 Elektrifiering av vägtrafik
I år startade Trafikverket arbetet med en första permanent elväg vilken 
kommer gå mellan Örebro och Hallsberg. Trafikverket har även överlämnat 
två regeringsuppdrag om elektrifiering av tunga fordon.15

15  Trafikverket (2021) Behov av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar, 2021:012 
Trafikverket (2021) Analysera förutsättningar och planera för en utbyggnad av elvägar, 2021:013

https://www.k2centrum.se/effekter-av-stadsmiljoavtalet
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1524340/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1524344/FULLTEXT01.pdf
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4.2.5 Egen och upphandlad verksamhet
Målbild klimat
Under 2021 har Trafikverket tagit fram en målbild för klimatutsläpp från 
egen och upphandlad verksamhet. Målbilden visar potential och Trafikverkets 
rådighet i att minska klimatpåverkan från de ingående delarna i Figur 19.

I varje ruta i målbilden beskrivs kortfattat pågående arbete för att bidra till 
klimatmålen och rutorna är färgkodade utifrån status på arbetet, se Figur 20.

Liten potential minska  
klimatpåverkan

Stor rådighet för TRV

Liten rådighet för TRV

Stor potential minska  
klimatpåverkan

 Grön ram = mål finns och utveckling pågår i riktning mot målen
 Gul ram = mål kan finnas, arbete pågår men kan förbättras (stor variation)

Upphandlade  
materialtransporter  
(0,001 Mton, 0,1%)
• Klimatkrav

Tjänsteresor och egna personbi-
lar (0,006 Mton, 0,4%)
•  Inriktningsbeslut GD om 

fossilfrihet 2030 och klimatneu-
tralitet 2045

•  Projekt Plan för fossilfria 
tjänsteresor

•  Förstudie laddning vid kontoren

Lokaler och övrig verksamhet  
(0,001 Mton, 0,1%)
• Energieffektivisering
• Gröna hyreskontrakt

Färjedrift  
(0,035 Mton, 2,4%)
•  Mål om klimat neutralitet 

2045 
•  Plan för att nå mål – Vision 45

Gotlandstrafiken  
(0,18 Mton, 13%)
•  RU Gotlandstrafik  

inför nästa  
upphandling.

•  Krav på  
fossilfrihet 2045

Byggande, drift och 
underhåll (1,2 Mton, 84%)
•  Mål om klimatneutralitet 

till 2045 
•  Delmål finns för 2020, 

2025 och 2030 
•  Arbete pågår med mål för 

2035 och 2040
•  Klimatkrav på tekniskt 

godkänt material ingår
•  Transformationskarta för 

genomförande beslutad 
av NKG

•  Riktlinje klimatkrav TDOK 
2015:0480

Upphandlat flyg  
(0,011 Mton, 0,7%)
•  Förstudie om klimatkrav 

genomförd enligt uppdrag i 
regleringsbrev

Övrig verksamhet som påverkar utsläpp från 
transportsystemet
•  Långsiktigt mål: Bygger infrastruktur som bidrar 

till eller passar in i ett transporteffektivt 
samhälle 

•  Strategiskt viktigt område: Planera för ett 
transporteffektivt samhälle där klimatmålen nås.

•  Beslut om att ta fram en färdplan för en 
planering mot klimatmålen.

Figur 19. Trafikverkets målbild klimat för egen och upphandlad verksamhet.  
Figur 20 nedan visar en nedbrytning av rutan Byggande, drift och underhåll.
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Liten potential minska  
klimatpåverkan

Stor rådighet för TRV (utan inbördes ordning)

Liten rådighet för TRV

Stor potential minska klimatpåverkan (utan inbördes ordning)

 Grön ram = mål finns och utveckling pågår i riktning mot målen
 Gul ram = mål kan finnas, arbete pågår men kan förbättras (stor variation)
 Röd ram = mål finns inte och arbete ej påbörjat

Övriga material (6%)
•  Exempel spräng-

medel och plaster
•  Kartläggning finns

Asfalt (14%)
•  Ingår som del i 

procentuella 
reduktionskrav på 
vägprojekt 
 > 50 miljoner kr  
•  Bonusmodell för 

reduktion över 
kravnivå 

•  Krav på underhåll 
beläggning

•  Krav på beläggning i 
baskontrakt

•  Krav på beläggning i 
projekt < 50 miljoner 
kronor  
•  Bonus för reduktion 

över kravnivå 

Stål (20%)
•  Ingår som del i 

procentuella 
reduktionskrav på 
projekt > 50 miljoner kr   
•  Bonus för reduktion 

över kravnivå 
•  Krav på EPD för 

konstruktionsstål och 
krav på högsta 
klimatbelastning  
från armeringsstål i 
projekt < 50 miljoner 
kr samt i baskontrakt 
underhåll

•  Krav på TGM  
•  Bonus för reduktion 

över kravnivå 

Cement och betong 
(26%)
•  Ingår som del i 

procentuella 
reduktionskrav på 
projekt > 50 miljoner 
kr   
•  Bonus för reduktion 

över kravnivå 
•  Krav på högsta 

klimatbelastning i 
projekt < 50 miljoner 
kr samt i baskontrakt 
underhåll

•  Krav på TGM   
•  Bonus för reduktion 

över kravnivå 

Diesel (34%)
•  Ingår som del i 

procentuella 
reduktionskrav på 
projekt > 50 miljoner 
kr  
• Bonus för reduktion 
över kravnivå

•  Krav på minst 20% 
förnybart i storstäder 

• Bonus för förnyelse-
bart utanför storstäder
•  Krav på fordon och 

drivmedel i baskon-
trakt

•  Krav på fordon och 
drivmedel i trans-
portupphandlingar

Mängd/dimensionering av material och drivmedel

Figur 20. Nedbrytning av ruta Byggande, drift och underhåll i Figur 19.

Byggande, drift och underhåll av statlig infrastruktur 
Som infrastrukturhållare och beställare har Trafikverket stora möjligheter 
att minska klimatpåverkan från infrastrukturhållningen genom att  
ställa klimatkrav i upphandlingar av konsulttjänster, entreprenader och 
järnvägsmaterial. Under 2021 har förslag på krav på drivmedel, fordon och 
arbetsmaskiner tagits fram för fortsatt beredning under 2022. Som grund  
i arbetet med klimatkrav har Trafikverket beslutade mål om minskad  
klimatpåverkan i linje med de nationella klimatmålen. 
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Långsiktigt mål: Klimatneutral infrastruktur senast 2045

Delmål jämfört med utgångsläget 2015:

2030 – minst 50 procents reduktion av klimatpåverkan med bonus för upp 
till 100 procents reduktion av klimatpåverkan i projekt och järnvägsmaterial. 
Biodrivmedel eller förnybar el i alla entreprenader. (Målet avser ett snitt av 
de entreprenader > 50 miljoner kronor som avslutas 2030 och framåt.) 

2025 – minst 30 procents reduktion av klimatpåverkan med bonus för upp 
till halverad klimatpåverkan i projekt och järnvägsmaterial. (Målet avser 
ett snitt för de entreprenader > 50 miljoner kronor som avslutas 2025–29.)

2020 – minst 15 procents reduktion av klimatpåverkan med bonus för 
större reduktioner i projekt och järnvägsmaterial. (Målet avser ett snitt för 
de entreprenader > 50 miljoner kronor som avslutas 2020–24.)

Under året har 19 upphandlingar av entreprenader gjorts med klimatkrav 
där entreprenaden avslutas 2020–2024. Dessa beräknas ge en procentuell 
minskning av växthusgasutsläppen med 12 procent i förhållande till 2015. 
Målet är 15 procent och avser framtagande av förfrågningsunderlag och 
krav på entreprenad. 

Under 2021 genomfördes ett arbete med att ta fram förslag på reviderade 
klimatmål, samt mål för 2035 och 2040. I arbetet gjordes även en  
första ansats kring hur Trafikverket ska förhålla sig till kolsänkor och  
klimatkompensation.

Upphandlad trafik
Trafikverket upphandlar färjetrafik till och från Gotland samt flyg- och 
tågtrafik på vissa linjer. I samband med ett regeringsuppdrag om att  
analysera alternativa modeller för färjetrafik till och från Gotland16 har 
Trafikverket beskrivit hur Gotlandstrafiken kan bli fossilfri. Inom  
upphandlad flyg- och tågtrafik finns idag inga klimatmål eller klimatkrav 
men arbete pågår inom målbild klimat. 

16 Trafikverket (2021) Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland, 2021:169

Färjedrift
Trafikverkets färjerederi har tagit fram en plan för hur färjorna ska bli 
klimatneutrala senast år 2045.17 Huvudinriktningen är att Färjerederiets 
färjor ska förses med elektrisk framdrivning med batterier, eller för linfärjor 
helelektrisk drift med kabel till landström. En övergångslösning kan  
vara biodiesel i form av HVO100. Under 2021 har HVO, efter ett uppehåll, 
återinförts på Hönöleden. 

17 Trafikverket Färjerederiet, 2018, Inriktningsplan för klimatneutral färjedrift 2045 https://www.trafikverket.se/
contentassets/76169f3bd3e344f2b7637d1eebca4016/inriktningsplan-for-klimatneutral-farjedrift-2045_2018.pdf

Tjänsteresor och egna personbilar
I Trafikverkets regelverk för resor i tjänsten är huvudprincipen att vi möts 
digitalt i så stor utsträckning som möjligt. Under 2021 minskade växthus-
gasutsläppen med 19 procent jämfört med 2020 och 53 procent jämfört med 
2019 beroende på minskat resande, främst till följd av covid-19-pandemin.

Under 2021 har Trafikverket även tagit fram en plan för hur tjänsteresorna 
kan bli fossilfria till 2030 och klimatneutrala till 2045. Beslut av planen 
kommer ske i början av 2022. 

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1594410/FULLTEXT01.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/caee9262b6e24f398a4997d4ed1d1379/vision-45-farjerederiet-publik.pdf
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Upphandlade transporter av material
Från och med 2021 ställs klimatkrav i upphandlingar av materialtransporter 
genom en hållbarhetsbilaga som uppdaterats med förnyade klimatkrav på 
väg- och järnvägstransporter. Det finns även en ambition att flytta över 
transporter från väg till järnväg där det är möjligt.

Lokaler och övrig verksamhet
Trafikverket äger idag cirka 600 byggnader och hyr också ett stort antal 
byggnader av olika typer. Under hösten 2021 har ett arbete startat med att 
ta fram mål och handlingsplan för att förbättra klimat- och miljöprestandan 
på Trafikverkets ägda och hyrda lokaler. 

Med övrig verksamhet avses framförallt elanvändning i samband med 
IT-användning. Växthusgasutsläppen beror på användning av fastighetsel, 
verksamhetsel, värme och kyla. Trafikverket köper förnybar el till den egna 
verksamheten vilket ger låga utsläpp från elanvändningen. 

I Tabell 2 visas fördelning av växthusgasutsläpp inom Trafikverkets egen  
och upphandlade verksamhet. Från och med 2021 har utveckling av leverans-
kvalitet klimat resulterat i mätning av fler delar. Utveckling pågår även med 
att dela upp den stora posten byggande, drift och underhåll i mindre delar. 

Tabell 2. Fördelning av växthusgasutsläpp inom Trafikverkets egen och upphandlade 
verksamhet.

Växthusgasutsläpp miljoner ton CO2e/år

Del i egen och upphandlad verksamhet 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Byggande, drift och underhåll 1,2* 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Upphandlad färjetrafik till och från Gotland  0,19 — — — — — —

Färjedrift  0,034 0,034 0,034 0,035 — — —

Upphandlad flygtrafik 0,014  — — — — — —

Tjänsteresor och egna personbilar 0,003 0,003 0,006 0,006 0,005 0,005 0,006

Upphandlade materialtransporter — — — — — — —

Lokaler och övrig verksamhet 0,002  — — — — — —

Upphandlat tåg 0,001  — — — — — —

Totalt 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

*Beräkningarna för byggande, drift och underhåll samt tillhandahållet material bygger på data och metoder för  
LCA och verktyget Klimatkalkyls schabloner. Klimatbelastning från nybyggnation är baserat på ett genomsnitt av 
projekt slutförda 2010–2015. Klimatbelastningen för drift, underhåll och reinvestering är baserat på den befintliga 
infrastrukturen 2015. 

4.2.6 Utvecklingsarbete, aktörsamverkan, forskning och innovation 
Stödgivning, samverkan med branschen och andra aktörer till exempel 
stadsmiljöavtal
Trafikverket samverkar med flertalet lokala, regionala, nationella och  
internationella aktörer i syfte att utveckla samhälle och transportsystem. 
En del i samverkan är att bidra till klimatmålen. 

Trafikverket har lämnat stöd till hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal). 
Åtgärderna i de ordinarie avtalen fördelas på 15 stycken cykel-, 5 stycken 
kollektivtrafik- och 4 stycken kombinerade cykel och kollektivtrafikåtgärder. 
Under 2021–2022 finns en tillfällig förstärkning i stadsmiljöavtalen  
till cykelåtgärder. Under 2021 tecknades 43 sådana avtal där det ingår 
92 cykelåtgärder. Som villkor för stöden kommer också motprestationer 
genomföras som leder till ökat bostadsbyggande och ökat hållbart resande. 
Exempel på motprestationer är cykelparkeringar, minskade körfält för  
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motorfordonstrafik och beteendepåverkande åtgärder (såsom Vintercyklister 
och Gå till skolan).

Trafikverket har även lämnat stöd till ekobonus för sjöfart och miljö-
kompensation för järnväg. Syftet är att främja godstransporter med sjöfart 
och järnväg. Ekobonus har getts till tre rederier och miljökompensation  
till 41 tågoperatörer. 

Under 2021 har Trafikverket lämnat stöd till snabbladdning på 15 platser 
i anslutning till större statliga vägar där detta saknas idag. Syftet är att 
åstadkomma en geografisk täckning av snabbladdning på minst 50 kW med 
max 10 mils avstånd längs de större statliga vägarna. Trafikverket hade 
samma uppdrag 2020 och efter tredje och sista utlysningen är nu totalt  
71 snabbladdstationer beviljade stöd. I Figur 21 nedan visas täckningen av 
snabbladdning före och efter Trafikverkets uppdrag. 

Figur 21. Kartan till vänster visar täckning av snabbladdning på minst 50 kW var 10:e 
mil längs funktionellt prioriterat vägnät för långväga personsresor innan Trafikverkets 
uppdrag om stöd till snabbladdning och kartan till höger visar täckningen efter 
uppdragets tre utlysningar. 

Regeringsuppdrag
Trafikverket genomförde det tredje året med regeringsuppdraget Informa
tions och kunskapshöjande åtgärder för omställning av transportsektorn  
till fossilfrihet. Konferensen Grönt ljus hade tema elektrifiering och genom-
fördes digitalt 22 september. Som mest var det 370 deltagare under den 
gemensamma delen. Därefter genomfördes sju parallella sessioner där 
deltagarantalet varierade. Trafikverket har även genomfört fyra webbinarier 
inom området transporteffektiva städer, varav ett handlade om laddning i 
stadsmiljö, samt tre webbinarier om klimatkrav på transportinfrastruktur. 
Vi har även startat en webbsida om elfordon och laddning. 
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Trafikverket har haft ett uppdrag i regleringsbrevet att utveckla arbetet med 
att beräkna olika styrmedels och åtgärders effekter på utsläppen av växthus-
gaser. Trafikverket ska också tillsammans med Naturvårdsverket, Konjunk-
turinstitutet och Statens energimyndighet ta fram en myndighetsgemensam 
nationell vägledning för bedömning av hur olika styrmedel och åtgärder 
liksom andra omvärldsfaktorer påverkar utsläppen av växthusgaser och bidrar 
till klimatomställningen. Trafikverket har inom detta arbete ansvarat för  
ett av delområdena i vägledningen (klimateffektberäkningar) samt deltagit  
i diskussionerna kring vägledningen i stort. Preliminära utgångspunkter  
levererades till Regeringskansliet 30 juni 2021. En preliminär version av  
vägledningen redovisades i oktober 2021 för att använda i arbete med  
underlag till klimathandlingsplanen. Under 2022 kommer vägledningen  
fortsatt utvecklas för att sedan slutredovisas senast den 31 december 2022  
till Regeringskansliet (Miljödepartementet).

Under 2021 har Trafikverket genomfört ett flertal andra regeringsuppdrag 
med syfte att minska transportsystemets klimatpåverkan. Exempel är  
utredningen Nya stambanor18 och delar av Godstransportstrategin; Genom-
förandeläget av åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med 
fartyg19 samt Lägesrapportering från Nationell samordnare för inrikes sjöfart 
och närsjöfart och uppdraget om Horisontella samarbeten och öppna data.20 
Även regeringsuppdraget Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer21 
har redovisats. 

18 Trafikverket (2021) Slutredovisning av uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg, 2021:025
19 https://www.trafikverket.se/contentassets/1d4bf716f8b544afa8d869fac4d88ed6/210205-over-

flyttning-av-transporter-redovisning-av-uppdrag-i-rb-2020.pdf
20 https://www.trafikverket.se/contentassets/1d4bf716f8b544afa8d869fac4d88ed6/statusrapport-tre-regeringsupp-

drag-mars-2021.pdf
21 http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1429457/FULLTEXT02.pdf

Trafikverket ger stöd till Trafikanalys i uppdrag att ta fram förslag till nya  
och reviderade styrmedel till regeringens kommande Klimathandlingsplan. 
Utöver Trafikverket bidrar även Transportstyrelsen, Energimyndigheten,  
Naturvårdsverket och Boverket till uppdraget. Förslagen omfattar  
transporteffektivt samhälle, energieffektivisering, elektrifiering och övergång 
till förnybara drivmedel. Uppdraget ska slutredovisas 15 september 2022.

Forskning och innovationsprojekt
Trafikverket är med och finansierar ett flertal Forskning och Innovations-
projekt (FoI) som syftar till att minska klimatpåverkan från transportsystemet. 
Exempel på projekt är Triple F som syftar till att minska utsläppen från  
godstransporter22, Ocean bird som handlar om att använda vind som framdrift 
till fraktfartyg23 samt förstudie om elektrifiering av arbetsmaskiner.24 Läs mer 
om Trafikverkets FoI på vår hemsida.25

22 https://triplef.lindholmen.se/
23 https://www.walleniusmarine.com/our-services/ship-design-newbuilding/ship-design/wind-powered-vessels/
24 Hjertström m.fl. Elektrifierad Infrastrukturbyggnation TRV 2020/47510 
25 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1532016/FULLTEXT01.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/1d4bf716f8b544afa8d869fac4d88ed6/210205-overflyttning-av-transporter-redovisning-av-uppdrag-i-rb-2020.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/1d4bf716f8b544afa8d869fac4d88ed6/statusrapport-tre-regeringsuppdrag-mars-2021.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1429457/FULLTEXT02.pdf
https://triplef.lindholmen.se/
https://www.walleniusmarine.com/our-services/ship-design-newbuilding/ship-design/wind-powered-vessels
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/
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5 Luftkvalitet

Luftkvaliteten påverkas av faktorer som trafiken och utsläppen. Lagstadgade 
miljökvalitetsnormer (MKN) styr kontrollen av utomhusluft och MKN 
överskrids, eller riskerar att överskridas, i några av landets tätorter till 
följd av tyngre fordon och höga fordonsflöden. Det innebär en fortsatt hög 
exponering av luftföroreningar med negativa effekter på människors hälsa. 
Enskilda åtgärder är sällan tillräckligt utan en kombination av flera olika 
åtgärder krävs för att klara miljökvalitetsmålet Frisk luft. 26

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna (MKN) för 
utomhusluft med högst tillåtna 
gränsvärden med olika mått för 
bland annat partiklar (PM10) och 
kvävedioxid (NO2). Takdirektiv som 
reglerar högsta tillåtna utsläpp för 
olika luftföroreningar innan ett visst 
år.

Miljökvalitetsmål
Preciseringar i Frisk luft.26

26 Preciseringar förtydligar målet, används i det löpande uppföljningsarbetet av målet, är 10 i antal och är 
haltnivåer att sträva efter för de ämnen som bidrar med mest ohälsa och som är svårast att sänka. 

Målbild 2030
Utsläppen från transportsektorn har 
minskat så att miljökvalitetsmålet 
Frisk luft för NO2 i urban bakgrund 
och PM10 i gaturum uppnås.

Trafikverkets långsiktiga mål
Trafikverket ska genomföra åtgärder 
så att väsentligt färre personer 
utsätts för luftföroreningar.

Tillstånd

Ca 19 000 
personer utsätts 
– överskridanden 
MKN för utom-
husluft

Cirka 19 000 personer utsätts för över
skridanden eller risk för överskridanden 
av miljökvalitetsnormerna (dygnsmedel-
värdet) längs med statligt vägnät (107 km)

Ca 66 000 
personer utsätts 
– överskridanden 
av preciseringar i 
Frisk luft

Cirka 66 000 personer utsätts för  
över skridanden av preciseringar i  
Frisk luft (dygnsmedelvärdet) längs  
med statligt vägnät 

1 450 förtida 
dödsfall

1 450 förtida dödsfall (personer som dör i 
förtid 15–64 år) per år (2019) som beror på 
dålig luftkvalitet. Jämför med 250 döda och 
4 000 allvarligt skadade i trafikolyckor i 
Sveriges per år 

Åtgärder och effekter 2021

 Dammbindning 
– 3-4 överskri-
dande dygn 

3–4 färre dygn med partikelhalter  
över 50 μg/m3 vid dammbindning på 
högtrafikerade väg

Sänkning av 
hastigheter – 8-10 
överskridande 
dygn 

8–10 färre dygn med partikelhalter över 
50 µg/m3 vid maximal efterlevnad av sänkt 
hastighet med 20 km/h under dubb-
däckssäsong på samma högtrafikerade väg 

Sänkt variabel 
hastighet vid akut 
höga halter PM10 
– 9-10 över-
skridande dygn 

9–10 färre dygn med partikelhalter över  
50 µg/m3 vid maximal efterlevnad av  
sänkt variabel hastighet vid akut höga 
PM10halter på samma högtrafikerade väg 
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5.1 Tillstånd
5.1.1 Emissioner, halter och exponering
Det är halten, det vill säga hur hög koncentrationen av en förorening är i 
luften, som påverkar människors hälsa. Utsläpp från trafik och halt hänger 
delvis samman, men sambandet är komplicerat och beror även på faktorer 
som luftföroreningar från andra utsläppskällor, luftfuktighet, vindar och 
omgivningens utformning och förutsättningar till utvädring. Figur 22 
nedan beskriver sambandet på ett förenklat sätt. 

          Hälsoeffekter             Exponering
         Halter  

         koncentration
          Utsläpp 

         Emissioner
Trafik

Figur 22. Sambandet mellan trafik och hälsoeffekter.

Emissioner 
Trots en ökning av såväl personbilstrafiken som den tunga lastbilstrafiken 
under året, har utsläppen av kväveoxider (NOx) från vägtrafiken enligt 
Trafikverkets utsläppsberäkningar preliminärt minskat med drygt 2 
procent jämfört med 2020 (cirka 73 procent sedan 1990). Den stora sänk-
ningen 2019–2020, som ett resultat av covid-19-pandemin, har på grund av 
ökat vägtrafikarbete inte hållit i sig. Däremot minskar trots allt utsläppen 
successivt från alla fordonsklasser som en följd av högre nationella och 
internationella utsläppskrav, se Figur 23 nedan. Även introduktionen av 
elbilar, som i slutet av 2021 stod för drygt 2 procent av antalet personbilar i 
trafik bidrar till en dämpning av utsläppen av NOx.
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Figur 23. NOx-utsläpp (ton/år) från olika fordonsklasser sedan år 1990.

Även om NOx-utsläppen stadigt sjunker så kommer vi enligt prognoser med 
beslutad politik inte att uppnå EU:s takdirektiv; en sänkning med 84 procent 
NOx för transportsektorn från 2005 till 2030 enligt nuvarande program från 
Naturvårdsverket, om inte fler åtgärder genomförs. Enligt Figur 24 nedan 
så kommer NOx-utsläppen enbart ha sjunkit med 72 procent från år 2005 till 
203027, och takdirektivet beräknas ha uppnåtts först runt år 2040. 

27 https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/internationellt-arbete-med-luft/eus-direktiv-for-
utslapp-av-luftfororeningar

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/internationellt-arbete-med-luft/eus-direktiv-for-utslapp-av-luftfororeningar
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Figur 24. Referensutveckling av kväveoxidutsläppen i kton för inrikestransporter från 
år 2005 till 2040. Källor för prognosåren: vägtrafikens emissioner från prognos med 
HBEFA 4.1 (januari 2021) med beslutad politik samt trafikutveckling enligt basprognos 
2020. Sjöfartens och luftfartens utveckling enligt Naturvårdsverket, 2020.28

28 http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1449654/FULLTEXT01.pdf

Utsläppen av avgaspartiklar från vägtrafiken har sedan år 2020 minskat 
med 3,5 procent (cirka 88 procent sedan 1990). Årets minskning beror  
på skärpta krav på partikelrening i dieselfordon. Under 2020 minskade 
utsläppen även tack vare minskat trafikarbete. Under 2021 har  
trafikarbetet emellertid ökat igen, men liksom för NOx ger skärpta  
avgaskrav och introduktion av elbilar en viss dämpning av utsläppen. 

Minskade utsläpp av avgaspartiklar påverkar inte utsläppen av de grövre 
partiklarna i storleken 2,5–10 µm/m3, orsakat av slitage och uppvirvling 
från vägar. Emissioner av slitagepartiklar har stadigt ökat nationellt  
sedan 1990 med undantag av vissa år (2010, 2012, 2014, 2019 och 2020), 
som sannolikt berott på meteorologiska förhållanden förutom 2020 under 
covid-19-pandemin då trafikarbetet minskade kraftigt.29 

29 Nationella emissionsdatabasen (smhi.se)

Halter
Nationella haltberäkningar för år 2013 och 201830 visar att NO2-halterna 
(dygnsmedelhalterna), liksom emissionerna enligt ovan, stadigt  
minskar, se Figur 25 nedan. Antalet kilometer vägsträcka som överskred 
miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärden beräknades ha minskats  
med cirka 74 procent mellan 2013 och 2018 trots ökad trafik. Förbättringen 
beror främst på de hårdare utsläppskraven. I dagsläget (år 2020)  
överskrids MKN för NO2 (dygnsmedelvärdet) enbart i Umeå kommun  
längs med statligt vägnät.31

30 Leung W. Kindell S., Arvelius J. och Andersson S. (2019). Haltberäkning med SIMAIR för statligt vägnät 2018. 
SMHI, Rapport nr 48

31 https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/statistik--utslapp-och-halter/luften-i-sverige/
luftkvalitet-i-tatorter/

https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/statistik--utslapp-och-halter/luften-i-sverige/luftkvalitet-i-tatorter/
http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1449654/FULLTEXT01.pdf
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Figur 25. Dygnsmedelvärden för halter av NO2 över hela Sverige under 2013 och 2018.32

32 SMHI. (2018). Dygnsmedelvärden för halter av NO2 över hela Sverige under 2013 och 2018.

Antal kilometer statliga vägar som överskrider MKN för PM10  
(dygnsmedelvärdet) beräknas ha ökat från 173 kilometer år 2013 till  
235 kilometer år 2018. En orsak till försämringen ansågs primärt vara en 
ökning i trafik volym (10 procent mellan 2013 och 2018). Kommuner som i 
dagsläget har svårt att klara MKN för utomhusluft riskerar även överskrida 
gränserna framöver om inte verkningsfulla åtgärder införs i och med  
att PM10 så tydligt är kopplat till trafikmängder. MKN för PM10, både 
avgas- och slitagepartiklar, överskrids för närvarande (år 2020) i Piteå, 
Sundsvall och Östersunds kommun.33

33 https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/statistik--utslapp-och-halter/luften-i-sverige/
luftkvalitet-i-tatorter/

Dubbdäcksanvändningen, som anses vara en dominerande orsak till höga 
halter av slitagepartiklar i Sverige34, har minskat med ytterligare 3 procent 
sedan år 2020 till 55 procent år 2021 (från 68 procent år 2010). I de tätorter 
där PM10-halterna är som högst är andelarna runt 95 procent i Umeå,  
Östersund och Sundsvall medan de är ungefär 45 procent i Södertälje, 
Nacka och Stockholm.35 De höga PM10-halterna i kommunerna i  
norra Sverige tyder på de höga dubbdäckanadelarnas bidrag medan högt 
trafikarbete sannolikt bidrar mer i storstadsregionerna.

34 https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2013/04/m2013_05/
35 Grönvall P. (2021). Undersökning av däcktyp i Sverige – vintern 2021 (januari–mars). Publ.nr. 2921:215.

Under året identifierade Trafikverket utsatta skyddsobjekt, som förskolor 
och skolor längs de statliga vägarna, för att tydliggöra var åtgärder bör 
genomföras. Cirka 30 skolor identifierades med halter över preciseringarna 
i Frisk luft; flertalet i Stockholmsregionen och några i Göteborgsregionen, 
Västerås och Skåne.

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/statistik--utslapp-och-halter/luften-i-sverige/luftkvalitet-i-tatorter/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2013/04/m2013_05/
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Exponering och hälsoeffekter 
Under året har WHO Guidelines for Air Quality36 och fem svenska  
medicinska forskarprogram om luftföroreningar i Sverige37 bland annat 
sammanfattat den senaste internationella respektive nationella forskningen 
om hälsopåverkan. Sambandet mellan lång- och kortvarig exponering av 
lokala utsläpp och dödlighet, andnings- och kardiovaskulära sjukdomar, 
komplikationer kopplat till födsel, demens och barnallergier, har  
tydliggjorts och bekräftats än mer. Vanligast är stroke, barnastma, diabetes 
och demens i nämnd ordning.38

36 World Health Organisation (2021). WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), 
ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/345329/9789240034228-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

37  Av SMHI, Karolinska Institutet, IVL, Stockholms, Göteborgs och Umeå Universitet. Rapport Andersson C. et al 
(2021). Achievements and experiences from science – policy interaction in the field of air pollution. Synthesising 
20 years of research and outreach, thinking about future need. IVL report C622

38 Forsberg B. et al (2021). Bättre metoder att beskriva hälsovinster av minskad luftföroreningsexponering från 
vägtrafik. Publ.nr. TRV 2021:253.

Trafikverket har under de två senaste åren finansierat ett forskarprojekt 
i syfte att få fram beräkningsmodeller för att bättre värdera hälsokonse-
kvenserna av vägtrafikens luftföroreningar.39 Beräkningar enligt den  
nya modellen visar att hälsobördan uttryckt i antal förluster av funktions-
justerade levnadsår minskar över åren, från 1 460 förtida dödsfall år 2017 
till 1 450 förtida dödsfall år 201940, primärt tack vare minskade avgas-
utsläpp.41 Det motsvarar en samhällskostnad på 32 miljarder kronor enligt 
ASEK 7.0.42 Än så länge finns enbart belägg för kostnaderna av mortalitet.  
Motsvarande kostnader för sjukfrånvaro och invaliditet – morbiditet, är 
ännu inte styrkt. 

39 Forsberg B. et al (2021). Bättre metoder att beskriva hälsovinster av minskad luftföroreningsexponering från 
vägtrafik. Publ.nr. TRV 2021:253.

40 Karlsson L. et al (2021). Miljökonsekvensbeskrivning av nationell plan för ransportinfrastrukturen 2022–2033. 
Trafikverket, Publikationsnummer 2021:227. 

41 Se vidare i Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning för nationell plan: Karlsson L. med flera (2021). Miljökon-
sekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033. TRV 2021/79143

42 Trafikverket (2020). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 7.0. ASEK, 
Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden – Trafikverket.

Resultaten i forskarprojektets slutrapport visar också att exponering beror 
till minst 95 procent på var du bor. Var din arbetsplats ligger har nästan 
ingen effekt på hur utsatt du är av luftföroreningar. En viktig slutsats i  
rapporten är också att hälsoeffekten, och därmed hälsokostnaderna för-
knippade med utsläpp av partiklar (PM2,5), beror på så kallade typområden. 
Typområden beskriver olika exponeringsförhållanden beroende på antal 
boende, förvärvsarbetande, trafikflöden med mera, se Figur 26.
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Figur 26. Kostnad per tonpartiklar (som PM2,5) beräknad för olika typområden  
(i fallet Stockholmsregionen). 43

43 Forsberg B. et al (2021). Bättre metoder att beskriva hälsovinster av minskad luftföroreningsexponering från 
vägtrafik. Publ.nr. TRV 2021:253.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/asek-analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden/
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5.2 Åtgärder och effekter
Åtgärder för att minska problemen med höga halter av luftföroreningar  
utförs enligt lagstiftning i åtgärdsprogram för att kortsiktigt uppnå MKN 
för utomhusluft och miljökvalitetsmålet Frisk luft. Synergieffekter av åtgärder 
inom klimatområdet bidrar dessutom till en stadig minskning av NOx och 
avgaspartiklar (se föregående avsnitt 4. Klimat och energi). Trafikverket  
arbetar också för att uppnå preciseringarna i miljömålet Frisk luft i 
 ombyggnads- och nybyggnadsprojekten samt tillsammans med kommunerna 
i deras samhällsplanering.

5.2.1 Åtgärdsprogram
MKN överskrids eller riskerar att överskridas för både NO2 och PM10 i 
några tätorter och storstadsregioner. Vid risk för överskridanden så ska 
lokala och regionala förslag till åtgärdsprogram, i syfte att följa MKN,  
upprättas och fastställas enligt miljöbalken 5 kap 7–11 §§. 

Dammbindning utfördes enligt åtgärdsprogram på 1 kilometer statligt 
vägnät i de centrala delarna av Skellefteå kommun, på 5,5 kilometer i Umeå 
kommun och på cirka 3 kilometer i de centrala delarna av Sundsvall kommun.  
På cirka 1,5 kilometer i de centrala delarna av Örnsköldsvik kommun 
bedömer man att MKN för PM10 nu uppnås tack vare dammbindning och 
sopning. I Stockholmsregionen utfördes år 2021 dammbindning enligt 
fastställt åtgärdsprogram på cirka 125 kilometer av det statliga vägnätet där 
människor vistas och riskerar exponeras för överskridanden av MKN för 
PM10 (dygnsmedelvärdet). Ansvarig på Underhåll i Stockholm räknade ut 
en totalkostnad på i snitt 335 kronor per kilometer för en 10 meter bred väg 
under höst-och vårsäsongen 2020–21 då dammbindning utfördes 15 gånger. 
Applicerat på hela landet landar kostnaden på cirka 683 000 kronor för 
dammbindning på 136 kilometer väg utfört 15 gånger under nämnd säsong. 

Längs statligt vägnät i Stockholmsregionen har minskade hastigheter  
under dubbdäckssäsong slutat vara en kompletterande åtgärd till damm-
bindningen under 2021. Förhoppningen är att variabla hastigheter ska 
ersätta säsongsanspassade hastigheter i syfte att förbättra luftkvaliteten. 
Preliminära resultat från forskarprojektet om Aktiv trafikstyrning för  
förbättrad luftkvalitet44 visar att efterlevnaden av sänkta hastigheter kan 
bli högre om hastigheterna enbart minskar vid tillfällen då luftförorenings-
halterna är akut höga, vilket i så fall skulle optimera reducerade hastigheter 
som en åtgärd. 

44 https://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=4430

5.2.2 Renare fordon 
Trafikverket ställer fortsatt utsläppskrav på fordon och arbetsmaskiner som 
används i alla upphandlingar av entreprenader. Dessa krav är utvecklade 
tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö. För tunga fordon ställs 
krav på att dessa ska uppfylla Euro VI45 om de används i känsliga områden, 
exempelvis områden där luftkvalitetsnormerna överskrids. I övrigt ställs 
krav på Euro V.46

45 Euro VI betecknar de strängaste utsläppskraven för tunga fordon
46 https://www.miljofordon.se/bilar/vad-aer-miljoebil/miljoeklasser/

https://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=4430
https://www.miljofordon.se/bilar/vad-aer-miljoebil/miljoeklasser/
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5.2.3 Rutin i samhällsplaneringen
Under året fastställdes bland annat en uppdaterad rutinbeskrivning, 
Luftkvalitet vid planering av bebyggelse (TDOK 2021:0086)47, med skarpare 
skrivningar om att uppnå preciseringarna i miljömålet Frisk luft i all  
planering. Den riktar sig till Trafikverkets samhällsplanerare i deras  
samarbete med kommunerna i samhällsplaneringen. 

47 https://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=5629&dokumentId=TDOK%202021%3a0086

5.2.4 Åtgärder i investeringsprojekten
Under året har checklistor och rutiner tagits fram som stöd till Trafikverkets 
miljöspecialister i investeringsprojekt i syfte att uppnå Frisk luft till 2030. 
I två av Trafikverkets större projekt (Västlänken och Förbifart Stockholm) 
ställs krav på utsläppsnivåer. Entreprenörer har också i förväg kontrakterats 
för dammbindning. I projekt Västlänken har uppföljningar och kontroll-
program bland annat medfört att trafiken letts om, vilket förbättrat  
luftkvaliteten.

5.2.5 Effekter
Dammbindning är den enda åtgärden som Trafikverket för närvarande 
använder med direkt effekt på halter och exponering av slitagepartiklar. 
Dammbindning har visat sig ge 3–4 färre överskridande dygn på en hög-
trafikerad väg48, där MKN begränsar antalet dygn över 50 µg/m3 till högst 
35 dygnsöverskridanden (90-percentilen) per år. Men det krävs ytterligare 
mer långsiktigt hållbara åtgärder för att MKN för utomhusluft, miljömålet 
Frisk luft och takdirektivet ska uppnås till år 2030. Om sänkta hastigheter 
optimeras och maximal efterlevnad uppnås kan antalet dygn med  
överskridanden av MKN minska med ytterligare 8–10 dygn. Som en  
jämförelse har sänkt dubbdäcksandel med 10 procent beräknats ge 7–8 färre 
överskridande dygn. Minskat trafikarbete med 10 procent ger i samma  
beräkning 2–5 färre överskridande dygn på samma högtrafikerade väg.

48 Motsvarar 13 dammbindningstillfällen 1 nov–31 maj år 2021 längs med Essingeleden, Stockholms stad, enligt 
expertsamråd och årsuppföljning/beräkning av Max Elmgren, SLB-analys 2021-11-22.

De förbättringar som förväntas ske i fordonsflottan av EUs krav på fordons-
tillverkare leder till både renare förbränningsmotorer och till högre andel 
eldrift i fordonsflottan, vilket bidrar till minskade emissioner, halter och 
exponering av NO2 och avgaspartiklar. Däremot förväntas inte emissioner 
av slitagepartiklar att minska över tid vilket gör att problemen kopplat till 
överskridande av PM10 kräver andra typer av lösningar. 

5.2.6 Aktörssamverkan
Under året har Trafikverket tagit initiativ till en nationell samordning 
mellan myndigheter för förbättrad luftkvalitet och ökad måluppfyllelse. 
Gruppen består av representanter från Trafikverket, Naturvårdsverket, 
Transportstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, och målet är att  
tillsammans arbeta för att uppnå miljökvalitetsmålet Frisk luft.

https://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=5629&dokumentId=TDOK%202021%3a0086
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6 Buller och vibrationer

Trots bullerskyddsåtgärder ökar antalet personer som är utsatta för mer 
än riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid sin bostad. Det är 
främst ökat trafikarbete, ökad inflyttning till städerna och ökat byggande 
i bullerutsatta miljöer som orsakar ökningen. Höga bullernivåer medför 
negativa effekter på hälsan och ökar risken för bland annat hjärtinfarkt  
och stroke. Trafikverket arbetar för att till år 2030 ska antalet utsatta  
för trafikbuller över riktvärdena minska med 50 procent jämfört med  
2015 och ingen ska utsättas för buller på mer än 10 dB över riktvärdena i 
transportsystemet. 

Miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö.49

49 Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. (En av preciseringarna i miljökvalitetsmålet)

Målbild 2030
Antalet utsatta för trafikbuller  
över riktvärdena ska minska med  
50 procent jämfört med 2015 och 
ingen ska utsättas för buller på mer 
än 10 dB över riktvärdena. 

Trafikverkets långsiktiga mål
Genomföra åtgärder så att väsentligt 
färre personer utsätts för buller från 
statliga vägar och järnvägar.

Andra interna mål
Trafikverkets riktade miljöåtgärder 
resulterar i att 15 800 personer  
får bulleråtgärder under perioden 
2022-2024 (4 300, 5 500 och  
6 000). 

Tillstånd

2 miljoner 
personer utsätts 
för trafikbuller

2 miljoner personer utsätts för trafikbuller 
högre än riktvärden

Trafikbuller 
orsakar ca 500 
dödsfall

Trafikbuller orsakar cirka 500 dödsfall per år 
(motsvarar 6 700 DALY)

Ca 25 % är 
utsatta för 
buller

Cirka 25 procent av de bullerutsatta bor 
nära statliga vägar eller järnvägar

Åtgärder och effekter 2021

2 000 personer 
har fått åtgärder 
i befintlig 
infrastruktur 

6 900 personer fick åtgärder genom  
riktade miljöåtgärder 2019–2021

 
1 800 personer 
fick åtgärder i 
ny- och ombygg-
nadsprojekt

9 000 personer fick åtgärder i ny- och 
ombyggnadsprojekt 2019–2021

Hälsobelastningen 
minskade med  
14 DALY

Trafikverkets åtgärder 2019–2021 
minskade hälsobelastningen med 52 DALY
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6.1 Tillstånd

6.1.1 Exponering och hälsoeffekter
Trafik på väg och järnväg är den bullerkälla som berör flest människor i 
Sverige. Nästan 20 procent av Sveriges befolkning utsätts för trafikbuller 
högre än riktvärden för buller utomhus vid sina bostäder. Vägtrafik är den 
klart dominerande källan följt av spårtrafik och flygtrafik.50

50 Kartläggning av antalet överexponerade för buller, Naturvårdsverket 2014, Sweco Crispin Dickson,  
Johanna Thorén

Ökat trafikarbete, ökad inflyttning till städer och byggande av bostäder 
närmare bullerkällor bidrar till att fler människor utsätts för buller. Hur 
många som utsätts för trafikbuller högre än riktvärden inomhus beror på 
hur väl bostäderna anpassats efter bullersituationen utomhus. 

Forskning om hälsoeffekter under de senaste åren styrker evidensen  
för tydliga effektsamband mellan buller och hälsoeffekter.51 Risken för 
hjärt- och kärlsjukdom ökar om buller från vägtrafik är högre än 50 dBA 
dygnsekvivalent ljudnivå utomhus. Riskerna för sjukdom ökar med ökade 
bullernivåer och de största riskerna är vid höga bullernivåer.

51 Environmental Noise Guidelines for the European region, WHO 2018 

Forskningen visar att även vibrationer kan ge upphov till störningar och 
negativa hälsoeffekter. Den sammantagna störningen ökar väsentligt om de 
boende utsätts för både buller och vibrationer samtidigt.

Hälsoeffekter av trafikbuller kan kvantifieras i enheten DALY (se faktaruta). 
Buller från väg- och spårtrafik i Sverige beräknas under ett år orsaka  
hälsoförluster i storleksordningen 6 700 DALY till följd av hjärtinfarkt, 
stroke och hypertoni. Om även hälsoförluster till följd av allmänstörningar 
och sömnstörningar tas med i beräkningarna, ökar antalet DALY från 
6 700 till 41 000.52 Beräkningarna visar också att trafikbullerexponeringen 
i Sverige ger upphov till cirka 1 000 hjärtinfarkter och 1 000 fall av stroke 
per år och att cirka 500 av dessa leder till dödsfall. 

52 WSP, Karolinska Institutet, Umeå Universitet. Metod för DALY-beräkning i transportsektorn. 2016,  
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/ 
Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf

Figur 16
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Figur 27. Buller från trafik på väg och 
järnväg. Cirka 2 miljoner personer 
utsätts för >55 dBA Leq24h utomhus 
vid sin bostad.

DALY 
DALY är en förkortning för  
Disability Adjusted Life Years  
och kan översättas till funktions-
justerade levnadsår. Det är en 
samman vägd indikator för hälsa på 
populationsnivå, utvecklad av World 
Health Organization (WHO). Med 
indikatorn kan man mäta hälsoför-
luster och hälsovinster i samhället 
samt effekten av olika åtgärder. 
DALY omfattar dels risk för 
funktionsnedsättning genom 
insjuknande i olika sjuk domar,  
dels förlorade friska levnadsår och 
dels risk för förtida död. Utifrån 
DALY beräknar Trafikverket 
transportsystemets hälsopåverkan
från luftföroreningar, buller och 
aktivt resande (gång och cykel). 

Statliga vägar och järnvägar
Trafikverkets kartläggningar visar att cirka 600 000 personer längs den 
statliga infrastrukturen är utsatta för bullernivåer högre än riktvärden  
för buller i sin boendemiljö. Cirka 55 000 av dessa utsätts för buller  
över Trafikverkets åtgärdsnivåer för befintliga vägar och järnvägar.  
Åtgärdsnivåerna motsvarar bullernivåer som är 10 dB över riktvärdena. 
Även många skolor utsätts för buller. Längs statliga vägar och järnvägar  
finns det cirka 250 för skolor och förskolor som utsätts för buller över  
åtgärdsnivåer.53

53 Trimnings- och miljöåtgärder Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022–2033, TRV 2021:188

Att uppskatta antalet människor i Sverige som utsätts för vibrationer från 
trafik på väg och järnväg är mycket svårt. Det är svårt att förutsäga exakt 
vilka geologiska förutsättningar som påverkar och framförallt är det svårt att 
förutsäga om en viss byggnad förstärker eller dämpar markvibrationerna.54

54 Källa: Ögren, M. (2016) Vibrationer inomhus från trafik. Västra Götalandsregionen Miljömedicinskt centrum

http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf
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Trafikverket genomför vibrationsinventeringar i bostäder längs banor  
med ett flertal godstågpassager per natt. Drygt hälften av de prioriterade 
sträckorna är inventerade och cirka 150 bostäder bedöms utsättas för  
vibrationsnivåer över Trafikverkets åtgärdsnivå. 

6.2 Åtgärder och effekter
För att nå målen krävs en kombination av åtgärder, se Figur 28. Bullerskärmar 
eller bullervallar, förbättrad ljuddämpning i fasader och bullerskyddade  
uteplatser genomförs för att skydda de mest bullerutsatta miljöerna.  
Tystare beläggningar, spår och trafik är viktiga åtgärder i befolkningstäta 
områden och andra bullerkänsliga miljöer. Åtgärder som tystare fordon, 
däck och tåg krävs dock för att minska bullernivåerna i alla miljöer.

Prioritera 
de mest utsatta

Åtgärda vid källan

Planera och bygg rätt

• Fasadåtgärder
• Skärmar

• Extra spårslipning
• Lågbullerbeläggning

• Tystare fordon och däck
• Tystare trafik

Mer trafik och fler boende i bullriga miljöer

Mest utsatta, 
>10dBA över 
riktvärdena

5–10 dBA över
riktvärdena

0–5 dB över 
riktvärdena

Figur 28. Kombination av åtgärder för att nå mål.

Tabell 3. Exponering och hälsopåverkan av trafikbuller, samt effekter av åtgärder 
under 2021.

Tillstånd trafikbuller och 
effekt av skyddsåtgärder  
samt trafikförändringar

Exponering för trafikbuller 
(antal personer)

Hälsopåverkan av trafikbuller 
(DALY)

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

–6 700 

Tillstånd trafikbuller från 
statliga vägar och järnvägar

200 000 respektive 360 000 
över riktvärden inomhus  
(> 30 dBA Leq väg, respektive 
> 45 dBA Lmax järnväg)

–2 000

Effekten av Trafikverkets 
bullerskyddsåtgärder 2020 
(skärmar och fasadåtgärder)

Minskade bullernivåer 
utomhus eller inomhus för cirka 
3 800 

+13

Effekten av trafikförändringar 
och bullerskyddsåtgärder 2021

+5 300
 (> 30 dBA Leq inomhus) 

Ingen beräkning genomförd
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6.2.1 Inventering och kartläggning
Trafikverket har under de senaste åren genomfört omfattande buller- och 
vibrationsinventeringar längs statliga vägar och järnvägar. Under 2021 
har detta arbete fortsatt och nu omfattar kartläggningarna buller längs 
alla statliga vägar och buller och vibrationer längs en betydande del av de 
järnvägssträckor som ingår i Trafikverkets åtgärdsprogram för befintlig 
infrastruktur. 

Kartläggningarna är ett underlag för bedömningar av åtgärdsbehov och 
innebär att enskilda fall bedöms enhetligt, rättvist och rättssäkert.

6.2.2 Förebyggande åtgärder
Omfattande buller- och vibrationsåtgärder utreds och genomförs i  
samband med ny- och ombyggnad av vägar och järnvägar. Trafikverkets 
interna riktlinje55 och handledning56 för buller och vibrationer är styrande 
för arbetet. 

55 Trafikverkets Riktlinje TDOK 2014:1021 Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg
56 Trafikverkets Handledning TDOK 2016:0246 Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg

För att nå långsiktiga mål är det viktigt att buller och vibrationer  
beaktas när man planerar och bygger nya bostäder. Trafikverket bidrar 
med underlag och samverkar med kommuner i samhällsplaneringen.

6.2.3 Emissionsbegränsande åtgärder
Fordonsåtgärder
Förändringar av bulleremissioner i samhället orsakas av förändrat  
trafikarbete, av regelverk som styr krav på enskilda fordon och även av 
efterfrågan på transporter och nya fordon och deras prestanda. 

Trafikarbetet på väg ökade 2021 jämfört med 2020, vilket resulterade i 
ökade bulleremissioner och en ökning av antalet bullerutsatta. Antalet  
personer som utsätts för buller högre än riktvärdet 55 dBA ekvivalent  
ljudnivå beräknas ökat med cirka 7 200 till följd av ökad vägtrafik. 

Bullernivåerna från nyregistrerade personbilar har under de senaste  
tio åren minskat. Registreringsuppgifterna påvisar att medelnivån har 
minskat med 4,2 dBA sedan 2004. Förändringen har dock till viss del  
samband med ny testmetod som ger omkring 2 dBA lägre värden.  
Minskningen från 2004 är således i verkligheten omkring 2,2 dBA. 

Buller (förbifartsbuller) från nya järnvägsgodsvagnar är 7–10 dBA lägre  
än från äldre vagnar. Europeiska järnvägsbyrån (ERA) beslutade 2019 om 
ett nytt regelverk för buller från befintliga godsvagnar. Lagkraven införs 
successivt i hela Europa och leder till avsevärt tystare tåg.

Infrastrukturåtgärder
Trafikverket bedriver ett projekt med syftet att boende längs statliga vägar 
ska få lägre bullernivåer med hjälp av bullerreducerande beläggningar. Under 
2020 tog projektet fram indikatorer för att sortera ut vägsträckor som kan 
vara lämpliga för bullerreducerande beläggningar och under 2021 har 
indikatorerna använts som underlag för analyser av samtliga statliga vägar 
i landet. Indikatorerna syftar till att identifiera vägsträckor där många  
boende utsätts för höga bullernivåer och där trafikflödet och hastigheten 
gör att en beläggning med mindre stenstorlek beräknas hålla under minst 7 år. 
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Fokus är att minska bullernivåerna där många utsätts för buller på mellan 
60–65 dBA ekvivalent ljudnivå. Analyserna visar att cirka 90 000 boende 
kan få minskat buller om bullerreducerande beläggning väljs på cirka 300 
kilometer statliga väg.

Regelbunden slipning av järnvägsrälsen är en underhållsåtgärd som medför 
minskade bulleremissioner från passerande tågtrafik. Under 2021 har 
metoder och prioriteringskriterier för val av järnvägssträckor som ska 
spårslipas utvecklats vidare. I metodutvecklingen ingår bullerexponering 
och befolkningstäthet intill järnvägssträckorna som en av flera 
prioriteringsgrunder.

6.2.4 Avskärmande åtgärder 
Under 2021 genomförde Trafikverket bulleravskärmande åtgärder för cirka 
3 800 personer. 1 600 personer var utsatta för buller från vägtrafik och 
2 200 personer var utsatta för buller från järnvägstrafik. 
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Figur 29. Antal personer som fått åtgärder längs statliga vägar och järnvägar 2011–2021.

De bullerskyddande åtgärderna utgörs dels av riktade miljöåtgärder för att 
skydda de mest bullerutsatta längs det befintliga väg- och järnvägsnätet, 
dels av miljöåtgärder som genomförs och ingår i större investeringsprojekt. 

Riktade miljöåtgärder och dess effekter
Trafikverket arbetar systematiskt för att minska bullerstörningarna för  
de mest bullerutsatta, se Figur 30. Under perioden 1998–2021 har buller-
skyddande åtgärder genomförts för cirka 110 000 personer som var utsatta 
för mer än 10 dBA över riktvärdena längs statliga vägar och järnvägar.



TRAFIKVERKETS MILJÖRAPPORT 2021 53

Kartlägger

Trafikverket kartlägger buller  
och vibrationer längs statliga 
vägar och järnvägar. 

Prioriterar  
och  

planerar

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

Utreder  
åtgärd

Fastighetsägaren kontaktas  
och erbjuds utredning av  
lämplig åtgärd för fastigheten. 

Genomför  
åtgärd

Åtgärden genomförs efter att  
avtal upprättats mellan  
Trafikverket och fastighets- 
ägaren. 

Figur 30. Trafikverkets arbetssätt för de mest bullerutsatta miljöerna.

6.2.5 Utvecklingsarbete, aktörsamverkan, forskning och innovation
Samverkan med branschen och andra aktörer
Trafikverket samarbetar med Naturvårdsverket, som har ansvar för  
att samordna myndigheternas arbete med omgivningsbuller. Under 2021 
har Institutet för Miljömedicin vid Karolinska institutet på uppdrag av  
Nationella bullersamordningen analyserat underlag som ligger till grund 
för slutsatser och rekommendationer i rapporten WHO Environmental 
Noise Guidelines for the European Region 2018. Institutet för Miljömedicin 
har även bedömt resultatens tillämpbarhet utifrån en svensk kontext.

Generella samband mellan trafikbuller och analyserade hälsoeffekter  
gäller för svenska förhållanden, men vissa effektsamband skiljer sig  
när dessa granskas ur en svensk kontext. Exempelvis uppnås effekten  
10 procent mycket störda från spårtrafikbuller vid högre bullernivåer i  
Sverige än de nivåer som redovisas i WHO 2018. 

Vidare visar analysen att underlaget stärkts rörande samband mellan  
exponering för vägtrafikbuller och risk för stroke, och att nytillkomna  
studier betonar vikten av att ta hänsyn till faktorer som bland annat  
tillgång till tyst sida, antal bullerhändelse och vibrationer.

Kunskapscentrum om buller utvecklar och vägleder om mät- och  
beräkningsmetoder för buller utomhus på uppdrag av bland annat  
Trafikverket. Under 2021 har arbetet fokuserat på att färdigställa  
vägledning inför de bullerkartläggningar som ska göras 2022 enligt  
EU:s omgivningsbullerdirektiv.
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Forsknings- och innovationsprojekt
Trafikverket har under året verkat för att öka kunskapen inom buller-  
och vibrationsområdet. Projekt har bedrivits för att öka kunskapen om 
exempelvis:

• Bullerreducerande beläggning och olika typer av däck 

• komponenter i järnvägsanläggningen dess påverkan på buller och  
vibrationer, till exempel mellanlägg, växlar, broar och tunnlar samt 
kurv- och hjulskrik 

• buller från höghastighetståg, till exempel när det gäller ballastfria spår, 
tunnelknall och aerodynamiskt buller 

• buller från godsvagnar och effekter av nya bromssystem för godsvagnar

• metodik för prediktering av stomljudnivåer och projektering av åtgärder 
mot stomljud i järnvägsprojekt 

• hälsoeffekter av bulleråtgärder längs statliga vägar

• hälsoeffekter av vibrationer från tågtrafik. 
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7 Aktivt resande

Fysisk aktivitet har en betydande inverkan för att motverka vanliga stora 
folksjukdomar och förtida död liksom att bidra positivt till välbefinnande. 
Transportsystemet har en stor potential att skapa goda förutsättningar för 
trygga, säkra och attraktiva färdmiljöer som stimulerar till daglig aktivt 
resande. Trafikverket arbetar för att andelen färdsträcka med gång, cykel 
eller kollektivtrafik ska vara minst 25 procent till år 2025.

Sveriges miljömål 
Andelen färdsträcka med gång, 
cykel eller kollektivtrafik ska vara 
minst 25 procent år 2025 (Detta 
ingår även i målbild 2030).

Miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö.57

57 Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar.

Trafikverkets långsiktiga mål
Bygger infrastruktur som bidrar till 
eller passar in i ett transporteffektivt 
samhälle.

Tillstånd

Hållbart samhälle 
– 3 000 km statlig 
GC-väg

Infrastruktur som passar in i ett hållbart 
samhälle, totalt cirka 3 000 km statlig 
gång- och cykelväg

Färdsträcka  
gång, cykel och 
kollektivtrafik 
17 690 miljoner km

I dagsläget är den sammanlagda färd-
sträckan för gång, cykel och kollektivtrafik 
17 690 miljoner km

Hälsoeffekter 
– förhindrar 
cirka 3 000 
förtida dödsfall

Hälsoeffekter av dagens gång- och 
cykelresor förhindrar cirka 3 000 förtida 
dödsfall

Åtgärder och effekter 2021

34 km nya 
GC-vägar

34 km nya statliga gång- och cykelvägar 
har öppnats för trafik

Stadsmiljöavtalen 
bidrar med 85 km 
GC-vägar

Stadsmiljöavtalen beräknas resultera i  
85 km gång- och cykelvägar



TRAFIKVERKETS MILJÖRAPPORT 2021 57

7.1 Tillstånd
Det säkra aktiva resandets positiva inverkan på folkhälsan är stor. Dagens 
gång- och cykelresor beräknas inom transportsystemet i sin helhet förhindra 
cirka 3 000 förtida dödsfall och ge 70 000 DALY per år (se beskrivning  
av DALY i avsnitt 6.1).58 Det aktiva resandet har dokumenterade positiva 
effekter på demens, stroke, hjärtinfarkt, diabetes typ 2, bröstcancer,  
hjärtsvikt och tjocktarmscancer. Den rekommenderade miniminivån för 
vuxna är sammanlagt minst 30 minuter av fysisk aktivitet per dag minst 
fem dagar i veckan. För barn och ungdomar 5–17 år är rekommenda-
tionerna från WHO att de bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje 
dag.59 Forskningen visar också att fysisk aktivitet har positiv effekt på  
hjärnan och många av dess kognitiva funktioner.60

58  Trafkanalys webplats: https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/underlagsrapporter/2019/
transportsystemets-halsoeffekter.pdf

59 Folkhälsomyndighetens webplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-
aktivitet-och-matvanor/fysisk-aktivitet--rekommendationer/

60 Relationships between Physical Activity, Sedentary Behaviour and Cognitive Functions in Ofce Workers, GIH 
2019 https://www.mdpi.com/1660-4601/16/23/4721

Det finns en potential i att öka säkert aktivt resande och därmed de  
positiva folkhälsoeffekterna. Cirka en tredjedel av alla resor som är kortare 
än fem kilometer görs med bil. Om en del av dessa resor kan ersättas med 
gång och cykel finns potential till ytterligare positiva hälsoeffekter. 

Även ökat resande med kollektivtrafik är hälsomässigt gynnsamt, eftersom 
det medför att fler går och cyklar till anslutningspunkter. Potentialen att 
öka cyklandet bedöms vara större än för gång, eftersom en större andel 
av befolkningen kan nå sin arbetsplats inom till exempel 30 minuter med 
cykel. Elcykelns inträde på marknaden kan ytterligare öka intresset för  
att använda cykel vid arbetspendling.6162 I Naturvårdsverkets utvärdering 
av elfordonspremien uppgav ungefär hälften av respondenterna att  
elcykelresorna ersatte bilresor.63 Säkerheten för gående och cyklister behöver 
förbättras då preliminära siffror visar att 23 fotgängare och 20 cyklister 
omkom under 2021. Motsvarande siffror för 2020 är 25 fotgängare och  
18 cyklister.64

61 Ökad elcykling ställer krav på bra cykelparkering och bredare cykelbanor som medger säkrare omkörningar: 
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6894-3

62  Risken för olyckor bedöms öka om inte infrastrukturen anpassas i takt med ökande andel elcyklar: 
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/tsv-2019-5394-delrapport-tva-redovisning-olyckor-och-tillbud.pdf

63 https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/6800/978-91-620-6894-3.pdf
64 Statistik över vägtrafikolyckor – Transportstyrelsen

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/underlagsrapporter/2019/transportsystemets-halsoeffekter.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/fysisk-aktivitet--rekommendationer/
https://www.mdpi.com/1660-4601/16/23/4721
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6894-3
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/6800/978-91-620-6894-3.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/olycksstatistik/statistik-over-vagtrafikolyckor/
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/tsv-2019-5394-delrapport-tva-redovisning-olyckor-och-tillbud.pdf
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7.1.1 Förutsättningar för ökat och säkert aktivt resande
Förutsättningarna för ökad cykling beskrivs i Figur 31 nedan.

Figur 31. Faktorer som påverkar om och hur mycket vi cyklar.65

65 Figur 31. Modell: Förutsättningar för cykling och dess utveckling, 2017.  
Modellen är utformad av Trafikverket och den är baserad på tre andra modeller.3

2 och 3, Handy, S.L. Xing, Y & Buehler, T.J. Factors associated with bicycle ownership and use: 
a study of six small U.S. cities. Fig. 1, Transportation 37, 967-985. 2010.

Willis, D. Manaugh, K, & EL-geneidy, A. Cykling under influence. 
International journal of sustainable transportation, 9 (8), 565-579. 2015.

Fernandez-Heredia, Alvaro & Jara-Diaz, Sergio & Monzón, Andrés. Modelling bicycle use intention:  
the role of perceptions. Transportation 43. 1-23. 10.1007/s11116-014-9559-9. 2014.

I regeringens skrivelse ”Strategi för levande städer – politik för hållbar  
stadsutveckling” anges ett etappmål om att andelen kilometer som svenskar 
reser till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska vara 25 procent till 2025.66 
Andel resta kilometer till fots, med cykel eller kollektivtrafik var enligt  
den senaste resvaneundersökningen (2020) 19±2 procent. I resvaneunder-
sökningen från 2019 var den andelen 24±5 procent. Färdsträckan för gång, 
cykel och kollektivtrafik var 17 690 miljoner kilometer.

66 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/04/skr.-201718230/

Andelen är högst i storstäder och lägst i lågpendlingskommun nära större 
stad.67

67 https://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/2020/resvanor-i-sverige-2020.pdf?
Resultatet från 2021 års resvaneundersökning beräknas vara klart i maj 2022.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/04/skr.-201718230/
https://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/2020/resvanor-i-sverige-2020.pdf?
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7.1.2 Hur mycket reser vi
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Figur 32. Antal resor i Sverige 2015–2016, respektive 2019 och 2020.68

68 https://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/2020/resvanor-i-sverige-2020.pdf?

7.1.3 Förändrat resande på grund av pandemin 
Trafikanalys har undersökt resandet under 2020 jämfört med 2019 och 
kommit fram till att antalet förflyttningar till fots minskat med 4 procent 
och antalet kollektivtrafikresor minskat med 42 procent. Antalet cykelresor 
har ökat med 4 procent medan antalet bilresor minskat med 7 procent.69 

69 https://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/2020/resvanor-i-sverige-2020.pdf?

7.1.4 Säkerhet för oskyddade trafikanter 
För att cykeln ska bli mer attraktiv och hållbar som transportmedel behöver 
säkerheten för cyklister förbättras. Cyklister utgör den största gruppen  
allvarligt skadade i vägtrafiken om man inte tar med fotgängares fallolyckor 
som annars utgör den största gruppen. Cirka 80 procent av de allvarliga 
skadefallen vid cykling uppstår vid singelolyckor. För att öka säkerheten för 
cyklister är det viktigt att både förebygga olyckor och lindra konsekvenserna 
om en olycka trots allt skulle inträffa. Viktiga områden för ökad säkerhet 
för cyklister är bland annat säker infrastruktur, drift och underhåll med 
god kvalitet, ökad användning av skyddsutrustning och säkrare fordon. Det 
svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från etappmål beslutade under 2020: 
Minst 50 procent färre dödas och minst 25 procent färre skadas allvarligt i 
vägtransportsystemet jämfört med 2020. Etappmålet innebär max 133  
omkomna i vägtrafik 2030. Målet vad gäller allvarligt skadade innebär  
att de ska minska med 500, från 2 000 allvarligt skadade. Prioriterade  
satsningar som avser oskyddade trafikanter är bland annat gång-, cykel- 
och mopedpassager.70

70 http://trafikverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1363695&dswid=-1052

https://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/2020/resvanor-i-sverige-2020.pdf?
https://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/2020/resvanor-i-sverige-2020.pdf?
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1363695&dswid=-1052
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7.2 Åtgärder och effekter

7.2.1 Förebyggande åtgärder
Under 2021 har det byggts 34 kilometer ny gång- och cykelväg samt  
26 hastighetssäkrade gång, cykel och mopedpassager längs det statliga 
vägnätet. Utöver dessa åtgärder finns också medel för ökad säker cykling i 
form av förbättrat underhåll.

7.2.2 Aktörsamverkan, forskning och innovation
Samverkan med branschen och andra aktörer till exempel stadsmiljöavtal
Temarapporten ”Cykelplanering i Sverige”71 har tagits fram under 2021  
genom Nationella cykelrådet. Temarapporten beskriver hur cykelplaneringen 
fungerar i Sverige. Det handlar bland annat om styrmedel, finansiering  
och arbetet med kommunala, regionala och nationella planer. Nationella 
cykel rådet är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling i Sverige, 
där Trafikverket står för ordförandeskapet.

71 http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1564146/FULLTEXT02.pdf

I syfte att förbättra förutsättningarna för rekreationscykling och cykel-
turism arbetar Trafikverket tillsammans med en nationell referensgrupp 
för cykelturism. Samarbetet har under 2021 fokuserat på processen för  
hur cykelleder tas fram. Detta presenteras i rapporten ”Cykelleder för  
rekreation och turism Version 3.0, 2021”.72

72 http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1613574/FULLTEXT01.pdf

Under 2021 har det inom stadsmiljöavtalen beviljats nästan 1,2 miljarder 
kronor i stöd, varav cirka 190 miljoner kronor till rena kollektivtrafik-
åtgärder, drygt 470 miljoner kronor till rena cykelåtgärder och nästan  
540 miljoner kronor till kombinerade kollektiv- och cykeltrafikåtgärder. 
Avtalen beräknas bland annat resultera i 85 kilometer gång- och  
cykelvägar.

De 54 beslutade stadsmiljöavtalen innehåller 116 åtgärder och 201 
motpresta tioner. Exempel på åtgärder är gång- och cykelvägar,  
framkomlighets- och förbättringsåtgärder för kollektivtrafik, cykelgarage 
och gång- och cykelbroar. Exempel på motprestationer är cykelparkeringar, 
minskade körfält för motorfordonstrafik, borttagande av bilparkeringsplatser, 
beteendepåverkande åtgärder, detaljplaner för bostadsbyggande  
och antagande av strategier (parkeringsstrategi, mobilitetsstrategi och  
trafikstrategi) och planer (kollektivtrafikplaner och cykelplaner).

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1564146/FULLTEXT02.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1613574/FULLTEXT01.pdf
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Regeringsuppdrag
Trafikverket har under 2021 lämnat in en rapport73 till regeringen  
som beskriver verksamhet inom områdena samverkan, planering och  
genomförande av åtgärder som leder till åtgärder i syfte att fler ska välja 
cykel som transportmedel. I uppdraget ingick även att föra dialog med 
cykelorganisationer för att föreslå hur arbetet med tillgänglighet för cykel 
vid om- och nybyggnation kan utvecklas. Dialogen mynnade ut i följande 
förslag:

73 https://www.trafikverket.se/contentassets/1d4bf716f8b544afa8d869fac4d88ed6/2021_nov-rapport_fram-
jande-av-cykel.pdf

• Se till cykelns särskilda förutsättningar i tidiga skeden och prioritera
långsiktigt

• omsätta och sprida kunskap hos aktörer längs hela processen

• öka samsynen och samverka för ett strategiskt helhetsperspektiv

• förbättra möjligheter att bygga statliga cykelvägar.

VTI fått i uppdrag att ta fram ett nationellt mål för ökad och säker cykling
Regeringen gav i oktober 2021 Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI) i uppdrag att ta fram ett förslag på mål för att öka cyklandet. I  
uppdraget som ska ske i samverkan med flera myndigheter och andra  
aktörer ingår även att föreslå ett system för uppföljning av de föreslagna 
målen. Uppdraget ska redovisas senast till den 30 april 2022.

Forskning och innovationsprojekt (FoI)
Under 2020 och 2021 har projektet Modell för regional cykelplanering  
genomförts. Projektet har studerat regional cykelplanering och  
föreslår förbättringar jämfört med tidigare modeller för att täcka in  
fler samhällsaspekter och fler sorters cykling.74

74  Modell för regional cykelplanering med hänsyn till folkhälsa och social hållbarhet. Trivector 2021:97

Tillsammans med kommunerna Skellefteå och Uppsala påbörjade  
Trafikverket under 2019 en innovationsupphandling för att stimulera 
fler aktörer att samverka för att utveckla smarta lösningar för ett aktivt 
resande.75 Projektet startade under 2020 och kommer att pågå under 2021. 
Projektet ska studera hur öppna data, offentliga behov, föreskrifter och 
handböcker kan omsättas i affärsmodeller och privat företagande. Vid en 
innovationstävling under 2021 har två förslag om digitala lösningar för att 
förbättra drift- och underhåll av gång- och cykelvägar fått möjlighet till 
vidareutveckling.76

75 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/aktuell-forskning/gang-och-cykel/
aktivt-resande--det-ska-vara-enkelt-och-sakert-att-ga-cykla-och-aka-kollektivt/

76 https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-om-forskning-och-innova-
tion2/2021-06/delad-seger-i-tavling-om-aktivt-resande/

https://www.trafikverket.se/contentassets/1d4bf716f8b544afa8d869fac4d88ed6/2021_nov-rapport_framjande-av-cykel.pdf
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/aktuell-forskning/gang-och-cykel/aktivt-resande--det-ska-vara-enkelt-och-sakert-att-ga-cykla-och-aka-kollektivt/
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-om-forskning-och-innovation2/2021-06/delad-seger-i-tavling-om-aktivt-resande/
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Bland övriga forskningsprojekt som pågår kan nämnas: 

• Forskning rörande hälso- och säkerhetsaspekter av cykling och gång. 
Till exempel samarbetar Trafikverket med Idrottshögskolan i Stockholm 
(GIH) i ett projekt som handlar om att utveckla färdvägsmiljöer och 
tryggheten för oskyddade trafikanter77

• en långtidsstudie av planeringsfaktorers betydelse för fotgängare pågår. 
Datainsamling sker fram till 31 januari 2022. Studien avslutas 2022, men 
en lägesrapport finns framtagen78

• under 2021 planerades en studie som syftar till att följa upp hälsoeffekter 
av aktiv mobilitet och en förstudie initierades under hösten 2021 med 
konsult som koordinerar studien i samarbete med Trafikverket och en 
expertgrupp från flera olika håll (Karolinska institutet, Umeå universitet, 
Idrottshögskolan med flera). Målet med detta projekt är att utveckla  
en hälsoindikator som kan användas för en nationell uppföljning av 
hälso effekter från aktiv mobilitet. Projektet fortsätter under 2022 och 
planen är att initiera ett utvidgat projekt inom FoI.

77 https://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Rorelse-halsa-och-miljo-/
78 https://www.ltu.se/research/subjects/Arkitektur/Forskning/Pagaende-projekt/Langtidsstudie-av-planerings-

faktorers-betydelse-for-fotgangare-1.190637

https://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Rorelse-halsa-och-miljo-/
https://www.ltu.se/research/subjects/Arkitektur/Forskning/Pagaende-projekt/Langtidsstudie-av-planeringsfaktorers-betydelse-for-fotgangare-1.190637
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8 Landskap

Infrastrukturen och dess användning påverkar huvuddelen av  
landskapets natur, kulturmiljö och upplevelsevärden. Grunden för  
samhällets funktionalitet är den biologiska mångfalden. Om den stärks 
ökar samhällets möjlighet att utvecklas och att hantera förändringar.  
För infrastrukturen är barriärer/mortalitet, störning, artrika miljöer  
och invasiva arter de viktigaste påverkansområdena.

Miljökvalitetsmål och  
Kulturmiljömålen
Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt 
odlingslandskap, Levande skogar, 
Myllrande våtmarker, Levande sjöar 
och vattendrag, Storslagen fjällmiljö. 
Utöver detta angränsar miljömålen 
ofta till flera av kulturmiljömålen.

Målbild 2030
Den biologiska mångfalden har 
stärkts genom att: djur kan röra sig 
friare tvärs vägar och järnvägar, färre 
djur dödas i trafiken, artrika miljöer 
stärker den gröna infrastrukturen 
och utbredningen av invasiva arter 
har minskat.

Trafikverkets långsiktiga mål
Bygger landskapsanpassad infra-
struktur och anpassar en stor andel 
av den befintliga infrastrukturen.

Tillstånd

12 % av anlägg-
ningen bidrar  
till biologisk 
mångfald

12 % av befintlig anläggning bidrar till 
biologisk mångfald i landskapet

47 % väg och 
järnväg utan 
barriärer för vilt

47 % av utpekade vägar och järnväg 
har fungerande stängselsystem med 
faunapassager

52 % artrika 
miljöer med 
invasiva arter

Andel artrika vägmiljöer som är hotade av 
invasiva arter är 52 %

Åtgärder och effekter 2021

25 % artrika 
miljöer med god 
skötselstatus

Av 3 748 artrika vägmiljöer har 25 % 
god skötselstatus, 180 stycken har 
restaurerats 2021

Byggda  
viltpassager  
4 stycken

Byggda viltpassager motsvarar en liten del 
av behovet längs befintlig infrastruktur

Skötselåtgärder 
203 alléer

Av 3 255 alléer har 230 alléer förstärkts i 
sina värden
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8.1 Tillstånd
Trafikverkets ambition och långsiktiga inriktning är att all infrastruktur 
ska vara landskapsanpassad.79 Infrastrukturen har en viktig roll i land-
skapen, till exempel så utgör de spridningsvägar för växter, insekter eller 
däggdjur. Infrastrukturen är också central i det kulturella landskapet. 
Arbetet med landskapsanpassad infrastruktur får olika konsekvenser för 
olika delar av verksamheten och kan delas upp i tre olika områden; 

79 Riktlinje landskap TDOK 2015:033

Identifiera och arbeta bort gamla brister: Ett omfattande arbete som är del 
av en historisk skuld. Kunskapsläget inom området utvecklas ständigt i 
takt med en pågående samhällsutveckling. Åtgärder kan till exempel vara 
passager för vattenlevande djur som ger en omedelbar nytta och minskar 
det befintliga transportsystemets negativa miljöpåverkan.

Långsiktig förvaltning: Anläggningens landskapsanpassningar behöver  
vidmakthållas så att existerande värden bibehålls. Arbetet kan många 
gånger utformas gemensamt med andra delar av vidmakthållandet och 
över tid underlätta och ge kvalitet för anläggningen. Många landskaps-
frågor hanteras bäst med små upprepade åtgärder över tid, till exempel 
skötsel av artrika miljöer och bekämpning av invasiva arter istället för att 
punktvis bygga bort ackumulerade brister. 

Bygga ny infrastruktur: Ny infrastruktur landskapsanpassas så att nya 
brister inte uppkommer. Vid större ombyggnader är det effektivt att även 
åtgärda befintliga brister som till exempel avsaknad av stängselsystem med 
faunapassager så att dessa inte kvarstår.

Ovanstående områden samspelar med varandra och brister man i en eller 
flera motverkas snabbt den nytta som utförs på annat håll.

Det pågår en spridning av invasiva arter i befintlig anläggning. Olika  
typer av markstörning och schaktning är effektiva spridningsvektorer för 
invasiva arter. Frågan påverkar anläggningsarbeten för Trafikverkets  
verksamhet i stort, men motverkar också flera av de åtgärder vi gör för att 
bidra till biologisk mångfald. Framtida klimateffekter kommer förstärka 
denna problembild och behöver hanteras proaktivt inom Trafikverkets 
verksamhet.

Som ett led i att hantera frågorna om landskapsanpassning av infrastrukturen 
pågår ett arbete att hantera frågorna systematiskt och integrerat med  
verksamheten (Tabell 4). Övergripande funktionella krav på infrastruk-
turens utformning är beslutade i Trafikverkets Riktlinje för landskap.80 
Sammantaget ökar infrastrukturens landskapsanpassning, men den är 
fortfarande för liten för att kunna återspeglas i mätbara effekter eller  
konsekvenser. 

80 Riktlinje landskap TDOK 2015:033
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Tabell 4. Tabellen redovisar vilka underlag, metodiker och stöd som finns för arbetet 
med landskapsanpassning, vilka som håller på att utvecklas och vilka som saknas/inte 
påbörjats. 

Påverkans- 
faktor

Indikator- 
grupp

Regelverk 
Utformning

Regelverk 
Skötsel

 Inventering/
analysmetod

Genom 
förande- 
grad

Åtgärds- 
behov

Mortalitet/
barriär

Stora 
däggdjur

•Väg 
•Järnväg

•Väg 
•Järnväg

Små- 
medelstora 
däggdjur

•Väg 
•Järnväg

•Väg 
•Järnväg

Fladder-
möss

•Väg och 
Järnväg

•Väg och 
järnväg

Grod- och 
kräldjur

•Väg 
Järnväg•

•Väg 
•Järnväg

Störning Buller i 
naturmiljö •

•Väg 
Järnväg

•Väg 
•Järnväg

Artrika 
miljöer Alléer

Artrika 
vägkanter

Artrika 
stations-
miljöer

Artrika 
banvallar

Invasiva 
arter

Metoder 
och arter

•Väg 
•Järnväg

•Väg 
•Järnväg

•Väg 
•Järnväg

•Väg 
•Järnväg

 = färdigt/klart    = pågår/ofullständigt/utvecklas    = ej påbörjat

8.2 Åtgärder och effekter

8.2.1 Inventering och kartläggning
Det pågår ett aktivt arbete med att inventera och samla in uppgifter för att 
skaffa en bild över var åtgärdsbehov och brister finns i transportsystemet. 
Nedan beskrivs de huvudområden som inventeringar och metoder fokuserat 
på. 

Mortalitet och barriärer
Under året har viltolyckskartor uppdaterats och en barriäranalys utförts 
för stora däggdjur. Antalet viltolyckor under 2021 har ökat jämfört med 
tidigare år (Tabell 5) och detta följer en generellt ökande trend över tid 
kopplat till ökade hastigheter och trafikökningar.
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Tabell 5. Antal rapporterade viltolyckor mellan år 2016 och 2021 på väg respektive 
järnväg. Olycksdata är avrundat till närmaste hundratal. 

Dödade stora 
däggdjur 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Stora däggdjur, väg 65 000 63 000 66 700 65 400 63 500 60 500

Renar, väg 1 900 1 800 1 800 1 700 2 200 1 900

Stora däggdjur, järnväg 2 900 5 000 6 000 6 100 6 200 4 700

Renar, järnväg 1 100 1 000 1 200 1 200 1 400 1 200

Inventeringar kring konfliktsträckor där skogslevande fladdermöss kan 
drabbas av påkörningar av trafik har utförts i västra Sverige med enstaka 
åtgärdsbehov identifierade. 

Behov av åtgärder för medelstora däggdjur inventeras löpande men arbete 
kvarstår i metodikutveckling för att kunna ge en bättre bild över de totala 
åtgärdsbehoven.

För grod- och kräldjur finns behov av att effektivisera informationsinsamling 
vid inventeringsarbete. Inventeringsbehovet är stort över hela landet.

Det finns mycket som pekar på att insekter kan påverkas av både mortalitet 
och barriärer av infrastruktur, samtidigt vet man att de kan gynnas av de 
hävdade miljöerna i anläggningen. Ett mer omfattande forskningsarbete 
(FoI) har påbörjats för att avgränsa och kvantifiera olika faktorer lokalt och 
på landskapsnivå. 

Dödade örnar i trafiken har minskat i antal. Örnolyckor är direkt kopplade 
till övriga viltolyckor då örnar körs på och dödas i samband med att de äter 
på kadaver. Andelen örnolyckor relativt övriga viltolyckor har minskat på 
järnvägen men samtidigt ökat på väg under åren 2019–2021. Minskningen 
på järnvägen kan bero på ändrade krav som successivt införts för bortförsel 
av kadaver. Kraven innebär att tid mellan rapporterad olycka och bortförsel 
avsevärt kortats. Ökningen av örnolyckor på väg är oroande, då utvecklingen 
kan spegla att mörkertalet för antal viltolyckor ökar. 

Artrika miljöer
Trafikverkets artrika miljöer på väg och järnväg inventeras och följs upp 
regelbundet. Artrika vägkanter inventeras löpande utifrån beslutad metod 
sedan 2012. De driftområden som ska upphandlas nästa år inventeras  
för att uppdatera tillstånd och åtgärdsbehov. Av totalt 108 driftområden 
upphandlas och därmed inventeras cirka 20 driftområden årligen.  
Kännedomen om artrika miljöer är god och samtidigt pågår en viss aktiv 
nyetablering av artrika miljöer. 

Sammantaget var 3 748 artrika vägkantsobjekt redovisade vid årsskiftet 
2020/21, vilket motsvarar ungefär 1 700 mil eller cirka 6 000 hektar.  
Samtidigt finns 1 592 objekt som inte är klassade som befintligt artrika, 
men de bedöms kunna bli artrika med viss restaurering, så kallade  
hänsynsobjekt. Av de 3 748 objekt som klassas som artrika, bedöms cirka  
25 procent ha god skötselstatus.

Alla alléer utmed det statliga vägnätet är identifierade, men de är inte 
inventerade enligt en och samma metod. Till stor del har alléerna ett av 
Trafikverkets viktigaste biologiska värden till följd av deras höga ålder.  
De är livsmiljöer med kontinuitetsvärden som idag minskar i landskapen 
generellt. Restaureringsbehovet är stort.
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Invasiva arter 
Invasiva arter är ett aktualiserat och snabbt ökande problem i infrastruk-
turen. Tillståndet förändras löpande och är därför i nuläget inte hanterat så 
att det går att skaffa sig en heltäckande bild. Alla artrika miljöer inventeras 
löpande efter invasiver och 52 procent av dessa är idag infekterade. Samtidigt 
pågår ett omfattande arbete med att ta fram en färdplan för invasiva arter, 
där Trafikverket kraftsamlar genom forskning och metodutveckling för att 
hitta prioriteringsgrunder och för att mota utvecklingen generellt.

Bullerstörda områden i naturmiljöer
Åtgärdsbehovet av områden som är utsatta för störning från trafikbuller är 
oförändrat. Närmare 9 000 allvarligt bullerstörda områden som är viktiga 
för fåglar har identifierats, varav knappt en tiondel (cirka 850 stycken) har 
prioriterats för att gå vidare för planering av åtgärder. Hittills har inga 
områden åtgärdats.

Kulturvägar
Under 2021 har en ny metod för kulturvägsinventeringar färdigställts. 
Inventeringar har genomförts för driftområdena Öland, Söderslätt och 
Helsingborg. En pilotinventering av järnvägsmiljöer med kulturvärden  
har genomförts i Halland. En utvärdering kommer att ligga till grund för 
fortsatt utveckling av metoderna. Ett arbete för att utveckla metoder för  
inventering av kulturvärden på broar har startats och fortsätter under 2022. 

Kvarstående behov för inventering och identifiering
Trädsäkringszoner är området utmed järnväg som hålls fria från träd  
som kan falla över elledningar. Miljöerna har en potential att utvecklas 
så att de omväxlande innehåller lägre busk- och trädvegetation, vilket ger 
upphov till brynzoner som är viktiga livsmiljöer för många växter och djur. 
Trädsäkringszonernas yta, på över 12 000 hektar, har potential att bidra  
till att stärka biologisk mångfald och skapa viktiga spridningskorridorer. 
Trädsäkringszonerna har dock inte inventerats i detalj och det saknas  
metoder som kan kombinera tekniska funktioner med miljövärden.

8.2.2 Genomförda miljöåtgärder 
Riktade miljöåtgärder och dess effekter
För att åtgärda brister i det befintliga väg- och järnvägsnätet genomförs 
riktade miljöåtgärder. Brister i befintlig anläggning åtgärdas även i  
samband med ombyggnationer.

Under året har 4 faunapassager byggts och dessa har med fungerande 
stängselsystem lett till att 5 mil väg har åtgärdats så att de inte längre  
är barriärer för större däggdjur. Trafikverket har de senaste tio åren ökat 
anpassningarna för större däggdjur och varje passage gör stor skillnad 
både lokalt och regionalt, särskilt då resurserna prioriteras dit de ger störst 
nytta. Enligt prognoser så kommer hastigheter och trafikmängder att  
öka, vilket kan komma att öka mängden utpekade vägar som bidrar till 
viltolyckor och barriärer.

Kända artrika miljöer ökar succesivt i takt med att fler miljöer identifieras 
men också genom att nya skapas vid nyinvesteringar och ombyggnationer.  
De artrika miljöerna har ökat med 593 stycken och många befintliga miljöer  
har restaurerats. Samtidigt sprids invasiva arter i dessa miljöer som hotar 
de artrika miljöernas nytta. Generellt är andelen miljöer med god skötsel-
status ett viktigt mått på hur miljöerna utvecklas. Restaureringstakten är 
idag mindre än den generellt negativa utvecklingen av skötselstatusen för 
de artrika miljöerna. 
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Under året har 230 alléer restaurerats eller åtgärdats för att bibehålla sina 
värden. Dessa miljöer gynnar både kulturmiljö och naturmiljö. 

För grod- och kräldjur har 6 av 211 åtgärdsbehov hanterats där man kan  
se att åtgärdstakten de senaste åren varit god. Hela 12 procent av det  
kända behovet har åtgärdats sedan 2016. Men det totala åtgärdsbehovet  
är fortfarande okänt.

Tabell 6: Antalet utförda åtgärder inom landskapsområdet.

Åtgärdade 
barriärer Alléer

Artrika 
miljöer och 

invasiva arter Kulturobjekt Kulturvägar Totalt

2021 74 230 348 281 6 939

2020 110 154 174 212 77 727

2019 107 169 251 114 64 705

2018 131 157 128 407 70 893

2017 91 105 286 183 39 704

2016 66 60 16 246 29 417

Totalt 579 875 1 203 1 443 285 4 385

8.2.3 Utvecklingsarbete, aktörsamverkan, forskning och innovation 
Samverkan med branschen och andra aktörer
Trafikverket samverkar aktivt och brett med berörda myndigheter 
som verkar för miljömålen, bland annat Nationella viltolycksrådet, nät-
verket Infrastructure Ecology Network Europé (IENE) och länsstyrelserna. 
Samverkan är en grund i att arbeta effektivt inom viktiga utvecklings-
områden. Många frågor löses bäst genom strategiska samarbeten där  
viktig kompetens och gemensamma arbetsinsatser kan förenas.

Kulturmiljöstrategin 
Implementeringen av Trafikverkets kulturmiljöstrategi81 har fortsatt 
under 2021 och fortsätter enligt plan under 2022. För att fortsätta stödja 
implementeringen av kulturmiljöstrategin och Trafikverkets arbete med 
kulturmiljöfrågor har Riksantikvarieämbetet och Trafikverket gemensamt 
utarbetat flera samverkansmål. 

81 Trafikverkets publikationer ; 2019:188, Borlänge: Trafikverket, 2019

Färdplan invasiva arter
Arbetet har påbörjats och krafttag har tagits för att lösa hur verksamheten 
ska klara frågan om invasiva arter både kopplat till masshantering,  
anläggning och biologisk mångfald framöver. Under året har ett  
strategiarbete startat där flera prioriteringsgrunder identifierats. Samtidigt 
har forskning startats upp kring viktiga frågeställningar kopplat till  
strategier, bekämpn ingsmetoder och verksamhetsnära tillämpning för  
sammanlagt 25 miljoner kronor. Resultaten kommer presenteras löpande 
under en femårsperiod. 
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Forsknings- och innovationsprojekt
Trafikverket har under lång tid bedrivit ett aktivt forskningsarbete  
för att kunna svara på hur infrastrukturen ska bli landskapsanpassad. 
Merparten av detta arbete har sedan länge bedrivits kontinuerligt inom 
forsknings programmet TRIEKOL, vilket fortsatt är en viktig förutsättning 
för det långsiktiga arbetet inom området. Det pågår också ett tiotal andra  
parallella forskningssatsningar och internationella FoU-projekt. Exempel 
på detta är: Insekter och infrastruktur – När kan vägkanter vara viktiga 
miljöer för insekter, Biologiskt kulturarv – Vägkanters del i det historiska 
landskapet. Under 2021 har också särskilt utpekade FoI-satsningar gjorts 
för invasiva arter.
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9 Vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en grundläggande förutsättning för 
allt liv. Vatten och vattenlandskapet levererar en mängd ekosystemtjänster 
till gagn för oss alla. Såväl nationellt som internationellt är arbetet för att 
nå eller bibehålla en god vattenkvalitet och vattenmiljö, i form av bland 
annat rent dricksvatten och långsiktigt hållbara akvatiska ekosystem, högt 
prioriterat. Vatten är även en viktig teknisk förutsättning vid byggande och 
drift av infrastruktur. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) för 
vatten innebär att sjöar, vattendrag 
och kustvatten ska nå god ekologisk 
och god kemisk ytvattenstatus 
medan grundvatten ska ha god 
kemisk grundvattenstatus och god 
kvantitativ status. Den aktuella 
statusen får inte försämras i något 
avseende.

Miljökvalitetsmål
Levande sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitet, Giftfri 
miljö, Myllrande våtmarker och Ett 
rikt växt- och djurliv.

Trafikverkets långsiktiga mål
Trafikverket genomför insatser så 
att infrastrukturen inte motverkar en 
god vattenkvalitet.

Tillstånd

Förorening av 
vatten

Byggande, drift, underhåll och användning 
av väg- och järnvägsinfrastrukturen kan 
innebära risk för förorening av vatten

Påverkan på 
flöden och nivåer

Byggande och underhåll av väg- och 
järnvägsinfrastruktur kan påverka flöden 
och nivåer vilket kan få negativa effekter för 
vattnet och vattenanknutna värden

Påverkan på 
vattnets form 
och kontinuitet

Vägar- och järnvägs-anläggningar i vatten 
kan ibland medföra negativa effekter  
för det biologiska livet, bland annat i form  
av vandringshinder för fisk och andra 
vattenlevande djur

Åtgärder och effekter 2021

Utför vatten-
skyddsåtgärder

Vattenkvaliteten tryggas genom försiktig-
hetsmått och skyddsåtgärder, både vid 
byggnation och underhåll liksom i befintliga 
anläggningar. Åtgärderna kan vara både 
fysiska och administrativa

Vidtar försiktig-
hetsmått och 
skyddsåtgärder

Icke skadliga nivåer säkras genom 
över vakning och åtgärder. Vägar och 
järnvägar som byggs i vatten utförs så att 
de inte genom avsnörning försämrar 
vattenkvaliteten och befintliga vägar och 
järnvägar som snör av vatten åtgärdas 

Åtgärdar 
vandringshinder i 
vatten

Trummor läggs så att de inte utgör 
vandringshinder och befintliga trummor 
som utgör vandringshinder åtgärdas 
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9.1 Tillstånd
Det återstår en hel del arbete innan sjöar och vattendrag uppnår ett gott 
miljötillstånd. Efterfrågan och därmed påfrestningen på grundvattnet  
ökar generellt sett och många våtmarker i Sverige med höga natur- och 
kulturvärden saknar ett bra skydd.82

82 Avsnittet är ett kort urval texter ur tillståndsbeskrivningarna av miljömålen Levande sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmarker. https://www.sverigesmiljomal.se/

Figur 33. GIS-analys i AquaVia där det statliga väg- och järnvägsnätet körts mot från 
vänster vattenskyddsområden (VSO), i mitten VSO och grundvattenförekomster och 
till höger VSO, grundvatten- och ytvattenförekomster. Bilden illustrerar behovet av att 
prioritera.

Byggande, drift, underhåll och användning av väg- och järnvägsinfrastruk-
turen kan innebära påverkan eller risk för påverkan på vatten och vatten-
anknutna värden. Påverkan kan bestå i förorening eller risk för förorening 
av vatten (både diffus och via punktkälla), påverkan på vattnets flöden och 
nivåer samt påverkan på vattnets form, läge och kontinuitet. Risken för 
förorening av vattentillgångar som har betydelse för dricksvattenförsörj-
ningen eller som har stora naturvärden kräver extra uppmärksamhet. 
Det gäller även vägar och järnvägar som utgör vandringshinder för fisk och 
andra vattenlevande organismer eller som medför att vatten snörs av med 
försämrad vattenomsättning och vattenkvalitet som följd. Påverkan  
på flöden och nivåer kan bland annat leda till att våtmarker avvattnas, 
vilket medför skador på det biologiska livet men även kan innebära att 
växthusgaser bildas och frigörs. Nivåförändringar kan även påverka andra 
viktiga samhällsintressen negativt, exempelvis byggnader och anläggningar 
med en grundvattenberoende grundläggning.

Statliga vägar och järnvägar har tiotusentals kontaktpunkter med vatten, 
se Figur 33. Kunskapen om dessa platser ökar hela tiden. Vid majoriteten 
av dessa platser är påverkan eller risken för påverkan acceptabel men på 
många ställen är den av sådan betydelse att det behövs åtgärder för att 
verksamheten ska bidra till att fastställda mål ska kunna nås.

https://www.sverigesmiljomal.se/
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9.2 Åtgärder och effekter

9.2.1 Inventering och kartläggning 
Ändamålsenliga åtgärder grundas på kunskap och goda underlag. Trafikverket 
kartlägger samt utför utredningar och riskanalyser för att identifiera de platser 
där påverkan eller risken för påverkan är av sådan betydelse att det behövs 
åtgärder. 

Trafikverkets inventeringar och riskanalyser resulterar i prioriterade åtgärds-
behov för att skydda vatten från föroreningar, åtgärda vandringshinder och  
värdefulla avsnörda vattenområden. Takten i genomförande beslutas av reger-
ingen i prioriteringar som görs i den nationella planen för transportsystemet. 

5. Leverans4. Åtgärder3. Fördjupad 
riskanalys

2.  Översiktlig 
riskanalys

1. Automatisk 
identifiering av 
kontaktsträckor

Behov

Figur 34. Kartläggning sker i en iterativ process. Bilden visar arbetsgång gällande yt- och grund-
vattenskydd men representerar även arbetssätten inom övriga åtgärdsområden inom vatten.

Kartläggningsarbetet sker utifrån framarbetade metoder.83 Resultaten av kart-
läggningarna tillgängliggörs för relevanta användare i Trafikverkets kartplattform 
Stigfinnaren.84 Viktigt att komma ihåg är att viss information kan vara känslig85  
och tillgången är behörighetsstyrd, inte minst avseende dricksvattenresurser.

83 Exempel på framtagna utredningsmetoder: Yt- och grundvattenskydd – Metodik för riskhantering och riskanalys samt 
principer för åtgärdsval, TRV publ. 2020:171. Standardiserad metod för fältinventering av vandringshinder för 
vattenlevande djur vid trummor och broar längs befintlig infrastruktur, TRV publ. 2020:103.

84  Stigfinnaren, bland annat Miljöwebb Landskap och Miljöwebb vatten
85  Hotbilden mot dricksvatten- och livsmedelsområdet. https://www.livsmedelsverket.se/publikationer/sok-publikatio-

ner/broschyr/hotbilden-mot-dricksvatten-och-livsmedelsomradet

Det finns fortsatt behov av ökad kunskap, inte minst om avvattningssystemens 
utformning, status och funktion liksom de olika recipienternas sårbarhet. 
Trafikverket bygger kunskap genom forskning samt genom internationell och 
nationell aktörssamverkan. 
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Figur 35. Genomförda nationella riskanalyser gällande risk för förorening av vatten. 
Staplarna för väg anger antal kilometer, stapeln för sugtransformatorer anger antal.

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/publikationer/sok-publikationer/broschyr/hotbilden-mot-dricksvatten-och-livsmedelsomradet
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Liten/ingen brist;
43 689

Riskklass 1;
362

Riskklass 2;
861

Riskklass 3;
1 394

Riskklass 4;
1 599

Riskklass 5;
236

Riskklass 1;
65

Riskklass 2;
244

Riskklass 3;
185

Riskklass 4;
263

Riskklass 5;
14

Måttlig brist;
11 515

Betydande brist;
6 164

Figur 36. Sammanställning av identifierade konfliktsträckor och brist-/risknivå avseende 
risk för förorening. Bilden illustrerar även den iterativa processen med prioritering.

Den vänstra bilden i Figur 36 visar en bristindikation avseende all statlig väg 
och alla konfliktsträckor med vatten. Underlaget är baserat på en GIS-analys 
i AquaVia med ett fåtal ingående nationellt täckande parametrar varför 
underlaget ska betraktas just som en indikation. Den mellersta bilden visar 
riskfördelning bland de konfliktsträckor mellan statlig väg och vatten, till  
helt övervägande del vatten av betydelse för dricksvattenförsörjningen, som 
hitintills översiktligt riskanalyserats. Den högra bilden visar riskfördelning 
bland de konfliktsträckor mellan väg och vatten som hitintills genomgått  
fördjupad riskanalys. Läs mer om metodiken i rapport TRV publ 2020:171.

9.2.2 Åtgärder
Framgångsfaktorer för infrastruktur och en hållbar vattenförvaltning är 
god planering av nya anläggningar, försiktighetsmått vid byggande och drift 
av anläggningarna samt väl fungerande skötsel och underhåll av vidtagna 
skyddsåtgärder. Viktigt är också att vidta riktade vattenmiljöåtgärder i 
befintliga anläggningar. Kunskapsuppbyggnad och att sprida och tillämpa 
denna kunskap är av avgörande betydelse. 

Det är viktigt att komma ihåg att skydd av vatten är en del av en större helhet  
inom transportsystemet, och gränserna mellan olika miljö- och teknik-
områden är sällan distinkta. Att vid behov vidta skyddsåtgärder vid fysiska 
kontaktpunkter mellan vatten och vägar eller järnvägar är uppenbara  
åtgärder, men Trafikverkets arbete med val av material och kemiska produk-
ter, åtgärder mot luftföroreningar samt efterbehandling av förorenade  
områden har också betydelse för att skydda vatten mot förorening. Arbetet med 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder är oftast även till gagn för vatten skyddet. 
Avvattningssystemen utförs för att säkra anläggningarnas funktion och 
robusthet, men kan beroende på utformning och utförande få stor betydelse 
för omgivningspåverkan. Val av placering och utformningen av anläggningen 
kan med fördel användas för att skydda vatten mot förorening och motverka 
fragmentering av vattensystemen. Dagvattenhanteringsåtgärder, till exempel 
våtmarker och dammar, kan innebära mervärden genom att främja biologisk 
mångfald och tillföra estetiska värden i väg- och järnvägsmiljöer. Planering 
och utförande av åtgärder behöver dock ske med fokus på den primärt  
avsedda funktionen annars finns risk att delar av de avsedda funktionerna 
går förlorade. I denna helhet finns alltså goda möjligheter till positiva  
synergieffekter, men ibland även målkonflikter.
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Figur 37. Vattenskyddsåtgärder i form av fördröjande (semipermeabla) diken utförda 
2021 vid Ringsjön i Skåne, som är en viktig råvattentäkt. Foto Trafikverket.

Åtgärder mot risk för förorening av vatten
Trafikverkets planering syftar till att så långt som möjligt förhindra att verk-
samheten leder till förorening eller annan negativ påverkan. Arbete med att 
skydda vatten och vattenrelaterade värden bedrivs i samband med all ny- och 
ombyggnation samt vid drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. 
Exempelvis så saltas alla statliga vägar så lite som möjligt inom ramen för 
att ändå tillgodose önskad tillgänglighet och säkerhet. Trafikverkets huvud-
sakliga inriktning avseende miljöhänsyn kopplat till salt framgår av fastställd 
saltstrategi.86 Trafikverket arbetar också kontinuerligt med att minska 
belastningen från kemiska bekämpningsmedel. Användningen effektiviseras 
och spridningen av bekämpningsmedel till vatten och mark övervakas i ett 
nationellt kontrollprogram, och restriktionsytor för all användning identifieras.

86 TDOK 2020:0084 Trafikverkets strategi för halkbekämpning med salt.

Trafikverket arbetar särskilt för att säkra vattnets kvalitet vid vattenföre-
komster av betydelse för dricksvattenförsörjningen och andra skyddsvärda 
vatten längs det befintliga väg- och järnvägsnätet. Prioriteringar och risk-
bedömningar utgår från Trafikverkets metodik för yt- och grundvattenskydd.87 
Trafikverkets IT-lösning AquaVia är ett viktigt verktyg i arbetet och under 
2021 har en ny plattform för AquaVia Edit utvecklats och implementerats. 

87 Trafikverkets handbok Yt- och grundvattenskydd – Metodik för riskhantering och riskanalys samt  
principer för åtgärdsval, TRV publ 2020:171

Trafikverket har under 2021 fortsatt arbetet med riktade åtgärder vid  
prioriterade konfliktsträckor i befintliga anläggningar. Arbete med ett  
tiotal vattenskyddsåtgärder pågår varav fem har avslutats under 2021.  
Åtgärderna är kostsamma och tidskrävande och det kan ta flera år från  
det att en risk identifierats tills att den har åtgärdats. 

På järnvägssidan arbetar Trafikverket främst med att åtgärda  
sugtrans formatorer. 2021 åtgärdades 26 sugtransformatorer.

Befintliga vattenskyddsåtgärder är ytterligare ett åtgärdsområde. Den  
första nationella kartläggningen av befintliga vattenskyddsåtgärder vid väg  
slut fördes under 2021. En motsvarande kartläggning för järnväg pågår.  
Det pågår även en kartläggning av dagvattenhanteringsåtgärder vid väg.  
Kartläggningarna är en förutsättning för att kunna följa upp och utvärdera 
utförda åtgärder. Kartläggningarna kommer att fortsätta och fördjupas. 
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Åtgärder för att minska påverkan på flöden och nivåer
För att undvika att skador uppstår i omgivningen på grund av ändrade vatten-
nivåer och flöden vid nybyggnadsprojekt, byggs och utformas anläggningarna 
så att påverkan minimeras. Exempelvis tätas tunnlar och schakt mot inläck-
ande grundvatten, och där vattennivåerna ändå sjunker infiltreras vatten 
för att upprätthålla icke skadliga nivåer. Kontroll av omgivningspåverkan är 
en förutsättning för rätt åtgärder och därför utförs omfattande kontroller av 
exempelvis nivåer, flöden och marksättningar. Robusta anläggningar skapas 
genom att anpassa och dimensionera exempelvis avvattningsanläggningar  
och dräneringssystem till rådande och förväntade framtida förhållanden, 
 särskilt med beaktande av klimatförändringarna. 

Krav och råd för avvattning har reviderats under året.88 Dokumentet har  
en tydlig och viktig koppling till vattenskydd i tidigare avsnitt liksom till 
vandringshindersfrågan i nästkommande avsnitt.

88 TRVINFRA-00231 Avvattning, dimensionering och utformning

Vägbankar och banvallar lokaliserade i vatten kan i vissa fall, där vattengenom-
ledningen är otillräcklig, påverka vattenkvaliteten negativt. Trafikverket  
har under året återupptagit arbetet med att göra en nationell kartläggning  
av sådana platser och ta fram en metodik för att bedöma påverkan och  
eventuellt behov av åtgärder. Fokus är initialt särskilt skyddsvärda vikar  
och sund i våra kustvatten.

Åtgärder för att anpassa anläggningarna till vattenlandskapet
Trafikverket har under lång tid åtgärdat broar och trummor som utgör  
vandringshinder för vattenlevande djur, dock utan att ha en nationell hel-
hetsbild av tillståndet. Trafikverket initierade därför 2019 en nationella kart-
läggning av alla kontaktpunkter där vägar och järnvägar korsar vattendrag. 
En metodik för skrivbordsanalys, som ska komplettera befintlig metodik för 
fältinventering av vandringshinder,89 har också påbörjats. Kartläggning och 
metodik prövas nu inom ett pilotprojekt i Jönköpings län. Detta förväntas 
resultera i att rätt urval av platser kan besökas i fält för att avgöra behov  
av åtgärder. Därmed erhålls ett åtgärdsarbete som på ett resurssnålt sätt 
möjliggör att åtgärder kan genomföras där de ger störst effekt. 

89 Standardiserad metod för fältinventering av vandringshinder för vattenlevande djur 
vid trummor och broar längs befintlig infrastruktur, TRV publ. 2020:103.

Trafikverket har under lång tid också samarbetat med flera länsstyrelser när 
det gäller inventering av vandringshinder och har avtal om årliga invente-
ringar med de fyra nordligaste länsstyrelserna. Exempelvis har Jämtlands 
länsstyrelse under 2021 inventerat flera områden och 330 vägpassager  
har bedömts, varav 126 har bedömts relevanta för inventering. Av de 126  
har Trafikverket väghållaransvar för 43. Av dessa 43 har 24 bedömts som 
vägpassager med konnektivitetsproblem.

Trafikverket samverkar även med andra aktörer i restaureringsprojekt.  
2021 påbörjades Ecostreams for Life där Trafikverket deltar som  
partner tillsammans med ett flertal andra aktörer. Projektet ska  
restaurera 140 kilometer vattendrag inom Jämtlands-, Västernorrlands-  
och Västerbottens län och kommer att pågå mellan åren 2021–2026.

Trafikverket har under 2021 åtgärdat 17 vandringshinder för fisk och andra 
vattenlevande organismer.
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9.3 Utvecklingsarbete, aktörssamverkan, forskning och 
innovation

9.3.1 Samverkan med branschen och andra aktörer
Inom svensk vattenförvaltning samverkar vi nationellt med framför  
allt vattenmyndigheterna, Sveriges geologiska undersökning, Havs- och  
vattenmyndigheten, Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Exempel på sådan 
sam verkan är Nationella samordningsgruppen för dricksvatten och  
miljömålsrådsprogrammet Grön infrastruktur. Trafikverket deltar även  
i flera lokala och regionala konstellationer, såsom olika vattenråd och  
vattenvårdsförbund.

9.3.2 Regeringsuppdrag
Trafikverket fick av regeringen 2018 i uppdrag att genomföra en förstudie 
 i syfte att ta fram en plan för utveckling av samhällsekonomiska metoder 
för att beakta transportsektorns påverkan på vatten. Förstudien inklusive 
en plan för fortsatt utveckling redovisades till regeringen i en rapport i  
december 2018. Regeringen gav i regleringsbrev 2021 Trafikverket i uppdrag 
att redovisa det fortsatta arbetet med den redovisade planen för utveckling 
av samhällsekonomiska metoder för att beakta transportsystemet påverkan 
på yt- och grundvattnets funktion inklusive slutlig påverkan på dricksvatten. 
Trafikverket redovisade uppdraget den 1 november 2021.90

90  Transportsystemets påverkan på yt- och grundvatten, TRV publ. 2021:219. http://trafikverket.diva-portal.org/
smash/get/diva2:1611324/FULLTEXT03.pdf

9.3.3 Forsknings- och innovationsprojekt
Trafikverket bedriver och stödjer forskning i flera olika projekt och  
samverkar kring Forsknings- och innovationsprojekt (FoI) i olika  
konstellationer. I år vill vi gärna lyfta två projekt:

CEDR-programmet Environmentally Sustainable Roads: Surface and 
Groundwater Quality91 är nu i princip slutfört. Trafikverket har i färdplanen 
inom avvattning startat ett projekt med syfte att implementera resultat och 
kunskap ifrån CEDR-programmet i Trafikverkets verksamhet. Projektet 
har identifierat relevant information som med en begränsad insats kan  
implementeras i Trafikverkets regelverk (till exempel TRV-INFRA 00231) 
och mallar för uppdragsbeskrivningar. Även frågor som behöver utredas 
vidare genom exempelvis FoI-insatser har identifierats. 

91 CEDR – Conference of European Directors of Roads. Call 2016 Water quality. https://www.cedr.eu/peb-re-
search-call-2016-water-quality

Projekt 7125 Driftsäker och hållbar dagvattenrening av lösta föroreningar 
undersöker reduktion av lösta metaller med reaktiva filter. Vidare studeras  
även hur igensättning påverkar livslängden av filtermassorna. Redan idag 
nyttjas delresultaten för att projektera och samråda med myndigheter,  
vilket inte varit möjligt om försöken inte utformats fältmässigt. Fyra 
examensarbeten är klara samt en vetenskaplig rapport som presenterades 
under NORDIWA 2021. 

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1611324/FULLTEXT03.pdf
https://www.cedr.eu/peb-research-call-2016-water-quality
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10 Material och  
kemiska produkter 

Trafikverket strävar efter att minimera miljö- och hälsopåverkan från  
farliga ämnen i de kemiska produkter, material och varor vi använder.  
Användningen av kemikalier ökar och en av de största utmaningarna är 
att få kunskap om innehåll av farliga ämnen i material och varor – både de 
som används i dag och de som finns i befintlig anläggning. Kunskap och 
tillgång till information är en förutsättning för aktiva produktval och en 
miljö- och arbetsmiljösäker hantering. Proaktiva åtgärder inom området 
medför att mängden farligt avfall minskar samt förhindrar att förorenade 
områden uppstår.

Miljökvalitetsmål
Trafikverkets arbete inom giftfritt 
byggande bidrar i första hand till 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

Trafikverkets långsiktiga mål
Upphör med användningen av 
särskilt farliga ämnen.

Andra interna mål
Granskningstiden för de ärenden 
som skickas in till Trafikverkets 
kemikaliegranskningsfunktion ska 
understiga fem arbetsdagar.

Användning av kemiska produkter 
med utfasningsämnen ska minska.

Mer än 97 procent av produkterna 
ska vara korrekt klassade.

Tillstånd

Bristande 
information
om innehåll

Information om innehåll av farliga ämnen 
saknas för en stor andel av materialen och 
varorna i infrastrukturen 

Historiskt arv  
med oönskade 
egenskaper

Material och varor som används i 
infrastrukturb yggande har generellt lång 
livslängd. I dagens infrastruktur finns ett 
historiskt arv av material och varor med 
oönskade egenskaper

Åtgärder och effekter 2021

Generella 
miljökrav

Trafikverkets och storstädernas gemen-
samma krav för farliga ämnen i material  
och varor ökar branschens drivkrafter för 
giftfritt byggande

87 % Avtals-
artiklar med 
tillgång till 
information

Under 2021 har andelen av Trafikverkets 
avtalsartiklar med tillgång på information 
om innehåll av farliga ämnen ökat från  
76 till 87 procent

Användning av 
utfasningsämnen 

Användningen av utfasningsämnen i 
kemiska produkter har minskat från över 
70 till 55 åren 2009 till 2021.
Träsliprar med kreosot ersätts succesivt 
med ett impregneringsmedel med mindre 
miljö-och hälsopåverkan med start 2021
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10.1 Tillstånd
Material och varor som används i infrastrukturbyggande har generellt 
lång livslängd. I dagens infrastruktur finns ett historiskt arv av material 
och varor med oönskade egenskaper, exempelvis arseniksliprar, tjärasfalt, 
isolermaterial med freoner och bromerade flamskyddsmedel samt farliga 
metaller i elektronik. Genomförda inventeringar kopplat till exempelvis 
PCB92 och freoner har genererat viss kunskap om den historiska miljö-
skulden, men i stora delar saknas information om var i anläggningen och 
i vilka mängder farliga ämnen förekommer. Som exempel kan nämnas att 
befintlig statlig infrastruktur innehåller i storleksordningen 30 000 ton bly 
i gamla kablar, cirka 50 ton kadmium i batterier, cirka 250 ton freoner i  
isolermaterial, cirka 130 ton HBCD93 och 35 000 ton kreosot.94

92 PCB= Plyklorerade bifenyler, långlivade organiska föroreningar.
93 HBCD= Hexabromcyklododekan, ett alifatiskt bromerat flamskyddsmedel
94 Miljögifter i järnvägens infrastruktur, 2004:14

Användningen av farliga ämnen i kemiska produkter, material och  
varor har resulterat i förorenade områden som nu kräver kostsamma 
sanerings åtgärder (se kapitel 11 Förorenade områden och masshantering). 

Trafikverkets avfallshantering kan generellt liknas vid byggbranschens 
avfallshantering. Bygg- och anläggningssektorn genererar i storleks-
ordningen en fjärdedel av allt farligt avfall som uppkommer i Sverige. De 
produktval som görs vid nybyggnation är en avgörande faktor för påverkan 
på hälsa och miljö under framtida förvaltning och avfallshantering.

Trafikverket använder BASTA/BETA-kriterier95 för att klassa kemiska  
produkter, material och varor utifrån kemiskt innehåll. Material och  
varor som klarar BASTA-kriterierna innehåller inga riskminsknings-  
eller utfasningsämnen över kriteriernas haltgränser. Den långsiktiga 
målsättningen är att kunna bygga och underhålla statens infrastruktur 
med material och varor som klarar BASTA-kriterierna. Två viktiga steg 
på vägen är att ha tillgång till information om innehåll av farliga ämnen i 
samtliga material och varor, det vill säga eliminera den svarta andelen  
med okänt innehåll upphöra med användning av särskilt farliga ämnen, 
alltså eliminera den orangea andelen med utfasningsämnen, se Figur 38.

95 BASTA står för byggsektorns avveckling av farliga ämnen. Läs mer om BASTA på www.bastaonline.se. BASTA:s 
kriterier består av två nivåer BASTA-kriterierna och BETA-kriterierna. BETA-kriterierna utgör baskrav och 
omfattar utfasningsämnen medan BASTA-kriterierna är en högre kravnivå som både omfattar utfasnings- och 
riskminskningsämnen.

C-Utfasning

Okänd

BASTA

BETA

BASTA

Nuläge Målbild

Figur 38. Nuläge och långsiktig målsättning för innehåll av farliga ämnen i material 
och varor (schematisk bild).

http://www.bastaonline.se
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10.2 Åtgärder och effekter
10.2.1 Inventering och kartläggning
Avtalsartiklar
Under 2021 har andelen artiklar med tillgång till information om inne-
håll av farliga ämnen ökat från 76 till 87 procent, se Figur 39. Trafikverket 
bedriver ett systematiskt arbete med att implementera miljökrav som avser 
innehåll av farliga ämnen i våra entreprenadkontrakt och i vår interna 
varuupphandling av strategiskt material. Kraven bygger på BASTA-krite-
rierna samt tillämpning av miljöbalkens produktvalsprincip. Trafikverkets 
varuupphandling omfattar cirka 8 000 artiklar. Målsättningen är:

1. Få tillgång till information om innehåll av farliga ämnen i samtliga 
artiklar

2. Ersätta de artiklar som inte klarar BASTA-kriterierna

0
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39 %

49 % 52 %

76 %

87 %

Avtalsartiklar som har information Avtalsartiklar som saknar information

Figur 39. I december 2021 har 87 procent av Trafikverkets avtalsartiklar information 
om innehåll av farliga ämnen.

10.2.2 Användning av utfasningsämnen
Trafikverkets kemikaliegranskningsfunktion granskar märkningspliktiga 
kemiska produkter som används vid byggande, drift och underhåll av  
infrastruktur. Utifrån innehållet av farliga ämnen klassas produkterna i 
fyra grupper, A till D, där grupp A är bästa produktvalet och motsvarar 
BASTA-kriterierna. Beroende på grupp gäller särskilda villkor för använd-
ning. De allra farligaste produkterna, grupp D, är förbjudna att använda  
i Trafikverkets verksamhet. Produkter i grupp D innehåller ämnen som  
är förbjudna enligt lag eller andra farliga ämnen som Trafikverket har  
beslutat att avveckla för att ersätta med mindre hälso- och miljöfarliga  
produkter. Vilka ämnen som är förbjudna framgår av Trafikverkets för-
budslista96 som finns tillgänglig på Trafikverkets webbplats. Granskningen 
syftar till att underlätta och stimulera aktiva produktval och utfasning av 
särskilt farliga ämnen, så kallade utfasningsämnen, grupp C, och målsätt-
ningen är att öka andelen kemiska produkter som klarar BASTA-kriterierna. 
Under 2021 granskade Trafikverket 1 512 kemiska produkter. 48 procent av 
de granskade produkterna klarar BASTA-kriterierna, se Figur 40.

96 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-produk-
ter/Kemikaliehantering/Mallar-riktlinjer-och-dokument-om-kemikaliehantering/

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-produkter/Kemikaliehantering/Mallar-riktlinjer-och-dokument-om-kemikaliehantering/
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Figur 40. Fördelning av granskade produkter för perioden 2016–2021.

Trafikverket har som mål att fasa ut användningen av kemiska produkter 
som innehåller utfasningsämnen. Trafikverkets utfasningsarbete har 
resulterat i att antalet kemiska produkter med särskilt farliga ämnen har 
minskat från över 70 stycken år 2009 till 55 stycken 2021, se Figur 41. Det 
har dock skett en ökning av använda produkter som innehåller utfasnings-
ämnen jämfört med tidigare år. Detta beror på att antalet produkter som  
är föremål för utfasning har förändrats under 2021, när ett nytt kriterium 
för allergiframkallande egenskaper har trätt ikraft. Införande av det  
nya kriteriet är i linje med Kemikalieinspektionens PRIO-kriterier för 
utfasningsämnen97 och innebär att fler produkter som innehåller särskilt 
farliga ämnen har blivit föremål för utfasning. Ett nytt kriterium för  
allergiframkallande egenskaper är ett viktigt steg i rätt riktning då vi  
fångar upp fler produkter som innehåller särskilt farliga ämnen som ska 
fasas ut från verksamheten. Ett tydligt kravställande i upphandlingar och 
ett aktivt arbete med utfasningsanalyser i samverkan med tillverkare och 
entreprenörer är ett viktigt steg för att så långt som möjligt fasa ut de  
produkter som innehåller särskilt farliga ämnen. Utfasningsarbetet har 
nått en nivå där använda produkter med utfasningsämnen är tekniska  
specialiserade produkter som funktionsmässigt är svåra att ersätta.  
Behovet av dessa varierar beroende på projektens antal och typ. 

97 https://www.kemi.se/prioguiden/start/prios-kriterier-for-utfasningsamnen-och-prioriterade-
riskminskningsamnen

https://www.kemi.se/prioguiden/start/prios-kriterier-for-utfasningsamnen-och-prioriterade-riskminskningsamnen
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Figur 41. Användningen av kemiska produkter med utfasningsämnen.

10.2.3 En milstolpe i Trafikverkets utfasning av särskilt farliga ämnen 
Trafikverket har under 2021 fått ett nytt ramavtal på plats där vi under 
avtalsperioden ska övergå från impregnering av träsliprar med kreosotolja 
till impregnering med ett medel med mindre miljö- och hälsopåverkan.

Träslipers impregnerad med det nya impregneringsmedlet klarar  
Trafik verkets kriterier för grupp A, vilket motsvarar att BASTA-kriterierna  
klaras. Kreostslipern däremot innehåller utfasningsämnen och är  
klassad till grupp C-utfasning. Kreosot kan komma att förbjudas som 
träskydds medel inom EU. Oavsett om kreosot kommer tillåtas eller inte  
har Trafikverket valt att fasa ut impregnering av träsliprar med kreosotolja. 
Detta är i linje med Trafikverkets långsiktiga mål att sluta använda  
miljö- och hälsofarliga ämnen i verksamheten så långt det är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt. 

10.2.4 Utvecklingsarbete aktörssamverkan, forskning och innovation
Miljömålsåtgärden Öka takten – kemikalieinformation nu!
Under 2019 har miljömålsrådsåtgärden Öka takten – kemikalieinformation 
nu!98 som Trafikverket driver tillsammans med Boverket och Kemikalie-
inspektionen avslutats. Syftet med projektet är att påskynda tillgänglig-
görandet av information om farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter, 
med fokus på sammansatta varor. Arbetet har resulterat i en kunskaps-
plattform som lanserades på Trafikverkets webbplats i början av 2019. 
Plattformen innehåller fakta, vägledning och goda exempel, och den ska 
stödja och inspirera branschen i arbetet med att fasa ut farliga ämnen  
från bygg- och anläggningsprodukter, så att produkterna kan cirkulera i 
resurseffektiva kretslopp i en cirkulär ekonomi. Under 2021 har det skett en 
översyn av plattformen för att hålla den uppdaterad och aktuell. En nyhet 
i kunskapsplattformen är att är att den har kompletterats med information 
om det nya lagkravet gällande rapporteringsplikt i SCIP99-databasen för 
varor innehållande särskilt farliga ämnen.

98 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-produkter/
oka-takten--kemikalieinformation-nu/

99  SCIP är en förkortning av Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products).

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-produkter/oka-takten--kemikalieinformation-nu/


TRAFIKVERKETS MILJÖRAPPORT 2021 85

Tillgång till kemikalieinformation är en förutsättning för att möjliggöra 
giftfria produktval och ta steg på vägen mot ett anläggningsbyggande 
där material och varor cirkulerar i giftfria och resurseffektiva kretslopp. 
Giftfria produkter i resurseffektiva kretslopp bidrar till miljömålen Giftfri 
miljö, Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö, se Figur 42.

Information och 
kunskap om 
farliga ämnen

Produktval och 
substitution

Giftfria produkter

Resurseffektiva 
kretslopp och en 
cirkulär ekonomi

Giftfri miljö

Begränsad 
klimatpåverkan

God bebyggd 
miljö

Figur 42. På väg mot en giftfri miljö.

Kunskapsplattformen innehåller fakta,  
vägledning och goda exempel och består av  
tre moduler:

Tillhandahåll information om farliga ämnen

Möjliggör aktiva produktval

Skapa resurseffektiva kretslopp och en  
cirkulär ekonomi

Ti
llh

an
da

håll    
        

                              Skapa

Tillsammans

             M

öjliggör

Figur 43. Kunskapsplattformen.

Ny lathund för Trafikverkets krav för material och varor
Under 2021 har en ny interaktiv lathund för Trafikverkets krav för material 
och varor lanserats på Trafikverkets externa webb.100 Lathunden är tillgäng-
lig både internt och för Trafikverkets entreprenörer samt leverantörer, och 
är en vägledning för att ta reda på om varan eller materialet kan användas 
i ett Trafikverks projekt samt vilka särskilda villkor som ska uppfyllas före 
användning. Syftet med lathunden är att den som arbetar med frågorna 
enklare ska kunna uppfylla Trafikverkets krav på farliga ämnen i material 
och varor och på så sätt bidra till ett giftfritt och hållbart byggande.

100https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-produk-
ter/Farliga-amnen-i-material-och-varor/mallar-riktlinjer-och-dokument---farliga-amnen-i-material-och-varor/

Samverkan med branschen är en framgångsfaktor
Trafikverket deltar i BASTA:s marknadsråd och vetenskapliga råd.  
I råden deltar entreprenörer, materialtillverkare och branschorganisationer 
i bygg- och anläggningssektorn. Marknadsrådet verkar för att BASTA ska 
fungera som ett kraftfullt verktyg i affärsmodeller för giftfritt byggande. 
Vetenskapliga rådet driver och utvecklar BASTA-kriterierna som är ett 
verktyg för att ställa krav och jobba aktivt med produktval.

Under 2021 har BASTA tagit ett helhetsgrepp om allergiframkallande  
ämnen101 och beslutat att ändra detta kriterium. Ändringen innebär att BASTA 
nu baserar bedömningen av allergiframkallande ämnen utifrån Kemikalie-
inspektionens uppdaterade PRIO-kriterier. Under 2021 har det nya kriteriet 
för allergiframkallande ämnen implementerats i Trafikverkets verksamhet.

101 Allergiframkallande ämnen är sådana ämnen som kan orsaka allergisk hudreaktion, allergisymtom,  
astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-produkter/Farliga-amnen-i-material-och-varor/mallar-riktlinjer-och-dokument---farliga-amnen-i-material-och-varor/
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11 Förorenade områden  
och masshantering

I verksamheten hanterar Trafikverket stora mängder massor samt många 
förorenade områden. Trafikverket arbetar mot en cirkulär hantering.

Miljökvalitetsmål
Giftfri miljö – precisering utifrån 
förorenade områden: 

 Förorenade områden är fram  
till år 2050 åtgärdade i så stor 
utsträckning att de inte utgör 
något hot mot människors hälsa 
eller miljön.

Tillstånd

Inventerings-
arbetet ökar för 
andra året 
i rad

Antal inventerade förorenade områden  
ökar, men Trafikverket bedöms inte nå 
generationsmålet om takten inte ökar

Fortsatt högt 
tempo

Effektiv samverkansprocess ger hög 
framdrift inom miljögarantin

Schaktmassor  
som bra resurs

Användning av schaktmassor kan bidra till 
ökad biologisk mångfald

Åtgärder och effekter 2021

Sanering i Ånge 
klar

Sanering vid Ånge lokstall är avslutad

Alternativa och 
innovativa 
tekniker används

Både schaktsanering och in situ-sanering 
utförs, därtill testas olika åtgärdstekniker 
för PFAS

Ökat internt 
samarbete

Ökat samarbete och nya vägledningar är 
viktiga steg mot en hållbar masshantering

• 
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11.1 Tillstånd
11.1.1 Förorenade områden – Miljögarantin
Bolag som omfattas av miljögarantin102 samverkar med Trafikverket inför 
att åtgärder ska genomföras. Trafikverkets roll är att bedöma om miljöskador  
uppkommit före bolagisering samt om det finns en risk för människors 
hälsa eller miljön, och därmed kan finansieras via miljögarantin. Trafikverket  
deltar i val av planerade åtgärder, såsom lämplig åtgärdslösning där hänsyn 
tas till bland annat klimat- och hållbarhetsaspekter. Det finansiella behovet 
inom miljögarantin var cirka 240 miljoner kronor och det upparbetades 
cirka 225 miljoner kronor för år 2021.

102 När staten bolagiserade viss verksamhet reglerades ansvaret för miljöskador som uppkommit före bolagiseringen 
i avtal. Detta kallas miljögarantin och staten har gett Trafikverket uppdraget att hantera detta ansvar. 
Grundprincipen är att bolagen kan få ersättning för ansvar eller kostnader till följd av historisk miljöskuld.

En fungerande samverkansprocess och aktivt arbete inom miljögarantin 
bidrar i snabb takt till att reducera risker för människor och miljön från 
historiska föroreningar i mark och vatten. Under året har flertalet projekt 
framskridit enligt bolagens planering.

11.1.2 Förorenade områden – Riktade miljöåtgärder103

103  Riktade miljöåtgärder avseende förorenade områden avser här åtgärder inom Trafikverkets fastighet.

Trafikverket har, liksom under 2020, kraftigt ökat antalet inventerade 
förorenade områden. Ökningen bedöms vara en effekt av den handlings-
plan som tagits fram för att säkra kunskapen om förorenade områden. Den 
största ökningen har skett inom vägverksamhet, där inventering kommer 
att fortsätta. För järnvägs- och flygverksamhet bedöms inventeringsarbetet 
i stort färdigt. Se Tabell 7.104

104  Utdrag från förvaltningssystem LEB med avseende på antal förorenade områden.

Tabell 7. Ackumulerat antal potentiellt förorenade riskobjekt fördelat per år och på 
olika faser i arbetssättet. Ett förorenat område kan bestå av flera riskobjekt.

 År Inventerade   
Översiktligt 
undersökta

Detaljerat 
undersökta

Efter-  
behandlade

2021 12 034 1 339 448 405

2020 8 398 1 245 363 315

2019 4 970 1 139 308 214

2018 4 708 975 250 187

2017 4 201 950 218 129

2016 66 60 16 246

Tabellen omfattar riskobjekt som Trafikverket ansvarar för, exklusive 
objekt inom miljögarantin. Notera att tabellen anger samtliga Trafikverkets 
objekt och inte enbart de som bedrivs som riktade miljöåtgärder.

Genom att inventeringsarbetet blir mer komplett riktas fokus mot att 
utreda och åtgärda de förorenade områdena. Utredningarna kan visa att 
ett förorenat område, trots förhöjda halter, utgör en acceptabel risk och 
därmed inte behöver saneras.

Vad gäller efterbehandlade objekt har antalet objekt ökat. Objekten är 
främst relaterade till åtgärder som har vidtagits inom infrastrukturprojekt 
och inte som riktade miljöåtgärder.
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11.1.3 Masshantering
I samband med att åtgärder genomförs, antingen i form av nyinvestering 
eller i form av underhåll, genereras massor som antingen kan användas 
som material i projektet eller som blir ett överskott.

Trafikverket har gjort en grov bedömning, baserad på schabloner, av mängden  
massor som hanteras inom ramen för de projekt som är namngivna i 
Trafikverkets nationella transportplan 2022–2033.105 Mängden hanterade 
massor har uppskattats till cirka 400 miljoner ton under perioden. En del 
av dessa massor uppkommer eller används inom projekten och behöver inte 
fraktas in utifrån eller fraktas iväg.

105  Uppskattningsvis knappt 200 stycken projekt med en budget på över 100 miljoner kronor. 

Massor är en viktig resurs i projekten och kan ge stora mervärden.  
På en 4,5 hektar stor markyta, i utkanten av Kattarp utanför Ängelholm, 
planeras exempelvis cirka 90 000–100 000 kubikmeter överbliven jord  
att användas till att skapa nya naturmiljöer där insekter och fjärilar kan  
trivas, se Figur 44. Syftet är att återvinna material samtidigt som det  
gynnar växt- och djurlivet i området.

Figur 44. Drönarbild från 2021 under arbetet med fjärilsbackarna utanför Kattarp. 
Foto: Trafikverket.

11.2 Åtgärder och effekter

11.2.1 Inventering, kartläggning och åtgärder för förorenade områden
Miljögarantin
Flera projekt pågår eller har slutförts, främst vid Jernhusen AB:s bangårdar  
och vid Swedavia AB:s flygplatser.

Vid Jernhusens bangårdar pågår undersökningar på cirka 25 fastigheter. 
På ett tiotal fastigheter pågår eller planeras avhjälpande åtgärder, både 
schaktsanering och olika in situ-tekniker. Schaktsanering har slutförts  
vid Ellstorp i Malmö och in situ-sanering106 har avslutats vid Hagalunds 
bangård i Solna. Saneringsåtgärder pågår vid Fjällbo depå i Göteborg samt 
har påbörjats vid bangårdar i Kristianstad och Nyköping.

106  Innebär behandling på plats.
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PFAS-ämnen107 användes i brandsläckningsskum på flygplatser från mitten 
av 1980-talet fram till början av 2000-talet. PFAS är en historisk miljöskada 
eftersom förbud att använda släckskum innehållandes PFAS fanns redan 
vid bolagiseringen av Luftfartsverket. Åtgärder för PFAS är komplicerade 
och ofta behövs flera åtgärdstekniker parallellt för både mark och vatten. 
På flera flygplatser pågår åtgärdstester för att hitta rätt åtgärd.

107  PFAS står för högflourerade ämnen.

Riktade miljöåtgärder
Utredningar av föroreningssituationen har pågått vid ett flertal platser.  
Vid Jönköpings flygplats och Nynäs Norrtull deponiområde i Gävle bedöms 
åtgärdsbehovet överstiga 100 miljoner kronor.

Sanering vid del av Ånge bangård har genomförts. Verksamheten i lokstallet  
på bangården gav under 1960–1970-talet upphov till stora utsläpp av olja 
med spillvattnet. En närliggande tjärn påverkades så mycket att den med 
jämna mellanrum brändes av. Projektet har bytt ut äldre oljeavskiljare  
till en modern avskiljare. I samband med detta har även jorden närmast 
oljeavskiljaren provtagits och förorenad jord har transporterats till  
mottagningsanläggning.

Sanering av Ormaryd före detta impregneringsplats samt av Nässjö  
gasverk avslutades år 2020. Här utförs nu kontrollprovtagning av vatten 
i syfte att följa upp att saneringarna inte bidragit till negativ påverkan på 
omgivningen.

11.2.2 Kartläggning och åtgärder för masshantering
För att minimera påverkan på klimat, resurshushållning och kostnader 
arbetar Trafikverket aktivt för en mer hållbar och cirkulär masshantering. 
Ökad samordning inom Trafikverket avseende masshantering är ett steg i 
arbetet och bidrar till ökad erfarenhetsspridning och kunskapshöjning.

Trafikverket har även färdigställt ett stöd avseende miljöklassificering  
och bedömning av jordmassor inom Trafikverkets fastighet och vägrätts-
område. Syftet är att säkerställa att hanteringen av uppkomna jordmassor 
sker på ett enhetligt och miljömässigt hållbart sätt med hög grad av  
nyttiggörande.108

108  Miljöklassificering och bedömning av jordmassor.

I Trafikverkets projekt provtas och kartläggs bland annat föroreningsnivåer 
i massor för att få rätt förutsättningar inför vidare hantering av massorna. 
I underhållsverksamheten utförs det ofta i samband med åtgärd. För att än 
tidigare få rätt förutsättningar inför framtida arbete utförs nu försök längs 
några vägsträckor med att tidigarelägga provtagning och kartläggning. 

Det pågår en rad arbeten inom masshantering, både hos regeringen och hos 
Naturvårdsverket, avseende till exempel förslag på ändringar i lagstiftning, 
utredning av hantering av schaktmassor samt analys av kriterier för när 
avfall upphör att vara avfall. Trafikverket bidrar i dessa arbeten och  
hoppas att arbetet leder till tydligt stöd i frågorna och till en ökad cirkulär 
hantering av massor.
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11.2.3 Utvecklingsarbete aktörssamverkan, forskning och innovation
Samverkan med branschen och andra aktörer 
Trafikverket deltar i SFO109, i arbetsgrupp och i styrgrupp. Under året  
har bland annat en gemensam definition av förorenade områden för  
myndigheternas lägesrapportering beslutats. 

109  Statens förorenade områden och områden med oexploderad ammunition.

Nätverket för SFI110 är ett beställarnätverk som samverkar för att nå  
mer innovativa åtgärdslösningar. Under året har bland annat en digital 
entreprenörsdag arrangerats.

110  Samverkan för innovation.

PFAS-nätverket anordnas av Kemikalieinspektionen och är ett nätverk där 
Trafikverket tillsammans med andra myndigheter, forskare, konsulter och 
företag deltar.111

111 https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/hogfluorerade-amnen---pfas/pfas-natverk

Anläggningsforum är ett gemensamt utvecklingsarbete som bedrivs av 
Trafikverket, Byggföretagen och Innovationsföretagen. Masshantering  
är idag en utmaning för branschens alla aktörer och Anläggningsforum 
arbetar därför fram entreprenörsråd för hållbar masshantering.

Regeringsuppdrag
Trafikverket svarade i februari på uppdrag i regleringsbrevet för 2020  
avseende framtagande av årlig plan för förorenade områden. Bland  
slutsatserna nämns att Trafikverket arbetar med årlig planering av sina 
förorenade områden, att Trafikverkets metodik för prioritering behöver 
utvecklas samt att andelen medel till efterbehandling av Trafikverkets 
fastigheter är beroende av hur stor andel som används till åtgärder inom 
miljögarantin.

Trafikverket har lämnat underlag till regeringen om föroreningssituationen 
vid Bromma Airport inför eventuell avveckling av flygplatsen.

Forsknings- och innovationsprojekt
Ett urval som pågår inom förorenade områden:

• TUFFO112 (SGI med flera) är ett utvecklingsprogram som ska bidra till 
att saneringstakten ökar och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö uppnås. 
Trafikverket deltar i intresserådet

• Testbed PFAS är ett samarbetsprojekt mellan RISE, försvarssektorn  
och andra aktörer med fokus på rening av PFAS i jord och vatten.113  
Trafikverket deltar i referensgruppen

• StopPFAS (Uppsala universitet med flera) är ett forskningsprojekt med 
fokus på in situ-sanering av PFAS.114 Trafikverket deltar i projektets 
intressegrupp.

112  Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden. https://www.sgi.se/sv/kunskapscentrum/
tuffo-teknikutveckling-fororenade-omraden/

113 https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/testbed-pfas
114 https://www.geo.uu.se/forskning/luval/amnen/hydrologi/pagaende-forskning/geohydrologi/pfa-sanering/

https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/hogfluorerade-amnen---pfas/pfas-natverk
https://www.sgi.se/sv/kunskapscentrum/tuffo-teknikutveckling-fororenade-omraden/
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/testbed-pfas
https://www.geo.uu.se/forskning/luval/amnen/hydrologi/pagaende-forskning/geohydrologi/pfa-sanering/
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Ett urval som pågår inom masshantering:

• Inom ramen för ELSA  arbetas med BEAst  som styr mot bland annat 
ökad spårbarhet och uppföljning av massor117

116115

• i samarbete med KTH har modellverktyget Klimatkalkyl setts över med 
avseende på energiåtgång och klimatutsläpp från masshantering

• verktyget Geokalkyl, för kostnads- och klimatkalkyler vid optimering 
av linjedragningar, har vidareutvecklats och kan med fördel kombineras 
med verktyget Klimatkalkyl118

• trafikverket har i samarbete med Chalmers startat upp två projekt som 
rör visualisering av mängder massor över tid och nyckeltal för att mäta 
cirkularitet för masshantering

• tillsammans med SLU har projekt påbörjats i syfte att hitta hållbara  
lösningar på bland annat hantering av massor med frön och växtdelar 
från invasiva arter.

115  Står för Energiledningssystem för anläggningar.
116  Står för Byggbranschens elektroniska affärsstandard.
117 www.beast.se
118 https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/geokalkyl/

http://www.beast.se
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/geokalkyl/
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12 Helhetssyn och synergieffekter

Den här miljörapporten har beskrivit de sju prioriterade miljöområdena 
klimat- och energi, luftkvalitet, buller och vibrationer, landskap, vatten, 
material och kemiska produkter, förorenade områden och masshantering 
samt åtgärdsområdet aktivt resande. Samtidigt är det viktigt att se  
helheten och synergi effekterna mellan dessa aspekter. 

Transportsystemet påverkar människors hälsa och miljön, både nu och i 
framtiden, och det sker både direkt och över tid. Figur 45 nedan illustrerar 
olika samband och dimensioner. Miljöpåverkan sker från trafiken, fordonen 
och infrastrukturen i ett livscykelperspektiv och tar sig uttryck i form av 
utsläpp av växthusgaser, ingrepp i landskapet, kväveoxider och partiklar, 
buller och vibrationer, miljögifter, ändrade vattenflöden och användningen 
av ändliga naturresurser. 

Den direkta påverkan på människors hälsa beror både på de totala mäng-
derna och på halten av de ämnen som människor andas, dricker eller på 
andra sätt får in i kroppen. Även buller har en direkt påverkan. Påverkan 
kan ha olika effekt om den sker under kort eller lång tid, och människor kan 
vara olika känsliga för påverkan. Till exempel är barn och gamla känsligare 
för påverkan. Kemiska ämnen kan också omvandlas över tid och ha olika 
egenskaper enskilt eller tillsammans med andra, en så kallad cocktaileffekt.

En mer indirekt påverkan sker via naturen, eller på växter och djur i hela 
ekosystem – system som ger oss människor livsnödvändiga ekosystemtjänster,  
till exempel livsmedel, dricksvatten och avloppsrening. Påverkan leder 
exempelvis till en förstärkt växthuseffekt, försämrad biologisk mångfald, 
övergödning, försurning eller en förändrad kulturmiljö. Påverkan kan skilja 
sig både i tid och rum. En del effekter är globala medan andra är lokala och 
därför platsberoende. Ekosystem och större biogeokemiska kretslopp är 
trögrörliga men har begränsad förmåga att hantera förändringar, vilket 
kan leda till tydliga tröskeleffekter med snabbare förändringar. 
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• Total mängd eller halt
• Kort- och långtidseffekt
• Cocktaileffekt
• Känslighet och ålder

Växthusgaser
Ingrepp i landskapet

Kväveoxider och partiklar (Luft)
Buller och vibrationer

Miljögifter
Vatten
Mark

Naturresurser och energi

MiljöNatur
Rum:   globala eller lokala 
(platsberoende) effekter
Tid: direkt eller ackumulerad
Förmåga att hantera 
förändringar (tröskeleffekter)

Hälsa och livskvalitet 
nu och i framtiden

Transportsystem

Användning Byggande och drift

Klimat, 
biologisk 
mångfald, etc

Ekosystemtjänster

Figur 45. Transportsystemet och miljön.

Det är i denna värld som miljöeffekter från transportsektorn och  
Trafikverkets verksamhet ska identifieras, kvantifieras och undvikas. 
Om de inte kan undvikas ska de minimeras eller begränsas.

Åtgärder inom Trafikverkets prioriterade miljöområden påverkar varandra 
och kan leda både till synergier och konflikter. För att nå hållbarhets- och 
miljömålen behöver vi arbeta med alla prioriterade miljöområden samti-
digt. Tvärfunktionell samverkan, områden emellan, är därför nödvändigt, 
för att säkerställa att ökad måluppfyllnad inom ett miljöområde inte sker 
på bekostnad av andra hållbarhetsmål. 

Helhetssyn och tydliga beslutsunderlag är en väg framåt för att göra 
nödvändiga avvägningar transparenta och hitta positiva lösningar. Nästa 
avsnitt beskriver på vilka sätt ett tillsynes enkelt val – ett materialval i ett 
infrastrukturprojekt – på olika sätt kan påverka samtliga miljöområden 
som tas upp i denna miljörapport. 
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LUFTKVALITET

TILLGÄNGLIGHET I ETT 
HÅLLBART SAMHÄLLE

BULLER  
OCH 
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 RESANDE
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OCH 

 ENERGI

LANDSKAP

VATTEN

MATERIAL OCH 
KEMISKA  

PRODUKTER

FÖRORENADE 
OMRÅDEN OCH 

MASSHANTERING

Figur 46. Alla miljöområden påverkar varandra och kan både leda till synergier och 
konflikter. 

Betydelsen av ett aktivt materialval
I Trafikverkets verksamhet tas dagligen en mängd beslut kring vilka  
material som ska användas vid såväl nyanläggning som vid underhåll av 
befintlig anläggning. Det kan handla om material till vägbeläggning, broar, 
tunnlar, järnvägsbankar, stationer, bullerskärmar eller räcken. En del 
material är utvunna ur gruvor och grustag, medan andra tas från skogen 
eller utgörs av mer komplexa och sammansatta material som framställs på 
kemisk väg. 

Beroende på vilket material som väljs i vilket sammanhang kan miljön 
påverkas av våra val på olika sätt:

Klimat och energi
Olika material ger olika mängd växthusgasutsläpp vid utvinning och  
produktion. Även transport av materialet från produktion till den plats där 
materialet ska användas genererar utsläpp. Därför spelar det inte enbart 
roll vilken typ av material som används, utan också hur mycket material 
som går åt samt var i världen det produceras och under vilka förhållanden. 
Exempelvis är cement och betong mycket resurskrävande, medan använd-
ning av trämaterial generellt genererar mindre utsläpp. Skogsavverkning 
kan å andra sidan leda till minskad biologisk mångfald och ökad mark-
försurning såväl som koldioxidläckage från avverkade ytor. Allra bäst är 
om så mycket material som möjligt kan återanvändas. Exempelvis så kan 
asfalt återvinnas eller återanvändas. Ju större del av materialen som åter-
används och ingår i en cirkulär ekonomi, desto mindre blir resursuttaget, 
belastningen på ekosystemen mildras och utsläppen begränsas. 
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Miljökvalitetsmål som berörs: Begränsad klimatpåverkan, Levande skogar, 
Bara naturlig försurning, Ett rikt växt och djurliv, Giftfri miljö.

Hållbarhetsmål som berörs: Hållbar energi för alla, Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur,  
Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringarna,  
Ekosystem och biologisk mångfald.

Luftkvalitet och buller 
Vilka material som används i vägbeläggningar påverkar partikelutsläppen. 
Exempelvis ger ett grovkornigt, hårt material lågt slitage och mindre  
partikelutsläpp, medan ett finkornigt och mjukare material resulterar i 
högre slitage med högre partikelutsläpp. 

Val av beläggning påverkar även bullernivåer för såväl människor som djur. 
Här ger tvärt om ett grovkornigt, hårt material generellt höga bullernivåer, 
medan ett finkornigt och mjukare material ger lägre bullernivåer. Här 
behöver alltså en avvägning göras mellan buller och luftkvalitet. Vilket 
material som används påverkar även friktionen och följaktligen bränsle-
förbrukningen och koldioxidutsläppen. 

Miljökvalitetsmål som berörs: Frisk luft, God bebyggd miljö och Ett rikt 
växt och djurliv.

Hållbarhetsmål som berörs: God hälsa och välbefinnande, Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen, Ekosystem 
och biologisk mångfald.

Landskap naturmiljö
Vilket material som används vid byggande av transportinfrastruktur  
kan ha mycket stor lokal påverkan på såväl naturmiljöer som ekosystem. 
Materialen som används får exempelvis inte läcka kemiska ämnen som  
påverkar djur- och växtliv negativt. Det går också att välja en typ av material 
i bullerskärmar som minimerar kollisionsrisken för fåglar och fladdermöss,  
eller att välja material i murar som möjliggör att de även kan fungera som 
insektshotell. Material i kombination med färg och utformning bör även 
harmonisera med djurens beteende och som därigenom kan hjälpa till att 
guida djuren rätt i infrastrukturens närområde, exempelvis genom att 
skrämma bort djur från farligare områden och uppmuntra passage vid 
lämpliga faunapassager, vilket därmed minskar risken för viltolyckor.

Miljökvalitetsmål som berörs: Levande skogar, Myllrande våtmarker, 
Storslagen fjällmiljö, Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar och vattendrag, 
Giftfri miljö, Ett rikt växt och djurliv.

Hållbarhetsmål som berörs: God hälsa och välbefinnande, Hållbar industri 
innovationer och infrastruktur, Ekosystem och biologisk mångfald.
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Landskap kulturmiljö och aktivt resande
Vilket material som används, formen samt placeringen kan ha mycket stor 
påverkan på kulturmiljöer, på lokalbefolkningens och resenärernas  
upplevelse av landskapet och på människors vilja att välja ett transportslag 
framför ett annat. Att välja ett material som harmoniserar med den lokala 
miljön framför ett som inte alls passar in kan ha stor påverkan på människors 
livsmiljöer och påverka hur människor väljer att använda miljön. Illa valda 
material som vanpryder kan påverka människors beteende så till den grad 
att anläggningens funktion förändras när människor känner sig otrygga, 
eller att människor väljer bort trafikslag såsom tåg och cykel till fördel till 
mer miljöbelastande transportslag såsom bilen om exempelvis tågstationer 
upplevs som fula, slitna och otrygga. Att välja material som harmoniserar  
med omgivningen och upplevs som estetiskt vackra bidrar också till  
levande lokalsamhällen genom att det attraherar resenärer och besökare, 
vilket gynnar lokala verksamheter och ekonomier inom exempelvis  
besöksnäringen. Hur trivsamma de offentliga miljöerna är påverkar också 
hur attraktiv en plats är som bostadsort. 

Miljökvalitetsmål som berörs: God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap, 
Storslagen fjällmiljö.

Hållbarhetsmål som berörs: God hälsa och välbefinnande, Anständiga  
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri innovationer  
och infrastruktur, Minskad ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen,  
Hållbar konsumtion och produktion.

Vatten
Skydd av vatten är en del av en större helhet inom transportsystemet  
och gränserna mellan miljö- och teknikområden är sällan distinkta.  
Val av placering och utformningen av anläggningen används för att skydda 
vatten mot förorening och motverka fragmentering av vattensystemen, 
vilket utgår från den specifika platsen. Trafikverkets arbete med val av  
material och kemiska produkter, åtgärder mot luftföroreningar samt  
efterbehandling av förorenade områden har också betydelse för att skydda 
vatten mot förorening. Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder är 
oftast även till gagn för vattenskyddet, då det med rätt materialval minskar 
konsekven serna när en olycka inträffar. Genom att välja rätt material i  
säkerhetsanordningar såsom räcken men även i exempelvis vägars  
sidoområden (exempelvis semipermeabla diken/fördröjande diken) kan 
läckande bensin från punkterade bränsletankar hindras från att tränga  
ner i marken. 

Miljökvalitetsmål som berörs: Levande sjöar och vattendrag, Myllrande  
Våtmarker; Levande skogar; Hav i balans samt levande kust och skärgård; 
Giftfri miljö; Ett rikt odlingslandskap, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt 
växt och djurliv.

Hållbarhetsmål som berörs: God hälsa och välbefinnande, Hållbar industri 
innovationer och infrastruktur, Ekosystem och biologisk mångfald.
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Material och kemiska produkter, masshantering och förorenade områden.
Till sist är det aktiva produktvalet av de kemiska produkter, material  
och varor som vi använder, i infrastrukturen, av stor betydelse för att  
minimera miljö- och hälsopåverkan från farliga ämnen som kan spridas  
till omgivningen. De proaktiva åtgärderna inom området är ett viktigt  
steg för att minska mängden farligt avfall samt att förorenade områden 
uppstår.

Miljökvalitetsmål som berörs: Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker 
strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet,  
Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande 
skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö,  
Ett rikt växt och djurliv. 

Hållbarhetsmål som berörs: God hälsa och välbefinnande, Hållbar industri 
innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen, Hållbar  
konsumtion och produktion, Ekosystem och biologisk mångfald.

Sammanfattningsvis får alla materialval konsekvenser för miljön, lokalt 
såväl som globalt genom resursåtgång och transporter. Här krävs därför 
samverkan mellan olika kompetenser för att välja rätt material utifrån 
 platsens förutsättningar och generella krav på minskad resursförbrukning. 



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
trafikverket.se

https://www.trafikverket.se/
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