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Inledning 

Trafikverkets särskilda rapport ska enligt regleringsbrev för Trafikverket 2010 
lämnas in i samband med årsredovisningen. Syftet med den särskilda rapporten 
är att redovisa vilka åtgärder verket har bidragit med i syfte att bidra till de 
transportpolitiska miljömålen samt miljökvalitetsmålen.  

För att läsa mer om Trafikverkets miljöarbete och för att hämta rapporten besök 
Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se. Ingen tryckt version kommer att ges 
ut.  

Trafikverkets särskilda rapport riktar sig till Trafikverkets anställda, aktörer 
inom sektorn, regeringen och allmänheten. Rapporten redovisar den påverkan 
på miljön som byggande, drift och underhåll av väg- och järnvägsinfrastruktur 
samt trafikering ger upphov till. Rapporten tar även upp de åtgärder som 
Trafikverket genomfört för att minska denna miljöpåverkan.  
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Sammanfattning 

Transporter av människor och gods påverkar miljön. Transportsektorn alstrar 
utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser har under många år 
ökat, beroende på ett ökat på att resor och tranporter ökar. Vägtrafikens utsläpp 
av klimatpåverkande gaser är stort vilket medför att klimat är ett av de 
miljöområden som Trafikverket arbetat intensivt med under 2010. Inom 
klimatområdet arbetar Trafikverket både sektorsövergripande och med den 
interna verksamheten vid byggande samt drift- och underhåll av 
infrastrukturen.  

Trafikverket uppfyllde med marginal sitt styrkortsmål (interna mål) ”Minst 90 
000 ton mindre CO2-utsläpp genom Trafikverkets insatser”. Det finns möjlighet 
för transportsektorn att begränsa klimatpåverkan i linje med tvågradersmålet 
om kraftfulla åtgärder vidtas. Däremot är det långt kvar gällande 
transportsektorns bidrag för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan. 

Luftkvaliteten i svenska tätorter har i allmänhet blivit bättre de senaste 
decennierna, men inte när det gäller partiklar i gatunivå. Halterna varierar 
mellan olika år, främst på grund av meteorologiska faktorer. Prognoser tyder på 
att kvävedioxidhalterna kommer att minska i trafiknära miljöer och att 
miljökvalitetsmålen för Frisk luft kommer att klaras till år 2020 med beslutade 
åtgärder.  

Trafikverket delar Boverkets och regeringens uppfattning att delmålet, om buller 
i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, sannolikt inte har nåtts till 2010. 

För miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är det är mycket svårt att skapa alla 
förutsättningar som behövs för att nå målet. Detta gäller bygg och 
anläggningssektorn, transportsektorn liksom övriga samhällssektorer. Däremot 
finns förutsättningar för att nå delmålet om efterbehandling av förorenade 
områden inom miljökvalitetsmål Giftfri miljö, genom de särskilda resurser för 
efterbehandling av förorenade områden som finns avsatta i förslaget till 
nationell transportplan. 

Trafikverket fortsätter det arbete som redan bedrivs inom miljöområdet vatten, 
men arbetet behöver intensifieras om fastställda mål, krav och 
miljökvalitetsnormer ska nås. 

Varje bygge av en väg eller järnväg innebär konflikt med andra intressen. Natur- 
och kulturvärden påverkas och friluftslivet kan störas. Barriärer skapas i 
landskapet som hindrar djurens naturliga rörelsemönster.  

Trafikverket bedömer att delmål om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, inom 
miljökvalitetsmålet Miljökvalitetsmål God bebyggd miljö inte kommer att nås. 
Tvärt om beskrivs natur- och kulturmiljö som ett kritiskt område, där gapet 
mellan dagens tillstånd och uppsatta mål i det nationella miljöarbetet är som 
störst. 
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Trafikverkets vision 

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Trafikverkets verksamhetsidé 

Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart 
infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i 
hela Sverige. 

Trafikverkets miljöpolicy 

Trafikverket ska leda en utveckling där transportsystemets negativa påverkan på 
miljö och hälsa minskar, samtidigt som förutsättningarna för resor och 
transporter förbättras. 

Alla på Trafikverket har ansvar för att i samverkan med samarbetspartner och 
kunder leda utvecklingen av ett miljömässigt hållbart transportsystem genom 
att  

 planera, bygga och förvalta transportsystemet på ett miljöanpassat sätt  

 integrera miljöhänsyn i vårt dagliga arbete 

 utveckla transportsystemet i enlighet med alla steg i fyrstegsprincipen1 

 kommunicera hur våra beslut påverkar miljön och de överväganden som 
gjorts 

 uppmärksamma och följa författningar och andra krav  

 lära av våra erfarenheter för ständig förbättring 

Vi verkar för att samhällets miljömål inom områdena klimat, hälsa och landskap 
nås genom att vidta åtgärder för   

 ett energieffektivt transportsystem med begränsad klimatpåverkan 

 minskade luftföroreningar, buller och minskad användning av farliga 
ämnen 

 att bibehålla och stärka natur- och kulturvärden. 

  

                                                           
1
 Fyrstegsprincipen är ett angreppsätt som innebär att när ett behov har identifierats väljs i ett 

första steg åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. I ett andra steg 

väljs åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt transportsystem och fordon. Först om 

behovet inte går att tillgodose med åtgärder enligt steg ett och steg två görs i tredje hand 

begränsade ombyggnadsåtgärder eller i sista hand nyinvesteringar och större 

ombyggnadsåtgärder. 
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Transportsystemets koppling till miljömålen 

Det transportpolitiska hänsynsmålet pekar mot Riksdagens sexton nationella 
miljökvalitetsmål, därför utgör dessa grunden för transportsektorns miljöarbete. 
Redovisningen 

Transportpolitiska mål 

”Tranportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet.  

Det övergripandemålet stöds av två huvudmål. Funktionsmålet berör resans 
eller tranportens tillgänglighet medan hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö 
och hälsa. Hänsynsmålet, som är relevant i sammanhanget, lyder; 

”Transportsystemets utformning och användning ska anpassas till att ingen 
ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.” 

Regeringen har gjort följande preciseringar2 av det transportpolitiska 
hänsynsmålet 

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

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

Regeringen menar3 med detta att följande områden bör prioriteras i 
transportsektorns miljöarbete; 

 utsläppen av koldioxid (inom miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan)  

 utsläppen av luftföroreningar som partiklar och den internationella 

sjöfartens utsläpp av kväveoxider (inom miljökvalitetsmålen Frisk luft, 

Bara naturlig försurning och Ingen övergödning),  

 antalet personer som utsätts för trafikbuller (inom målet God bebyggd 

miljö)  

 påverkan på biologisk mångfald (inom Ett rikt växt och djurliv).  

 

I miljörapporten visar vi hur verket bidrar till att uppnå de för verksamheten 
relevanta miljökvalitetsmålen och därmed de transportpolitiska målen. För att 
nå målen behöver åtgärder även vidtas av andra aktörer i samhället.  

  

                                                           
2
 Prop 2008/09:93 

3
 Prop 2008/09:93 
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Målkonkretisering transportpolitiska mål- miljö 

Genom att förenkla styrningen mot samhällets miljömål ökar sannolikheten för 
att dessa nås. Trafikverket har på Regeringens uppdrag tagit fram årsmål för 
åren 2011-2014 samt identifierat det samlade åtgärdsbehovet för år 2015–2021. 
Målen berör områdena klimat, buller och biologisk mångfald. När det gäller 
luftkvalitet, som också ingick i uppdraget, har Trafikverket i dagsläget bedömt 
att det inte går att formulera ett relevant årsmål.  

För flera miljöområden saknas en tydlig koppling mellan de nationella 
miljömålen och vad Trafikverket förväntas göra. I många fall är samhället långt 
ifrån att nå de övergripande målen. Trafikverket gjorde en bedömning av vad 
som är möjligt att uppnå med de medel som trafikverken identifierat i förslaget 
till nationell plan för transportsystemet och satte årsvisa mål utifrån detta. Detta 
tar dock inte hänsyn till de omprioriteringar i nationell transportplan som har 
skett. Förslaget till målkonkretisering rapporterades in i oktober 2010.  

Trafikverket lämnade i december 2010 synpunkter på en underhandsremiss 
avseende preciseringar av miljökvalitetsmålen till Naturvårdsverket och andra 
myndigheter som har ansvar för berörda miljömål.  
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Klimat 

Mål som Trafikverket berörs av inom området klimat 

Mål Källa 

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

Miljökvalitetsmål Begränsad 
klimatpåverkan 

De svenska utsläppen av växthusgaser 
ska som ett medelvärde för perioden 
2008–2012 vara minst 4 procent lägre 
än utsläppen år 1990. 

Miljökvalitetsmål Begränsad 
klimatpåverkan 

Delmål 

Till år 2020 ska utsläppen av 
växthusgaser i Sverige, från 
verksamheter som ligger utanför 
systemet för handel med utsläppsrätter, 
minska med 40 procent jämfört med 
1990. 

Miljökvalitetsmål Begränsad 
klimatpåverkan 

Etappmål 

Minst 90 000 ton mindre CO2-utsläpp 
genom Trafikverkets insatser. 

Trafikverkets interna mål 2010 (avser 
för 2010 endast åtgärder inom 
vägtrafik). 

För att inte riskera en farlig påverkan på klimatsystemet har EU:s 
medlemsstater enats om målet att begränsa ökningen av den globala 
medeltemperaturen till högst två grader Celsius jämfört med förindustriell 
temperaturnivå. Detta finns också med i det nationella klimatmålet som det så 
kallade temperaturmålet. För att klara att begränsa klimatpåverkan till 
maximalt två grader krävs att den industrialiserade delen av världen minskar 
sina utsläpp av växthusgaser med cirka 40 procent till 2020, 80 procent till 
2030 och 95 procent till 2050. De stora minskningarna innebär att alla större 
sektorer behöver minska sina utsläpp i den storleksordningen. Det gäller i 
högsta grad transportsektorn, som står för en stor del av utsläppen samtidigt 
som utsläppen där ökar snabb takt.  
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Läget i transportsektorn jämfört med målen 

Globalt stod transportsektorn 2007 för 26 procent av de energirelaterade 
koldioxidutsläppen. Transportsektorn är också en av de sektorer vars utsläpp 
växer snabbast. Mellan 1990 och 2007 ökade koldioxidutsläppen från den 
globala transportsektorn med 45 procent. Fram till 2030 bedömer IEA 
(International Energy Agency) att utsläppen från transporter kommer att öka 
med 50 procent om nuvarande trend fortsätter. Största delen av ökningen 
kommer att ske i utvecklingsländerna.  

Inom EU stod transportsektorn, inberäknat bunkring för internationell sjöfart 
och luftfart, för 24 procent av utsläppen av växthusgaser år 2008. Sedan 1990 
har utsläppen från transporter ökat med 33 procent. Ser man framåt bedöms 
utsläppen från transporter öka fram till 2030, trots beslutade åtgärder och 
styrmedel för effektivisering och ökad andel förnybar energi. Utvecklingen 
bedöms vara densamma i andra industriländer. Liksom i huvuddelen av världen 
dominerar vägtransporter utsläppen. Vägtransporter står inom EU för cirka 70 
procent av transportsektorns utsläpp, medan sjöfart och luftfart står för i stort 
sett lika mycket var av den resterande delen. Mellan 1990 och 2008 ökade 
vägtransporternas utsläpp med 26 procent.  

I Sverige stod inrikes transporter för 34 procent av utsläppen av växthusgaser år 
2009. Utrikes sjöfart och flyg är inte inräknade i Sveriges totala utsläpp. Tas 
dessa med utgör transporter 43 procent av de svenska utsläppen. Mellan 1990 
och 2008 har utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ökat med 9 
procent och från transporterna totalt med 33 procent inklusive ”internationell 
bunkring”. Under 2009 minskade utsläppen från transportsektorn som ett 
resultat av minskade transporter under lågkonjunkturen. För 2010 finns bara 
preliminära siffror för vägtrafik. Siffror för övriga trafikslag kommer senare 
under året. 

Transportsektorns utsläpp domineras av vägtrafiken som står för 64 procent. 
Därefter kommer sjöfarten med 26 procent (varav 94 procent utrikes sjöfart), 
luftfarten med 9 procent (varav 79 procent utrikes luftfart), och järnvägstrafiken 
med knappt 0,5 procent. Till detta kommer även utsläpp vid byggande, drift och 
underhåll av infrastruktur. 

Vägtrafikens utsläpp har sedan 1990 ökat med 10 procent. Om man räknar in 
utsläppen från produktion och distribution av drivmedel är ökningen 14 
procent. Under 2010 har utsläppen ökat med knappt 1 procent jämfört med 
2009. 
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Figur 1 Beräknade utsläpp av koldioxid från vägtrafik. 

I den officiella statistiken över järnvägens utsläpp ingår endast dieseltrafiken. 
Utsläpp i samband med produktion av el som används av eldrivna tåg och 
förluster i överföringen är inte inräknade utan räknas i detta sammanhang in i 
energisektorn. Trafiken och energianvändningen domineras helt av den eldrivna 
trafiken, som använder 90 procent av den trafikrelaterade energin. 
Koldioxidutsläppen och energianvändningen från dieseltrafiken minskade 
mellan 2000 och 2009 med 17 procent, samtidigt som elanvändningen från 
eldrivna tåg ökade med 11 procent.  
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Fakta om beräkningar av vägtrafikens utsläpp 

Utgångspunkten för beräkningar är ARTEMIS-modellen avstämd mot 
drivmedelsleveranser. ARTEMIS-modellen är utvecklad av EU:s femte 
ramprogram och har tidigare använts i Vägverkets rapportering från och med 
sektorsredovisningen för år 2005. Ingångsdata är bland annat trafikarbetet 
enligt SIKA:s och VTI:s trafikarbetsmodell, emissionsfaktorer för olika 
fordonstyper samt leveranser av olika typer av drivmedel.  

Den prognos för fordons- och bränsleutveckling som har använts i 
utsläppsberäkningarna är konservativ och utgår från hitintills fattade beslut. 
Vad gäller avgasutsläpp innefattas till exempel kommande euro 6-regler för lätta 
fordon och euro VI-regler för tunga fordon. Vad gäller koldioxid utgår 
prognosen bland annat från att låginblandningen av etanol i bensin ökar till 6,5 
procent till 2015 från dagens 5 procent medan andelen FAME i diesel ligger på 
dagens nivå. Prognosen inkluderar det koldioxidkrav på personbilar och lätta 
lastbilar som ska vara helt infört till 2016 och utgår från att bilarna i Sverige 
effektiviseras i samma takt som snittet inom EU. Efter 2016 antas nya 
personbilar och lätta lastbilar effektiviseras med cirka1 procent per år. Nya 
tunga fordon antas bli 0,5 procent effektivare per år. Prognosen för 
trafikutvecklingen bygger på en känslighetsanalys i den nationella 
transprotplanen med en ökning av oljepriset till 120 dollar fatet till 2020 och 
150 dollar fatet till 2040 (2006 års prisnivå). 

Trafikverkets och sektorns åtgärder för att bidra till att uppnå målen 

Under året har Trafikverkets och dess samarbetspartners åtgärder tillsammans 
minskat koldioxidutsläppen med 101 000 ton. Även om detta minskar 
transportsektorns klimatpåverkan är det långt ifrån tillräckligt för att utsläppen 
från transporter totalt sett ska minska. För att koldioxidutsläppen ska minska 
med 80 procent fram till 2030 behöver de i genomsnitt minska med 1,2 miljoner 
ton per år. I beräkningen ingår endast åtgärder inom vägtrafiken.  

 
2005 2006 200

7 
2008 2009 2010 Totalt sedan 

2001 

Minskning till 
följd av 
genomförda 
åtgärder  
(tusen ton) 

22 45 40 72 123 101 483 

Figur 2 Minskning av koldioxidutsläpp till följd Trafikverkets insatser (tusen ton)  
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De åtgärder inom vägtrafiken som bidragit till att minska koldioxidutsläppen 
under 2010 är samverkan med näringsliv och offentliga organisationer för bättre 
val av fordon, drivmedel och färdsätt, förändrade logistikupplägg, ökad 
hastighetsefterlevnad och sparsam körning. Detta beräknas ha medfört en 
minskning med 43 000 (samverkan näringsliv) respektive 27 800 ton 
(samverkan med offentliga organisationer), införandet av sparsam körning i 
förarprovet 17 700 ton, minskad dubbdäcksanvändning 12 000 ton samt 
effektivisering av vägbelysning 3 400 ton. 

Ökat trafikarbete och höjda hastigheter till följd av väginvesteringar har medfört 
att utsläppen har ökat med 2 800 ton. Metoderna för att beskriva den 
trafikökning som blir följden av väginvesteringar tar dock inte hänsyn till 
långsiktiga effekter, såsom förändrad lokalisering av verksamheter och boende. 
Den beräknade trafikökningen och därmed utsläppsökningen kan därför vara 
underskattad. För att dämpa en del av dessa effekter har åtgärder inom mobility 
management genomförts i samband med vägbyggande. Dessa åtgärder kan leda 
till minskat bilresande inte bara under byggskedet utan de kan även ge mer 
bestående effekter. 

Om vi ska nå klimatmålen är det nödvändigt att personbilsresor flyttas över till 
kollektiva färdsätt och godstransporter på väg flyttas till järnväg och sjöfart. Den 
nya Botniabanan möjliggör en minskning av koldioxidutsläppen med 54 000 
ton per år. Citytunneln som öppnades under 2010 beräknas minska biltrafiken 
med 360 000 fordonskilometer per år, vilket motsvarar ett koldioxidutsläpp på 
cirka 80 ton per år.  

Inom järnvägstrafiken har Trafikverket bland annat fortsatt arbetet med att 
införa ny styrning av värmning av spårväxlar, vilket kommer ge stora 
energibesparingar på sikt. Tester i Östersund har visat att energianvändningen 
minskar med 50 procent.  

Inom projektet Energieffektiva stationsområden i Östersund har olika typer av 
belysningar testats på bangården. Det har visat sig att det går att spara upp till 
40 procent energi genom att använda nya belysningsarmaturer. 

Projektet STEG (Styrning av tåg via elektronisk graf) syftar till att utveckla ett 
prototypsystem för styrning av tåg. CATO är ett system för energistyrning av 
loken. STEG-CATO har förberetts under året och kommer att införas på 
Malmbanan. Det beräknas då kunna spara energi genom att tågen kan köras 
mer energieffektivt. Elenergimätare på lok håller på att installeras och 
erfarenheterna från den tyska och norska järnvägen visar en möjlig 
energibesparing på 5-10 procent.  

En viktig del i klimatpåverkan från transportsektorn är också användningen av 
olika material, exempelvis betong och stål. Trafikverket kan minska 
klimatpåverkan genom att ge mervärden i upphandlingar för de material som 
ger mindre klimatbelastning. Under 2010 har miljökrav ställts i en upphandling 
av växlar.  
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Under året har Trafikverket fattat beslut om en ny mötes- och resepolicy. 
Policyn ska bidra till att vi i större utsträckning har virtuella möten och att resor 
sker på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt med hänsyn tagen till miljö, 
säkerhet, ekonomi och arbetsmiljö. I policyn finns miljö- och 
trafiksäkerhetskrav på bilar som används i tjänsten. Bland annat är kraven på 
energieffektivitet högre än enligt nuvarande miljöbilsdefinition. Kraven skärps 
dessutom från 2012. 

Trafikverket har tillsammans med Transportstyrelsen deltagit i utvecklingen av 
nya EU- regler för koldioxidutsläpp från personbilar och lätta lastbilar. Vi har 
också lämnat stöd till forskning för att ta fram EU-gemensamma mätmetoder 
för koldioxidutsläpp från tunga fordon. 

Trafikverket har under året tagit fram ”Trafikslagsövergripande 
planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan”. Planeringsunderlaget 
beskriver de utmaningar som transportsektorn står inför när det gäller att bidra 
till att begränsa klimatpåverkan. Det visar att det finns potential för 
transportsektorn nationellt och internationellt att bidra till att tvågradersmålet 
uppnås. Dokumentet kommer att vara underlag för Trafikverkets samverkan 
med andra aktörer inom transportsektorn de kommande åren. 
Planeringsunderlaget innehåller även en katalog med prioriterade åtgärder, där 
åtgärdernas potential och ansvar för genomförande beskrivs.  

Analys och slutsats 

Utsläppen påverkas av tre faktorer; trafikvolymen, energieffektiviteten i 
systemet samt andelen fossil energi. För vägtransporter i Sverige beror de ökade 
utsläppen på att energieffektivisering och minskad andel fossil energi inte 
kunnat kompensera för den ökade trafiken. Om trafikarbetet legat kvar på 
samma nivå som 1990 hade utsläppen minskat med 14 procent, istället för att 
öka med 10 procent. Under 2010 ökade trafiken med knappt 2 procent. 
Ökningen av trafiken är större för lastbilar, som ökar med knappt 3 procent, 
jämfört med personbilstrafiken, som ökat med drygt 1 procent.  

I juni rapporterade Trafikanalys statistiken för kollektivtrafikresandet i Sverige. 
Den visar att resandet med kollektivtrafik med buss och spårtrafik ökade under 
2010. Detta gäller både andelen resande (en ökning från 16 till 17 procent) och 
antalet personkilometer (+2 procent) med kollektivtrafik. Antalet 
utbudskilometer har sedan 2005 ökat med 6 procent, medan antalet 
personkilometer har ökat med 19 procent. I de flesta län ökade resandet mer än 
utbudet.  

Lastbilstrafiken undersöks även genom den lastbilsundersökning som 
Trafikanalys låter göra . Under första tre kvartalen 2010 ökade transportarbetet 
med svenska lastbilar med cirka 5 procent.  
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Utsläppen av koldioxid per kilometer för nya bilar sjönk från 165 g/km 2009 till 
154 g/km 2010. Det innebär en minskning med 6 procent vilket är den största 
minskningen någonsin. Minskningen är störst för dieselbilar men även för 
bensin- och etanolbilar minskar koldioxidutsläppen. Andelen dieseldrivna 
personbilar i nybilsförsäljningen ökade från 41 till 51 procent och ligger därmed 
på snittnivån inom EU. Samtidigt ökade andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen 
från 38 procent till 40 procent. Energieffektiva dieslar står för huvuddelen av 
ökningen, 170 procent. Ökning skedde även för energieffektiva bensinbilar 
(inklusive hybrider) och gasbilar medan etanolbilar minskade i försäljning. 
Miljöbilarna domineras av energieffektiva dieselbilar, som under 2010 stod för 
47 procent av de sålda miljöbilarna.  

Det finns flera anledningar till att andelen dieseldrivna bilar och miljöbilar har 
ökat samt att nya personbilar har blivit energieffektivare under de senaste åren. 
Några av dem är koldioxiddifferentierad fordonsskatt, miljöbilspremie (som 
under 2009 ersattes med skattebefrielse i 5 år), periodvis höga drivmedelspriser 
och förbättrat utbud av bilar som klarar miljöbilskraven. Det sistnämnda har 
också drivits på av den kommande koldioxidregleringen inom EU. För miljöbilar 
har även förmånsbeskattning, kommunala parkeringsregler och trängselskatt 
inverkat. Undantaget för miljöbilar från trängselskatt togs dock bort den 1 
januari 2009.  

Det har inte varit lika stark inriktning på energieffektivisering av lätta lastbilar 
som för personbilar. Arbete pågår inom EU med utveckling av motsvarande 
regelverk för koldioxidutsläppen som för personbilarna och, från och med 2011 
kommer fordonsskatten i Sverige även koldioxiddifferentieras för lätta lastbilar. 
Detta kommer öka fokus på energieffektivisering även av lätta lastbilar. 
Koldioxidutsläppet för nya lätta lastbilar i Sverige sjönk under 2010 med 1 
procent, från 199 g/km till 197 g/km. 

För tunga lastbilar finns det inte samma detaljerade statistik, men de största 
effektiviseringarna gjordes för mer än 20 år sedan. Det finns fortfarande en 
betydelsefull potential till att göra tunga fordon effektivare, och att köra dem 
effektivare . Utöver utveckling av drivlinan finns stor potential i förbättringar av 
såväl lastbil som släp vad gäller aerodynamik, däck och lastförmåga i 
förhållande till egenvikt. För att driva på denna utveckling behövs en gemensam 
metod för att mäta och redovisa bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för 
tunga fordon. Utveckling av sådan metod pågår inom EU. När denna finns kan 
den användas som underlag vid köp av lastbilar och transporter. På längre sikt 
bör det även kunna vara underlag för styrmedel på liknande sätt som för 
personbilar och lätta lastbilar i dag. 

Andelen biobränslen inom vägtransportsektorn ökade från 5,2 procent år 2009 
till 5,6 procent 2010. Ökningen beror till största delen på ökad användning av 
biogas i personbilar och bussar. Mängden E85 (etanol till personbilar) 
återhämtade sig något under 2010 efter nedgången under 2009. Fortfarande är 
andelen tankning med E85 i etanolbilarna mycket lägre än vad den var 2008. 
Trafikverket bedömning är att andelen E85 som tankas i dessa bilar har minskat 
från cirka 90 procent 2008 till knappt 60 procent under 2010. 
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Figur 3 Fördelning av förbrukade drivmedel inom vägtransportsektorn år 2010 

Utan ytterligare åtgärder men med ett högre oljepris bedöms trafiken totalt öka 
med drygt 10 procent till 2030. Trafiken med personbil beräknas öka med 
knappt 10 procent och trafiken med lastbil med drygt 20 procent. EU-regler för 
nya personbilars och lätta lastbilars koldioxidutsläpp samt ökad andel förnybar 
energi har stor inverkan på utsläppen. Genom dessa åtgärder bedöms 
personbilar och lätta lastbilar minska sina utsläpp per kilometer med 35 procent 
fram till 2030. Samtidigt bedöms nya tunga lastbilars utsläpp per kilometer 
minska med 10 procent. Detta räcker dock inte till mer än en svag minskning av 
vägtransporternas utsläpp. Motsvarande slutsats gäller för vägtransporter i EU 
som helhet och i stora drag även övriga industriländer. 

Det finns stor potential i tekniska åtgärder, genom framförallt 
energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi.  Enligt 
Trafikverkets trafikslagsövergripande planeringsunderlag för begränsad 
klimatpåverkan är tekniska åtgärder inte tillräckligt för att transportsektorn ska 
kunna bidra till uppfyllande av klimatmålet. Det kommer även krävas att 
utvecklingen av samhälle och infrastruktur får förändrad inriktning. Den egna 
bilen behöver få en minskad roll som transportmedel, och tillgängligheten 
behöver i större grad tillgodoses genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade 
möjligheter att gå och cykla. Dessutom behöver tillväxten i godstransporter på 
väg dämpas genom att logistiken förbättras och transporter flyttas över till 
järnväg och sjöfart. Om dessa åtgärder genomförs fullt ut kan användningen av 
fossil energi inom vägtransporterna minska med 80 procent till 2030, vilket är i 
linje vad som behövs för att gå mot tvågradersmålet. Även för övriga trafikslag 
finns stora möjligheter att minska utsläppen.  
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Slutsatsen är alltså att det finns möjlighet för transportsektorn att begränsa 
klimatpåverkan i linje med tvågradersmålet om kraftfulla åtgärder vidtas för 
energieffektivisering, ökad andel förnybar energi och för att åstadkomma ett 
transportsnålt samhälle. För det sistnämnde behövs en ny syn på samhälle och 
transportsystem där bilen inte längre är normbildande i planeringen. Istället 
måste fokus flyttas från mobilitet till hållbar tillgänglighet med gång, cykel och 
kollektivtrafik. Vad gäller godstransporter måste de genomföras med de mest 
energieffektiva transportlösningarna. Detta innebär att en högre andel av 
transporter måste göras med järnväg och sjöfart. . Genom en kombination av 
dessa åtgärder kan vägtrafiken, enligt nedanstående figur, minska 
klimatpåverkan med i storleksordningen 80 procent till 2030. För att 
åstadkomma så kraftfulla utsläppsminskningar krävs att beslut och åtgärder 
genomförs omgående, särskilt eftersom utsläppen fortsätter att öka. Det är med 
andra ord i dagsläget långt kvar till måluppfyllelse av transportsektorns bidrag 
till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. 

 

Figur 4 Vägtrafikens användning av fossil energi med och utan åtgärder och 
styrmedel index 2004 =100. Hela staplar motsvarar utvecklingen utan åtgärder och 
styrmedel. De gråa i staplarna motsvarar den nödvändiga utvecklingen efter åtgärder 
och styrmedel. Av staplarna kan man även se hur stor del av minskningen som 
åstadkoms av var och en av de tre åtgärdskategorierna.  
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Frisk luft 

Mål som Trafikverket berörs av inom området frisk luft 

Mål Källa 

Luften ska vara så ren att människors 
hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas. Inriktningen 
är att miljökvalitetsmålet ska nås inom 
en generation 

Miljökvalitetsmål Frisk Luft 

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

Miljökvalitetsmål Frisk Luft 

Delmål om kvävedioxider 

Halterna 35 mikrogram/m³ som 
dygnsmedelvärde och 20 
mikrogram/m³ som årsmedelvärde för 
partiklar (PM10) ska underskridas år 
2010. 

Miljökvalitetsmål Frisk Luft 

Delmål om partiklar 

De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning ska underskrida 
gränsen för vad mark och vatten tål. 
Nedfallet av försurande ämnen ska inte 
heller öka korrosionshastigheten i 
markförlagda tekniska material, 
vattenledningssystem, arkeologiska 
föremål och hällristningar. 

Miljökvalitetsmål Bara naturlig 
försurning 

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

Miljökvalitetsmål Ingen övergödning 

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

Miljökvalitetsmål Bara naturlig 
försurning 
samt Ingen övergödning 

Delmål om kväveoxider 
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Fakta om luftkvalitet 

Kväveoxider (NOx) bildas huvudsakligen genom reaktion mellan luftens syre och 
kväve. Denna reaktion kräver höga temperaturer vilket bland annat sker vid 
förbränning i en motor. Utsläpp redovisas vanligen som massan av NOx. Det 
finns främst två slags kväveoxider i avgaserna; kvävemonoxid (NO) och 
kvävedioxid (NO2), varav det mesta är NO som i utomhusluften omvandlas till 
NO2. 

Miljökvalitetsnormen reglerar bland annat den halt av NO2 som får finnas i 
utomhusluften. 

Partiklar i avgaser bildas främst av icke fullständig förbränning. Vid 
dubbdäckens slitage av vägbanan, slitage av däck och bromsar och från vinterns 
sandning bildas slitagepartiklar.  

Miljökvalitetsnormen reglerar den halt av inandningsbara partiklar, PM10, som 
får finnas i omgivningsluften. PM10 innebär massan av de partiklar som har en 
aerodynamisk diameter på 10 mikrometer (en tusendels millimeter). 
Miljökvalitetsnorm finns även för en mindre partikelfraktion, PM2,5 . 

Läget i transportsektorn jämfört med målen 

Miljökvalitetsmålen för kvävedioxid och partiklar överskrids i många tätorter i 
trafiknära miljöer. Enligt beräkningar förloras 35 000 friska levnadsår varje år 
på grund av trafikrelaterade luftföroreningar i Sverige. Över tvåtusen personer 
dör i förtid och andra drabbas av lungsjukdomar, cancer eller problem med 
hjärta och kärl4.  

  

                                                           
4
 Den svenska vägtransportsektorns folkhälsoeffekter, Kjellström, 2008 
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Figur 5 Trend för befolkningsviktat index för luftkvalitet i svenska tätorter baserat på 
mätningar i urban bakgrund under vinterhalvåret 1990/1991-2008/2009 för 
kvävedioxid, svaveldioxid, sot, bensen samt totalt.5 

Luftkvaliteten i svenska tätorter har i allmänhet blivit bättre de senaste 
decennierna, men inte när det gäller partiklar i gatunivå. Halterna varierar 
mellan olika år, främst på grund av meteorologiska faktorer. Enligt ett 
befolkningsviktat sammanvägt index har halterna i tätorter av de ingående 
luftföroreningarna minskat med 62 procent från början av 1990-talet och fram 
till vintern 2008/2009. Halterna av kvävedioxid har minskat med 31 procent, 
svaveldioxid med 79 procent, sot med 54 procent och bensen med 85 procent.  

Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft överskrids dock fortfarande i flera 
tätorter i trafiknära miljöer. Enligt Trafikverkets beräkningar riskerar normen 
för NO2 att överskridas längs cirka 23 km statlig väg. Halterna av partiklar 
beräknas överskrida MKN för partiklar (PM10) längs cirka 114 km statlig väg. 
Eftersom bland annat Göteborg och Stockholm använder dammbindningsmedel 
för att klara MKN är det verkliga överskridandet dock mindre. Längs med det 
kommunala vägnätet är överskridanden sannolikt mer omfattande på grund av 
mer gaturum och därmed sämre utvädring. 

Vid mätningar längs statliga vägar i Umeå och Göteborg var partikelhalterna 
lägre 2009 än 2008 och miljökvalitetsnormen klarades. Men både NOx och 
NO2halter ökade i gaturum6. 

  

                                                           
5 IVL Svenska miljöinstitutet Notering: Indexet är en sammanvägning av urbana bakgrundshalter 

i ca 30 kommuner 

6
 Mätningar av PM2,5 och PM10 i Göteborg och Umeå under 2009, IVL, Ferm, Sjöberg, 2011 
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Emissionen av avgaspartiklar från nya dieselfordon har minskat, med 62 
procent sedan 1990 och med 6 procent sedan förra året tack vare byte till nyare 
fordon som klarar hårdare avgaskrav. Detta påverkar dock inte halterna av PM10 
i gatumiljöer nämnvärt då 50-85 procent av de inandningsbara partiklarna 
uppstår på grund av slitage från vägbana och däck7. 

 

Figur 6 Beräknade utsläpp av avgaspartiklar från vägtrafiken8 

Utsläppen av kväveoxider från vägtrafiken sjunker stadigt, om än långsammare 
än tidigare, och har minskat med 3 procent sedan 2009 och med 64 procent 
sedan 1990. Vägtrafikens utsläpp av kolväten har minskat med 7 procent sedan 
2009 och med 82 procent sedan 1990. Att utsläppsminskningen av kväveoxider 
är långsammare än tidigare beror bland annat på att en större andel av 
trafikarbetet sker med dieselfordon. Lastbilstrafikens andel av utsläppen 
fortsätter troligen att öka ytterligare de närmaste åren. Även bland 
personbilarna har dieselandelen ökat, och den var 51 procent av 
nybilsförsäljningen under 2010. Även halterna av kvävedioxid har stagnerat 
efter att tidigare ha minskat . Det beror förutom på den ökade andelen 
dieselfordon även på ökade halter av marknära ozon. Även om sjöfarten står för 
stor del av utsläppen i vissa hamnstäder, exempelvis 40 procent i Göteborg9, 
påverkar den halterna av NO2 i liten utsträckning (i Göteborgsfall som mest 5-10 
procent). Sjöfartens andel kan dock komma att stiga på grund av internationell 
sjöfart. Även andelen NO2 har ökat från 5 procent av totala NOx på 1980-talet till 
över 13 procent i dag. Euro 3-4 för långtradare är en orsak, och direktemitterad 
NO2 spelar roll för halterna inom ett avstånd på 500–700 meter från vägen10.  

                                                           
7
 PM10 och sot i Sverige, Johansson och Hansson, ITM, 2007 

8 För mer information om hur beräkningarna gjorts, se faktaruta i klimatavsnittet 

9
 Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2006 

10
 Mätning av PM2,5 och PM10 i Göteborg och Umeå under 2009, Ferm Sjöberg, IVL 2011 
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Figur 7 Beräknade utsläpp av kväveoxider från vägtrafiken 

De totala utsläppen av NOx i Sverige har minskat från cirka301 000 ton 1990 till 
cirka 150 000 ton 2009. Delmålet för 2010 är uppnått, om utsläppen minskat 
lika mycket under 2010 eftersom delmålet är en utsläppsnivå på högst 148 000. 
Delmålet omfattar inte utsläpp från bränsle till internationell sjöfart och 
flygtrafik i Sverige11, vilka för 2009 var 160 000 ton, men stadigt ökar.  

Trafikverkets och sektorns åtgärder för att uppnå målen 

Trafikverket tar fram kunskapsunderlag för att påverka internationella kriterier 
för typgodkännande av fordon och arbetsmaskiner. Emissionerna av 
avgaspartiklar och kväveoxider fortsätter att minska tacka vare allt strängare 
fordonskrav. Exempelvis måste de personbilar som registreras eller säljs från 
och med 2011 uppfylla Euro5-kraven, vilket för dieselbilar innebär en sänkning 
för partiklar med 80 procent och för kväveoxider (NOx) med drygt 20 procent 
jämfört med Euro 4-normen. För att sänkningen även ska ske i verklig trafik 
deltar Trafikverket också i arbetet med att ta fram internationella testcykler som 
ger en rättvisande bild av utsläppen. 

För att driva på utvecklingen mot bättre fordon har Trafikverket uppdaterat 
fordonskraven i mötes- och resepolicyn.  

Historiskt sett har miljöklass 1 diesel(MK1) haft mycket lägre nivåer av både 
aromater och svavel vilket har motiverat en lägre skattesats. Trafikverket har 
låtit göra en sammanställning som visar att EN590 (Europadiesel eller MK3) 
idag har i princip samma svavelhalt, dock är halten aromater fortfarande högre. 
För äldre motorteknik, till och med Euro 3, resulterar detta i högre mängd 
polyaromatiska kolväten (PAH).   

                                                           
11

 Bränsle som tankas i Sverige. Det benämns i klimatrapporteringen bunkring 



24 
 

Transportstyrelsen har under året redovisat ett förslag till hur miljözoner för 
personbilar kan utformas. Full effekt av miljözon klass 2 och 312 har beräknats 
ge en minskning av dygnsmedelvärden för NO2 halter på 8 respektive 9 
procent.13 I förslaget tar man även upp möjligheten att ställa krav på buller och 
att införa miljözon med dubbdäcksförbud.  

Trafikverket Färjerederiet studerar om något koncept för elhybridfärjor kan vara 
intressant att genomföra. Överdimensionerade motorer leder idag till hög 
bränsleförbrukning och låg avgastemperatur som gör att partikelfilter och SCR-
system14 inte fungerar som de ska. 

Att Sjöfartsverkets tillämpar miljödifferentiering av farledsavgifter har medfört 
att många fartyg har installerat SCR-utrustning. Därutöver har det 
internationella regelverket stor betydelse för framtida NOx- åtgärder. Om 
östersjöområdet och Nordsjön utpekas som NOx-Emission Control Area (NECA) 
innebär det att från 2016 kommer nya fartyg att tvingas ha SCR-utrustning eller 
använda andra metoder att reducera NOx-utsläppen då kraven blir cirka 80 
procent lägre utsläpp. 

Den effektivaste åtgärden för att minska slitagepartiklar från vägbana och däck 
är att minska andelen dubbdäck i tätorter. Dubbdäcksförbud har införts på 
Hornsgatan i Stockholm, och andelen fordon med dubbdäck där har minskat till 
40 procent. Även i innestaden som helhet har dubbdäcksandelen minskat till 50 
procent jämfört med 65 procent tidigare år. Tiden då dubbdäck är tillåtna har 
också minskats med två veckor på våren vilket har lett till lägre emissioner. 
Trots färre dubbdäck, överskreds ändå miljökvalitetsnormen (dygnsvärdena) för 
PM10 under perioden januari-maj. Antalet dygn med överskridanden har dock 
sjunkit mer än på övriga gator, men även trafiken har minskat15. 

Vinterdäcksundersökningen som genomförs under januari/februari visar att 
andelen fordon med dubbfria vinterdäck i landet är 31 procent, vilket är aningen 
mer än vid 2009 års räkning. Sedan 2005 har andelen dubbfritt ökat med 
ungefär en procentenhet per år16. Av alla sålda vinterdäck bedöms att 45 procent 
var dubbfria vintern 2009/2010 att jämföra med 40 procent vintern innan17. 

  

                                                           
12

 Utestänger lätta fordon sämre än Euro 1 respektive Euro 2 

13
 Utsläpp av kväveoxider och kvävedioxider på Hornsgatan, Burman, Johansson, SLB-analys, 

2010 

14
 Selective catalytic reduction, kväverening med urea 

15
 Dubbdäcksförbudets inverkan på bilister som kör på Hornsgatan av Lotta Schmidt, WSP 

Analys & Strategi AB, Johanna Salén, Stockholms stad, Presentation på Tranportforum 2011 

session 53 

16
 Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010, Trafikverket 

17
 Däck-, Fälg- och tillbehörsleverantörernas Förening (DFTF) 

http://www.vti.se/15784.epibrw
http://www.vti.se/15784.epibrw
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För att kortsiktigt minska exponeringen vid höga halter partiklar är 
dammbindning den enda kända metod som ger tillräckligt snabb effekt. En väl 
avvägd dos dammbindningsmedel är viktig för att undvika halka. På det statliga 
vägnätet har dammbindningsåtgärder genomförts i Stockholm och Göteborg 
med gott resultat. Även vissa kommuner genomför dammbindning, exempelvis 
Norrköping. Dammbindning användes dock bara 4 gånger i Göteborg. Under 
resten av dubbdäckssäsongen ledde den stränga vintern till fuktiga vägbanor 
vilket gjorde att mindre mängd slitagepartiklar virvlade upp. Den stränga 
vintern med stabila luftförhållanden ledde dock till ovanligt höga halter av 
kvävedioxid18. Dammbindning kostade 350 000 kronor för 10 gånger på 60 
kilometer väg i Göteborg 2009. Kostnaden innefattade även information om 
åtgärden19.  

Mätningar visar på överskridanden av miljökvalitetsnormer i ett flertal 
kommuner och regioner. I december fastställdes åtgärdsprogram för att klara 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft för Jönköping (PM10) och Skellefteå 
(NO2). I Jönköping ska bland annat tidpunkter för spolning av gator och antalet 
personer som berörs i områden med överträdelse av normerna årligen redovisas 
till Länsstyrelsen. I Skellefteå pekar Länsstyrelsen ut trafikstyrning, till exempel 
optimering av trafiksignaler och omdirigering av trafik som en viktig åtgärd. 
Naturvårdsverket har beslutat att åtgärdsprogram ska fastställas även för 
Örnsköldsvik (PM10). Sedan tidigare finns åtgärdsprogram för Stockholms län 
(partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2), Göteborgsregionen (NO2), Göteborgs 
stad (PM10), Malmö (NO2), Helsingborg (NO2), Norrköping (PM10), Uppsala 
(NO2 och PM10) och Umeå (NO2).  

De samhällsplanerings åtgärder som bedöms ha störst potential att minska höga 
halter av NOx och partiklar är parkeringsrestriktioner, miljözoner, väg- och 
trängselavgifter och transporteffektiv planering. 

I ett projekt på E18 har Trafikverket funnit ett samband mellan fordonshastighet 
och PM10-halter. Sambandet kan användas för att i realtid motverka höga PM10-
halter, genom att reglera högsta tillåtna fordonshastighet. Emissionsfaktorerna 
gäller även för andra trafikleder med liknande förhållanden20. Utifrån 
sambandet beräknades vilka effekter olika hastigheter skulle få för halterna av 
PM10. Om medelhastigheten under dagtid sänks med 2 km/timme skulle 
dygnsmedelvärdena av PM10 sjunka så att antalet dygn med halter över 50 
µg/m3 skulle minska med 2-3 dygn. För att klara 
miljökvalitetskvalitetsnormerna skulle medelhastigheterna behöva sänkas med 
mellan 10 och 20 km/timme. 
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 Göteborgs Stad Månadsrapport april 2009 

19
 Emissionsfaktorer för E18, Essingeleden och Södra länken-tunneln är likartade vilket styrker 

att sambanden även kan gälla andra liknande vägar 

20
 Emissionsfaktorer för E18, Essingeleden och Södra länken-tunneln är likartade vilket styrker 

att sambanden även kan gälla andra liknande vägar 
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Den sänkning av hastigheten som gjorts på många infartsleder under 
hastighetsöversynen kan alltså även förväntas leda till lägre halter av 
luftföroreningar. 

I Stockholms tunnelbana är partikelhalterna ibland höga framför allt på grund 
av bromsslitage. Dessa järnrika partiklars effekt på hälsan har jämförts med 
partiklar från vägtrafik i en exponeringsstudie. Studien tyder på att två timmar i 
tunnelbanemiljö inte ger inflammatoriska effekter. I studien finns inget som 
visar på att 2 h i tunnelbanemiljö ger påtagliga inflammatoriska effekter, dessa 
är betydligt högre i vägmiljö. Andra mätbara effekter har observerats, men de 
hälsomässiga konsekvenserna av dessa är ännu oklara 21. 

Analys och slutsats 

Prognoser tyder på att kvävedioxidhalterna kommer att minska i trafiknära 
miljöer och att miljökvalitetsmålen för Frisk luft kommer att klaras till år 2020 
med beslutade åtgärder22.  

En viss osäkerhet råder dock om vad den högre andelen NO2 av de totala 
kväveoxidutsläppen kommer att innebära för NO2 halterna. Detta beror bland 
annat på att en modern diesel har oxidationskatalysator (tvåvägs) för att oxidera 
koloxid (CO) och kolväten (HC). Samtidigt oxideras kväveoxider (NO) till 
kvävedioxider (NO2). NO2 används även som oxidant för att förbränna sot i 
partikelfilter. Detta ger en förskjutning mot en högre andel direktemitterad NO2.  
Toppen för NO2-emissioner tros nu ändå vara nådd, eftersom de totala NOx-

utsläppen ändå minskar och det kommer nya reningstekniker (som SCR eller 
NOx-fälla) för att klara nya emissionskrav. Dock finns fortfarande en risk att 
eftermontering av avgasrening kan leda till höjda utsläpp av NO2. 

Sjöfart är den största enskilda källan till nedfall av svavel- och kväveoxider över 
Sverige och utsläppen ökar på grund av ökade transporter. Inom EU beräknas 
utsläppen öka med 45 procent mellan år 2000 och 2020. Tekniken för att 
minska utsläppen finns, och åtgärderna är relativt billiga23.  
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 Hälsoeffekter, luftvägar, partiklar i Stockholms tunnelbana, Karolinska Institutet, 2010 

22
 IVL, Svenska Miljöinstitutet, Förslag till utsläppsmål för Transportsektorn för år 2020 

23
 IVL, Svenska Miljöinstitutet, Förslag till utsläppsmål för Transportsektorn för år 2020 
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För partiklar krävs ytterligare åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålen till år 
2020. Av största vikt är att dubbdäcksanvändningen minskar i stora tätorter 
framför allt i mellansverige. Den kortare period som dubbdäck får användas på 
våren har gett ett positivt resultat men mer krävs. De åtgärder som står till buds 
är att kommuner i större utsträckning kan förbjuda dubbdäck på enskilda gator 
eller om beslut fattas om att kunna förbjuda dubbdäck i miljözoner. Information 
och fördelar som gratisparkering för de som använder dubbfria däck är förstås 
positivt men dessa åtgärder förväntas inte ge tillräcklig effekt inom rimligt tid. 
Trafikverket kan göra en del åtgärder som direkt minskar partikelhalterna, som 
att lägga bra beläggningar och genomföra vårstädning. Även andra åtgärder24, 
som indirekt påverkar partikelhalten genom att uppmuntra till att välja 
dubbfritt ger en mer marginell effekt. Inga av dessa åtgärder är tillräckliga för 
att uppnå normer och mål inom utsatt tid.  

Sverige har internationellt sett låga bakgrundshalter. Men partikelhalterna i 
gaturum under vårvintern är bland de högsta i Europa. Sverige riskerar nu att 
dömas till böter av EU domstolen för att luftkvalitetsdirektivets gränsvärde 
överskrids i Stockholm. 

Även i Helsingfors diskuteras nu ett dubbförbud alternativt styrande avgifter. I 
Norge har avgifter för dubbdäcksanvändning i de större städerna bidragit till att 
man numera klarar gränsvärden för partiklar. 

I Rom och Barcelona har man funnit ett samband mellan höga PM10 halter, de 
dagar Saharaöknens sand blåser in, och sjukhusintagningar och dödsfall. 
Egenskaperna hos dessa partiklar påminner om de slitagepartiklar som i Sverige 
ger höga halter av PM10 halter under våren på grund av dubbdäcken. 
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 Ex god vinterväghållning, säkra vägar (ex mitträcken) och information 
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Buller och vibrationer 

Mål som Trafikverket berörs av inom området buller och vibrationer 

Mål Källa 

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

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

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

Miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö 

Delmål om buller 

Läget i transportsektorn jämfört med målen 

Trafik på väg och järnväg är de bullerkällor som berör flest människor i Sverige. 
Omkring två miljoner människor bedöms vara exponerade för trafikbuller som 
överskrider riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostäder. 
Ökat trafikarbete, ökad inflyttning till städer och byggande av bostäder i 
bullerutsatta lägen bidrar till att fler människor blir bullerutsatta. 

Längs de statliga vägarna beräknas 200 000 personer vara utsatta för buller 
högre än de riktvärden som riksdagen beslutat för buller inomhus. 390 000 
personer beräknas vara utsatta för maximala ljudnivåer från järnväg högre än 
riktvärdet inomhus. Osäkerheten i underlaget för såväl väg som järnväg är dock 
stor.  

De totala bulleremissionerna i samhället har ökat som en följd av förändrat 
trafikarbete. Under 2010 beräknas antalet personer som utsätts för bullernivåer 
högre än det ekvivalenta riktvärdet inomhus längs vägar i hela landet ha ökat 
med cirka 3 200 personer till följd av ökat trafikarbete med tunga fordon. Det 
finns dock osäkerheter i beräkningsmodellen. Bullerskyddsåtgärder i de mest 
bullerexponerade miljöerna har dock medfört att det totala antalet personer som 
utsätts för vägtrafikbuller över riksdagens riktvärden under 2010 beräknas ha 
minskat med omkring 3 200 personer.  

  



29 
 

Miljömålsrådet har i utvärderingen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
bedömt att antalet exponerade för olika typer av trafikbuller överstigande 
riksdagens riktvärden sammantaget inte har minskat under perioden 1998 till 
2009. Regeringen har i proposition 2009/10:155 konstaterat att delmålet om 
buller inte är möjligt att nå.  

Trafikverkets och sektorns åtgärder för att bidra till att uppnå målen 

Trafikverkets inriktning för att nå bullermålet har varit att använda effektivaste 
reduktion av störningar och att prioritera de mest bullerutsatta människorna. 
Under 2010 har sammanlagt cirka 7 350 personer längs statliga vägar och 
järnvägar som utsattes för trafikbullernivåer högre än riktvärdena fått sina 
bostäder åtgärdade. Av dessa var 4 000 utsatta för vägtrafikbuller och 3 350 
utsatta för buller från järnvägstrafik. 

Längs de statliga vägarna har åtgärderna under 2010 främst omfattat de som 
har höga maxbullernivåer nattetid vilket medför att cirka 2 900 personer längs 
statliga vägar har fått bullernivån sänkt inomhus till under riktvärdena genom 
framför allt fasadåtgärder. Beläggningsåtgärder på E4 vid Huskvarna har 
resulterat i bättre ljudmiljö för 650 personer varav 200 har fått nivåer under 
riktvärdena utomhus. Dessutom har Trafikverket skyddat inomhusmiljöer och 
byggt bullerskyddande skärmar för knappt 900 personer i samband med ny- 
eller ombyggnad av väg. Trafikverket driver på och stödjer kommunerna att 
minska bullret för de mest utsatta genom bland annat information och stöd till 
inventering. Längs de kommunala vägarna bedöms 2 350 personer ha fått 
minskad bullernivå inomhus under 2010, varav 1 450 till följd av åtgärder som 
utförts med hjälp av statlig medfinansiering (50 procent av kostnaderna). 

Under 2010 har fasader åtgärdats för cirka 100 personer för att vidmakthålla det 
första etappmålet för järnväg om högst 55 dBA maximal ljudnivå inomhus 
nattetid i sovrum. Åtgärder för att minska bullernivåerna utomhus längs järnväg 
har genomförts för 450 personer. Även 13 skolor och andra lokaler har åtgärdats 
enligt etappmål 2 för järnväg. I etappmål 2 ingår dels skyddsåtgärder i 
bostadsmiljöer med höga ekvivalenta ljudnivåer, över 70 dBA, dels 
skyddsåtgärder i vårdinrättningar, barnomsorgslokaler och skolor med höga 
maximala ljudnivåer inomhus, över 55 dBA.  

Omfattande bullerskyddsåtgärder vidtas i samband med nybyggnad och 
väsentlig ombyggnad av järnväg. Under 2010 har åtgärder genomförts för 2 800 
personer. Huvuddelen av dessa åtgärder har genomförts längs Ådalsbanan, 
Godsstråket genom Bergslagen, Norge/Vänerbanan och i Citytunneln. I 
Citytunneln har även omfattande åtgärder gjorts för att förebygga risk för 
störningar från stomljud.  



30 
 

 

Åtgärder för de 
mest 
bullerutsatta 
människorna  

1998-
2000 

2001-
2003 

2004-
2006 2007 2008 2009 2010 

1998-
2010 

Statlig väg 
Antal personer 
Lekv > 65 dBA  8 403 6 409 15 889 2 599 300     33 600 

  

Antal personer 
inomhus Lmax >55 
dBA           2 460 2 724 5 200 

Järnväg 

Antal personer 
inomhus Lmax >55 
dBA 8 027 

24 
503 13 896 334 162 305 111 47 350 

  

Antal personer 
utomhus Lekv > 70 
dBA       250 32 210 458 950 

Kommunal 
väg*  Antal personer 1 000 5 500 6 300 2 500 3 500 5 900 2 350 27 050 

*Uppföljning från år 2000. Perioden 2000-2007 gäller enbart åtgärder genom statlig 
medfinansiering. För 2008-2010 ingår även åtgärder som enbart finansierats genom 
kommunen. 2009, 2750 personer genom statlig medfinansiering, 2010, 1450 personer 
genom statlig medfinansiering  

Figur 8 Antal åtgärdade bullerutsatta personer 1998-2010 med ljudnivåer mer än 10 
dBA över riktvärdena 

Trafikverkets insatser har till stor del inriktats på bulleravskärmande åtgärder 
mellan bullerkällan och mottagaren. För att nå de långsiktiga målen krävs att 
bulleremissionerna minskas vid källan. För att minska bullret från källan behövs 
utveckling av metoder för drift och underhåll av väg och järnväg. Utveckling av 
beläggningar som ger upphov till lägre ljudnivåer pågår. Hälsoeffekter och 
ekonomiska effekter av bullerdämpande beläggningar har diskutrerats livligt 
under 2010. 

Riktade bullerinsatser vid underhåll av järnväg, akustisk spårslipning, har 
utretts och ett förslag till plan för detta har tagits fram under 2010. På grund av 
hårda prioriteringar i budgeten för drift och underhåll på järnvägen är det dock 
inte sannolikt att planen kommer att genomföras inom de närmaste åren.  

Trafikverket har tagit fram data och statistik om bulleregenskaper för 
nyregistrerade fordon för att bättre kunna mäta, följa upp och påverka 
utvecklingen av buller från fordon. Nyregistrerade personbilas genomsnittliga 
bullernivå år 2010 var 71,9 dBA, vilket är oförändrat i förhållande till tidigare år. 
Under 2011 beslutade Trafikverket om skärpta krav på bilar som används i 
tjänsten, som en del av rese- och mötespolicyn. Bullerkrav ställs nu för första 
gången, och dessa krav kommer att skärpas den 1 januari 2012.  
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För att uppnå de långsiktiga målen behövs flera typer av insatser: 

 förhindra uppkomst av buller och vibrationer och minska nivåerna vid källan 

 en samhällsplanering där hänsyn tas till nuvarande och framtida förväntade 

buller- och vibrationsnivåer från trafiken 

 riktade skyddsåtgärder för det mest utsatta 

 kunskaper om dels samband mellan buller och vibrationsnivåer och risker för 

hälsoeffekter och andra störningar dels effektiva åtgärder för att minska 

störningarna 

De åtgärder som specificeras i förslaget till nationell plan för transportsystemet 
2010-2021 omfattar ett fortsatt program med riktade bulleravskärmande 
åtgärder för de mest bullerexponerade längs järnväg och statliga vägar. De 
omfattar också åtgärder som minskar bullret vid källan i befolkningstäta 
områden med höga ljudnivåer från väg- och järnvägstrafiken, som till exempel 
ökad användning av beläggning som medför mindre buller och akustisk 
spårslipning.  

Trafikverket arbetar med kartläggning av buller från vägar och järnvägar enligt 
EG-direktiv och förordningen (2004:675) om omgivningsbuller. Samtidigt som 
Trafikverket skall kartlägga större vägar och järnvägar i hela landet skall 
samtliga kommuner med över 100 000 invånare, totalt 13 kommuner, kartlägga 
buller från vägtrafik, spårtrafik och flygplatser samt från stora industrier och 
hamnar inom kommunerna. Kommunerna ansvarar alltså för kartläggning även 
för de aktuella statliga vägarna och järnvägarna inom dessa kommuner och 
Trafikverket för de aktuella vägarna och järnvägarna både i och utanför dessa 
större kommuner. Arbete kräver ett omfattande samarbete och samordning 
mellan Trafikverket och de berörda kommunerna.  

Inom EG-direktivet för omgivningsbuller pågår arbete med att ta fram en 
gemensam beräkningsmodell för omgivningsbuller (Cnossos-EU). Modellen 
innehåller en avancerad grundmetod samt en förenklad metod som är avsedd 
för strategisk kartläggning enligt direktivet. 

Trafikverket arbetar för minskade bulleremissioner bland annat i ett samarbete 
med Transportstyrelsen och Bilprovningen för att undersöka möjligheterna att 
skärpa kraven vid fordonsbesiktning. 

Trafikverket verkar för minskade bulleremissioner från såväl befintliga som nya 
järnvägsfordon. Ur bullersynpunkt differentierade banavgifter kommer 
sannolikt att bli ett viktigt styrmedel för detta.  Arbete med utveckling och 
skärpning av bullerkrav på nya järnvägsfordon behöver ske i samarbete med 
bland annat Transportstyrelsen.  

Trafikverket deltar i och stödjer nationellt och internationellt utvecklingsarbete 
för att minska bulleremissioner från järnvägsspåret och från järnvägsfordon. En 
viktig åtgärd att minimera ojämnheterna i kontakten mellan hjulen och rälsen. 
Då hjulet rullar på rälen rullar det inte helt jämnt mot underlaget. 
Ojämnheterna ger upphov till vibrationer i hjulet och rälsen. Ljud och 
vibrationer, som uppstår från kontaktytan där hjulet rullar fram mot rälsen, 
sprids som luftljud, och överförs i vissa fall även som stomljud. Bullret ökar med 
hastigheten och påverkas av ojämnheter i rälsen och hjulen.  
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Det finns en stor potential till att minska bulleremissionerna från godståg 
genom att byta ut nuvarande gjutjärnsbromsblock på godsvagnar. Hjul som 
bromsas med gjutjärnsblockbromsar har mer ojämnheter på hjulringen än hjul 
som bromsas med bromsblock av andra material (komposit eller sintermaterial) 
eller av skivbromsar. Som konsekvens av detta ger tåg med 
gjutjärnsblockbromsar, vilket de flesta godsvagnarna i Sverige har, upphov till 
mer buller än andra tåg. 

Trafikverket stödjer en utveckling mot tystare godståg bland annat genom att 
delta i det europeiska projektet Europe Train. Projektet syftar till att utvärdera 
de nya bromsblockens påverkan på bland annat hjulslitage. I december 2010 
genomfördes den första av 16 planerade testloopar med ett specificerat tågset 
bestående av olika typer av vagnar med olika typer av bromsblock (Testet 
fungerade enligt planerna). Trafikverket genomförde samtidigt en 
bullermätning av tågsetet för att jämföra bullernivån från de olika vagnarna. 
Bullermätningen indikerade en skillnad på mer än 10 dBA mellan de mest 
bullrande och minst bullrande vagnarna.  

För att effektivisera arbetet med skydd mot störningar från vibrationer från 
järnvägstrafik behövs mer kunskap om såväl störningssamband, spridning och 
prediktering som om tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga åtgärder. För att 
öka dessa kunskaper kommer Trafikverket att delta aktivt i det Europeiska 
forskningsprojektet RIVAS som startar 2011. 

Trafikverket planerar även att verka tillsammans med bland andra Sveriges 
kommuner och landsting, myndigheter och kommuner för att 
bebyggelseutvecklingen blir gynnsam ur bullersynpunkt och att 
bullerskyddsåtgärder genomförs. Dessutom planerar Trafikverket att verka för 
en utveckling av kostnadseffektiva buller- och vibrationsåtgärder och att 
tillsammans med bland andra Naturvårdsverket verka för en utveckling av 
effektsamband och mått för hälsoeffekter och andra störningar orsakade av 
buller och vibrationer. 

Analys och slutsats 

Trafikverket delar Boverkets och regeringens uppfattning att delmålet, om buller 
i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, sannolikt inte har nåtts till 2010. För 
att målet ska kunna nås behövs kombinerande åtgärder, både åtgärder som 
minskar bulleremissionerna och åtgärder som skyddar dem som är mest utsatta 
för buller och/eller vibrationer. Effekter av hastighetsanpassningar på vägar i 
hela landet ska under 2011 följas upp i ett regeringsuppdrag. Detta kan påverka 
bedömningen av måluppfyllelse. 

Bullret utomhus kan minska genom tystare fordon och däck, lägre hastigheter, 
beläggning som alstrar mindre buller och ur bullersynpunkt riktad spårslipning 
kan minska bullret utomhus. De människor som är värst utsatta kan ofta få en 
bra ljudmiljö inomhus med hjälp av tilläggsrutor eller ljudisolerande fönster. 
Dessutom är åtgärder som leder till ett transporteffektivt samhälle många 
gånger positiva även med tanke på buller och vibrationer. Förtätning av städer 
kan dock leda till att fler människor exponeras, om det utförs på ett olämpligt 
sätt. För att nå preciseringen av det långsiktiga målet, att människor inte utsätts 
för skadliga ljudnivåer, måste bulleremissionerna vid källan minska avsevärt. 
Det är också viktigt att enighet uppnås om vad som utgör ”skadliga ljudnivåer”, 
att detta definieras och att mått som är kopplade till grad av skada eller störning 
utvecklas.  
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Nationella miljöhälsoenkäter visar att den andel av befolkningen som besväras 
av vägtrafikbuller har ökat från 9,0 procent till 12 procent mellan 1999 och 
2007. Totalt störs cirka 14 procent av svenskarna minst en gång i veckan av 
något trafikbuller (väg-, spår- eller flygtrafikbuller). 

Med en åtgärdstakt enligt förslaget till nationell plan för transportsystemet 
2010-2021 beräknas målet om att minska antalet utsatta med 5 procent kunna 
nås i slutet av planperioden längs statliga vägar. Förutsättningen är att 
planerade åtgärder genomförs och att trafikarbetet följer den trafikprognos som 
den nationella transportplanen använt. Hänsyn har tagits till att 
bulleremissionerna per fordon förväntas minska något. Däremot har hänsyn 
inte tagits till urbanisering och förtätning som innebär att fler människor flyttar 
till städer med högre bullernivåer samt att nya bostäder byggs i områden som är 
exponerade för höga ljudnivåer. 

De totala bulleremissionerna från trafik på vägarna bedöms öka på grund av 
ökat trafikarbete, men emissionerna per fordon bedöms på sikt minska något 
som följd av skärpta gränsvärden för däck och utbyte till tystare tunga fordon. 
Skärpta gränsvärden för däck kommer att börja gälla från 2012, och från och 
med 1 november samma år införs även märkning av däck med information och 
klassificering som gäller drivmedelseffektivitet, väggrepp i vått väglag samt 
buller. Informationen kan vara ett stöd till inköpare i valet av nya däck. 

Inom järnvägssektorn har nya tystare tågtyper tagits i drift. Bristande underhåll 
på järnväg och fordon kan dock befaras öka bulleremissionerna. Det finns en 
potential till minskade emissioner i framtiden genom en ökad andel nya fordon 
och genom uppgradering av bromssystemen på befintliga godsvagnar.  

EU:s direktiv om omgivningsbuller syftar till dels minskade bullerstörningar, 
dels gemensamma metoder för bullerkartläggningar för att uppnå en mer 
heltäckande bild av exponeringssituationen. Den andra omgången av den 
strategiska bullerkartläggningen skall genomföras 2011, redovisas 2012 och ligga 
till grund för åtgärdsprogram 2013. Trafikbuller är ett stort hälso- och 
samhällsproblem i många europeiska länder, och det finns därför ett gemensamt 
intresse för utveckling av tystare fordon och bullerreducerande åtgärder.  
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Material och kemiska produkter  

Mål som Trafikverket berörs av inom området material och kemiska 

produkter 

Mål Källa 

Förekomsten av ämnen i miljön som 
har skapats i eller utvunnits av 
samhället ska inte hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Halterna av naturfrämmande ämnen är 
nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna. 

Miljökvalitetsmål Giftfri miljö 

 

I fråga om utfasning av farliga ämnen 
ska följande gälla. 
 - Nyproducerade varor ska så långt det 
är möjligt vara fria från: nya organiska 
ämnen som är långlivade (persistenta) 
och bioackumulerande, nya ämnen 
som är cancerframkallande, 
arvsmassepåverkande och 
fortplantningsstörande samt 
kvicksilver så snart som möjligt, dock 
senast 2007, 
- övriga cancerframkallande, 
arvsmassepåverkande och 
fortplantningsstörande ämnen, samt 
sådana ämnen som är hormonstörande 
eller kraftigt allergiframkallande, 
senast år 2010 om varorna är avsedda 
att användas på ett sådant sätt att de 
kommer ut i kretsloppet, 
- övriga organiska ämnen som är 
långlivade och bioackumulerande, samt 
kadmium och bly, senast år 2010. 

Miljökvalitetsmål Giftfri miljö 

Delmål om utfasning av farliga ämnen 

Hälso- och miljöriskerna vid 
framställning och användning av 
kemiska ämnen ska minska 
fortlöpande fram till 2010 enligt 
indikatorer och nyckeltal som ska 
fastställas av berörda myndigheter. 
Under samma tid ska förekomsten och 
användningen av kemiska ämnen som 
försvårar återvinning av material 
minska. Delmålet avser ämnen som 
inte omfattas av delmål 3. 

Miljökvalitetsmål Giftfri miljö 

Delmål om fortlöpande minskning av 
hälso- och miljöriskerna med 
kemikalier 
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Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.  

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

Läget i transportsektorn jämfört med målen 

Material och kemiska produkter som används inom transportsektorn för 
trafikering samt för byggande, drift och underhåll av infrastruktur påverkar 
människors hälsa och miljön. Miljöpåverkan sker under hela livscykeln i form av 
klimatpåverkan, resursanvändning och spridning av farliga ämnen. Att 
minimera denna påverkan är ett led i Trafikverkets arbete med att bidra till att 
skapa giftfria och resurssnåla kretslopp och uppnå miljökvalitetsmålen Giftfri 
miljö och God bebyggd miljö. I preciseringen av God bebyggd miljö anges bland 
annat att infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering m.m. ska 
integreras i stadsplaneringen och utformas för att minska resurs- och 
energianvändning samt klimatpåverkan. 

För Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är det är mycket svårt att inom en 
generation skapa alla förutsättningar som behövs för att nå målet. Detta gäller 
bygg och anläggningssektorn, transportsektorn liksom övriga samhällssektorer. 
Användningen av kemikalier ökar dramatiskt och idag finns mer än 30 miljoner 
ämnen registrerade i det globala CAS-registret. Ämnen sprids när kemikalier 
och material produceras, används, återvinns, förbränns eller deponeras.  

 

Figur 9 Antal kemiska ämnen registrerade i det globala CAS-registret. 
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EU:s nya gemensamma kemikalielagstiftning, Reach, har dock inneburit stora 
framsteg, och den har förbättrat förutsättningarna för att nå målet. 
Grundläggande förutsättningar för att Giftfri miljö ska kunna uppnås är att det 
finns kunskap om kemiska ämnens farliga egenskaper samt kännedom om i 
vilka material och kemiska produkter som farliga ämnen förekommer.  

Trafikverket har i dag god kunskap om vilka kemiska produkter som används 
vidbyggande, drift- och underhåll av infrastruktur genom, Trafikverkets interna 
granskning av märkningspliktiga kemiska produkter. Produkter som används 
dokumenteras i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem. Kunskapen är en 
grund för att arbeta vidare med att vidta åtgärder för utfasning och 
riskminskning enligt Giftfri miljös delmål om utfasning av farliga ämnen och om 
fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier. För att 
kunna bidra till att nå målen krävs dock tydliga interna mål och kraftfulla 
insatser. 

Motsvarande kunskap om innehållet av farliga ämnen i de material som används 
vid byggande, drift och underhåll av infrastruktur saknas i dag. Bristen på 
kunskap beror dels på bristande information från leverantörer och producenter 
av material, dels på att Trafikverket saknar ett systematiskt arbete med 
miljösäkring av införsel av material.  

SAICM25 är en global överenskommelse som syftar till att minska riskerna med 
kemiska ämnen till år 2020. Bygg- och anläggningsprodukter är en av de sex 
prioriterade produktgrupper där åtgärder för att minska riskerna bedöms som 
särskilt angelägna. 

Att nå framgång i arbetet med att uppnå Giftfri miljö är viktigt även för att 
kunna uppnå flera andra miljökvalitetsmål som Grundvatten av god kvalitet, 
Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt och djurliv, God bebyggd miljö, 
Begränsad klimatpåverkan samt för att bevara biologisk mångfald och 
fungerande ekosystem.  

Trafikverket har god kännedom om vilka material som är de mest betydande för 
att nå framgång i arbetet med att nå resurs- energi- och klimatmålen i God 
bebyggd miljö. Mängdmässigt dominerar berg- och grusmaterial, medan betong, 
stål och asfalt står för den största materialrelaterade klimatpåverkan. De årliga 
förbrukade mängderna varierar beroende på investeringsvolymen och någon 
samlad uppföljning av förbrukade volymer görs inte.  

De livscykelanalyser som gjorts med Botniabanan som fallstudie visar att en 
kilometer järnvägsinfrastruktur ger upphov till 3 800 ton koldioxid under sin 
livscykel, det vill säga byggnation samt drift och underhåll i 60 år. Cirka 43 
procent av koldioxidutsläppen är materialrelaterade. Andra bidragande faktorer 
är anläggningsarbeten, drift och underhåll, transporter samt skogsavverkning. 

I samband med byggande, drift och underhåll genereras även stora volymer 
avfall. Eftersom anläggningsmaterial generellt har lång livslängd kan det vid 
utbyten och underhåll genereras avfall innehållande ämnen som idag är 
förbjudna eller starkt reglerade. Exempel på detta är arsenik, PCB och 
kvicksilver. Avfall innehållande farlig ämnen genererar kostnader och visar på 
vikten av att vid nybyggnation beakta livscykelperspektivet för att undvika 
framtida miljöpåverkan och framtida kostnader.   
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Trafikverkets och sektorns åtgärder för att uppnå målen 

Inom bygg- och anläggningssektorn finns flera goda initiativ för att bidra till att 
uppnå miljömålet Giftfri miljö. BASTA26 syftar till att fasa ut särskilt farliga 
ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. BASTA är ett verktyg för att 
formulera krav på innehållet av farliga ämnen i material och kemiska produkter. 
BASTA har en databas där leverantörer kan registrera produkter som klarar 
BASTA:s kriterier. I dag finns ca 60 tusen produkter registrerade i BASTA: s 
databas. Trafikverket har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med BASTA. 
Trafikverkets kriterier som används vid granskning av kemiska produkter är 
harmoniserade med BASTA:s kriterier. Kriterierna är i linje med kriterier för 
utfasning enligt Giftfri Miljö och särskilt farliga ämnen enligt Reach. 

BASTA:s krav och kriterier omfattar både material och kemiska produkter. 
Trafikverkets samarbete med BASTA har initialt fokuserat på kemiska produkter 
men under 2010 har BASTA även använts för att ställa krav på vissa utpekade 
materialgrupper. Att fortsätta med att implementera BASTAskrav på fler 
materialgrupper är en viktig åtgärd för att bidra till att nå Giftfri miljö. En annan 
viktig åtgärd är att skapa ett systematiskt arbete med miljösäkring av införsel av 
material till infrastrukturen. BASTA är en byggsten i ett sådant systematiskt 
arbete.  

För att uppfylla EU:s kemikalielagstiftning Reach och uppnå miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö infördes i maj 2009 nya krav och kriterier för kemiska produkter 
som används i Trafikverkets verksamhet. Kraven innebär att märkningspliktiga 
kemiska produkter ska granskas före användning. Vid granskningen klassas 
produkterna i fyra olika grupper beroende på vilka kemiska ämnen som ingår i 
produkten och hur farliga dessa är för hälsa och miljö. Syftet med granskningen 
är att bidra till en miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering där riskerna 
för hälsa och miljö minimeras, att ge ökat fokus åt produktval samt att bidra till 
att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljös delmål om riskminskning 
respektive utfasning av särskilt farliga ämnen. BASTA:s användarråd där bland 
andra Trafikverket, entreprenörer, materialleverantörer och 
branschorganisationer deltar skapar förutsättningar för ett samordnat, enhetligt 
och effektivt arbete inom sektorn. 

För att implementera kemikaliekraven har omfattande utbildningsinsatser 
genomförts av både entreprenörer och egen personal. Sammantaget har över 
200 personer deltagit i utbildningarna i hela landet. Trafikverket har även tagit 
fram informationsmaterial och byggt upp webbsidor om kemikalier på 
Trafikverkets webbplats. På kemikaliesidorna finns bland annat Trafikverkets 
kemikaliehanteringssystem med över 4 tusen granskade och klassade produkter. 
Under november 2010 har riktade kemikalierevisioner genomförts för att kunna 
utvärdera införandet och identifiera förbättringsområden.  

Under 2010 har Trafikverket inlett ett samarbete med storstäderna Malmö, 
Göteborg och Stockholm stad gällande kemikaliekrav och kriterier. Från och 
med 2012 kommer även storstäderna att ansluta sig till Trafikverkets och 
BASTA:s krav och kriterier.  

Granskningsförfarandet ger en samlad bild av de kemiska produkter som 
används vid byggande, drift- och underhåll av infrastruktur och produkternas 
innehåll av farliga ämnen. Under 2010 granskades totalt 989 produkter.  

                                                           
26

 Byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen 



38 
 

 2009 2010 

Grupp A 

 - innehåller varken 

riskminsknings eller 

utfasningsämnen 

335 273 

Grupp B 

- innehåller 

riskminskningsämnen 

384 375 

Grupp C 

- innehåller utfasningsämnen 

76 37 

Grupp D 

- innehåller ämnen på 

Trafikverkets förbudslista 

27 11 

Ska ej granskas 385 225 

Ej fullständig ansökan 162 68 

Totalt 1369 989 

Figur 10 Antal granskade kemiska produkter fördelade på grupp 

Under året har användningen av produkter innehållande utfasningsämnen 
börjat kartläggas. Resultatet av arbetet blir mål och handlingsplaner för hur 
dessa ämnen på sikt kan fasas ut helt från Trafikverkets verksamhet i linje med 
delmål om utfasning av farliga ämnen i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

Två särskilda åtgärdsområden som gäller kemiska produkter är saltning i 
samband med vinterväghållning och bekämpning av ogräs på banvallar och 
bangårdar. För att minimera påverkan från saltspridning arbetar Trafikverket 
med att minimera de saltmängder som sprids samt förhindra att salt når 
känsliga vattenförekomster. För att minimera påverkan från bekämpning av 
ogräs samarbetar Trafikverket med Sveriges lantbruksuniversitet och 
Kemikalieinspektionen vid val av bekämpningsmedel. Trafikverket använder 
cirka 1 000 kg Roundup Bio per år. Det är 0,2 procent av den totala 
användningen i Sverige. Trafikverket arbetar aktivt för att ytterligare minska 
användningen och söka alternativa metoder.  

Under 2010 slutfördes arbetet med att ta fram miljövarudeklarationer för 
infrastruktur och transporter på Botniabanan. Miljövarudeklarationerna för 
Botniabanan finns publicerade på miljöstyrningsrådets webbplats. 
www.environdec.com Det är första gången som miljövarudeklarationer har 
gjorts för transporter och infrastruktur. Arbetet har uppmärksammats 
internationellt och både i England och i Norge har liknande arbete genomförts 
där metodiken framtagen av Botniabanan och Trafikverket har använts. 
Metodiken för att ta fram miljövarudeklarationer bygger på livscykelanalyser. 
Genomförda analyser har bidragit till ökad kunskap om vad i systemet som 
genererar den största resursförbrukningen och klimatpåverkan. Genomförda 
analyser visar på förbättringspotentialer som kan nyttjas i fortsatt arbete för att 
uppnå resurs- energi- och klimatmålen i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.  

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws11/ssbm/Uppdrag/Miljöuppföljning/2010/Särskild%20rapport/www.environdec.com
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Analys och slutsats 

Trafikverkets arbete med att miljösäkra användning och hantering av material 
och kemiska produkter bidrar bland annat till att uppnå miljömålen Giftfri miljö 
och God bebyggd miljö. Dessa miljökvalitetsmål innebär stora utmaningar och 
som kräver ett kraftfullt agerande.  

Många av dagens miljöproblem orsakas av produktion och konsumtion av 
material och kemiska produkter. Vid byggande, drift och underhåll av 
infrastruktur används stora mängder material och kemiska produkter. Som en 
betydande aktör inom anläggningsbranschen har Trafikverket stor möjlighet att 
påverka och driva utvecklingen så att framtidens anläggningsprodukter är 
hållbara och ingår i giftfria och resurssnåla kretslopp.  

Åtgärder för hållbara produkter och en miljösäker hantering är ett sätt att 
minska framtida miljöpåverkan och framtida kostnader. Trafikverket spenderar 
årligen över hundra miljoner kronor på att sanera förorenade områden. 
Föroreningarna kommer till allra största delen från material och kemiska 
produkter. Genom medvetna material och produktval under planering, 
projektering, upphandling och byggande kan kostnader och miljöpåverkan vid 
drift, förvaltning och avfallshantering undvikas.  

Miljösäkring av material och kemiska produkter är ett förebyggande arbete för 
att minska risker, framtida miljöpåverkan och framtida kostnader. 
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Förorenade områden 

Mål som rör Trafikverket inom området förorenade områden 

Mål Källa 

Förekomsten av ämnen i miljön som 
har skapats i eller utvunnits av 
samhället ska inte hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Halterna av naturfrämmande ämnen 
är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna. 

Miljökvalitetsmål Giftfri miljö 

 

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

Miljökvalitetsmål Giftfri miljö 

Delmål om efterbehandling av 
förorenade områden 

Åtgärder ska under åren 2005–2010 ha 

genomförts vid så stor andel av de 

prioriterade förorenade områdena att 

miljöproblemet i sin helhet i huvudsak 

kan vara löst allra senast år 2050. 

Miljökvalitetsmål Giftfri miljö 

Delmål om efterbehandling av förorenade 

områden 

Läget i Trafikverket jämfört med målen 

Järnvägs- och vägverksamhet har bedrivits under lång tid och på många platser. 
Byggande, drift och underhåll har genom åren inneburit att mark och vatten kan 
ha blivit förorenade. Föroreningen kan ha skett dels genom utsläpp från 
avgränsade föroreningskällor (punktkällor), dels genom en mer generell 
föroreningsbelastning (diffus förorening). I enlighet med miljöbalkens 
kunskapskrav genomför Trafikverket inventeringar för att identifiera 
punktkällor inom våra anläggningar och fastigheter. Informationen från 
inventeringar och undersökningar registreras i vårt fastighetsregister. Vår 
bedömning är att det finns cirka 4 000 punktkällor orsakade av 
järnvägsverksamhet. Av dessa är 2 641 identifierade och registrerade. Antalet 
punktkällor orsakade av vägverksamhet är okänt. Dessutom kan delar av 
Trafikverkets cirka 25 000 fastigheter och anläggningsmassa vara diffust 
förorenade. 

  



41 
 

Trafikverkets åtgärder för att uppnå målen 

Om åtgärder inte genomförs kan förorenade områden långsiktigt innebära 
negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. Områdenas 
föroreningshalt varierar. Under 2010 har Trafikverket startat 24 översiktliga 
undersökningar och 5 detaljerade undersökningar där varje undersökning har 
inkluderat flera punktkällor. Trafikverket har påbörjat sju mindre 
efterbehandlingar, och har avslutat en större efterbehandling på Katrineholm 
impregneringsanläggning. Dessutom har ett flertal undersökningar och 
efterbehandlingar startats på de fastigheter som har överlåtits till Svevia AB. 

Trafikverket har hittills arbetat långsiktigt med att minska antalet förorenade 
områden som kan skada eller innebära olägenhet för människors hälsa eller för 
miljön. Arbetet bedrivs genom att man successivt inventerar, undersöker och 
efterbehandlar de områden som på sikt kan innebära negativa konsekvenser. Ju 
högre risk ett område utgör, desto tidigare genomför Trafikverket åtgärder.  

Under 2010 har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att svara för 
handläggning och utbetalning av ersättning i enlighet med miljögarantin i 
avtalet om bolagisering av Statens järnvägar den 1 januari 2001. Trafikverket 
har även fått i uppdrag av regeringen att svara för avhjälpande av den 
flygplatsverksamhet som har bedrivits av Luftfartsverket. 

Analys och slutsats 

Genom de särskilda resurser för efterbehandling av förorenade områden som 
finns avsatta i förslaget till nationell transportplan finns förutsättningar för att 
nå delmålet om efterbehandling av förorenade områden inom miljökvalitetsmål 
Giftfri miljö. Målsättningen är att de förorenade områden som utgör en stor eller 
mycket stor risk ska vara undersökta och vid behov efterbehandlade till 2050. 
Om nedskärning av medel, som planeras 2011 och framåt, genomförs innebär 
det att möjligheterna att nå detta delmål minskar. 

Trafikverkets strategi har hittills varit att följa lagstiftningens ambition att 
människors hälsa och miljön inte ska skadas. Att nå huvudmålet innebär att 
samtliga föroreningar tas bart, vilket är betydligt mer omfattande. Det har 
därför inte varit verkets ambition. 
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Vatten  

Mål som rör Trafikverket inom området vatten 

Mål Källa 

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

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 
vattendrag 

 

Senast år 2005 ska berörda 

myndigheter ha identifierat och tagit 

fram åtgärdsprogram för restaurering 

av Sveriges skyddsvärda vattendrag 

eller sådana vattendrag som efter 

åtgärder har förutsättningar att bli 

skyddsvärda. Senast till år 2010 ska 

minst 25 % av de värdefulla och 

potentiellt skyddsvärda vattendragen 

ha restaurerats. 

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 
vattendrag 

Delmål om restaurering av vattendrag 

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

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av 
god kvalitet 

Grundvattenförande geologiska 
formationer av vikt för nuvarande och 
framtida vattenförsörjning ska senast 
år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot 
exploatering som begränsar 
användningen av vattnet. 

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av 
god kvalitet 

Delmål om skydd av 
grundvattenförande geologiska 
formationer  

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

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av 
god kvalitet 

Delmål om grundvattennivåer  
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Senast år 2010 ska alla 
vattenförekomster som används för 
uttag av vatten som är avsett att 
användas som dricksvatten och som 
ger mer än 10 m³ per dygn i 
genomsnitt eller betjänar mer än 50 
personer uppfylla gällande svenska 
normer för dricksvatten av god 
kvalitet med avseende på föroreningar 
orsakade av mänsklig verksamhet. 

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av 
god kvalitet 

Delmål om rent vatten för 
dricksvattenförsörjning  

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

Miljökvalitetsmålet Myllrande 
våtmarker 

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

Miljökvalitetsmålet Myllrande 
våtmarker 

Delmål skogsbilvägar 

År 2000 beslutade EU om en ny europeisk vattenpolitik som innebär ett 
systematiskt arbete i alla medlemsländer för att bevara och förbättra kvaliteten i 
sjöar, vattendrag- och kust- och grundvatten27. I december 2009 fastställde 
landets fem vattenmyndigheter åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i enlighet med ramdirektivet, som 
är implementerat i svensk lagstiftning28. Kvalitetskraven för 
ytvattenförekomster syftar till att samtliga ytvattenförekomster ska uppnå hög 
eller god ekologisk status och god kemisk status senast 2015, om de inte 
omfattas av bestämmelserna om konstgjorda och kraftigt modifierade 
vattenförekomster eller av bestämmelserna om undantag. För 
grundvattenförekomster gäller att samtliga grundvattenförekomster ska uppnå 
god kvantitativ status och god kemisk status senast 2015, om de inte omfattas av 
bestämmelserna om undantag. 

Enligt miljöbalken ska myndigheter och kommuner säkerställa att 
miljökvalitetsnormer uppfylls bland annat vid arbetet med prövning och tillsyn. 
Tillstånd, godkännande eller dispens får inte meddelas för ny verksamhet som 
medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds.  

  

                                                           
27

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande 

av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (Ramdirektivet för vatten - 

RDV) 

28
 5 kapitlet i Miljöbalken 
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För att uppnå miljökvalitetsnormen ska myndigheter och kommuner senast 
2012 ha vidtagit de åtgärder som beslutats i åtgärdsprogrammen. Åtgärdarna 
kan påbörjas med omedelbar verkan, men det kärvs inte att de är fullt ut 
genomförda i december 2012. Samtliga myndigheter och kommuner som 
omfattas av åtgärdsprogrammen ska varje år rapportera till Vattenmyndigheten 
vilka åtgärder som genomförts under året, i syfte att säkerställa 
miljökvalitetsnormerna som föreskrivits för vattenförekomster uppnås. 
Rapporteringen ska påbörjas år 2011. Utveckling av rapporteringen sker i 
samverkan med Vattenmyndigheten. 

Trafikverket omfattas av beslutade åtgärdsprogram och har det utpekade 
ansvaret att ta fram kunskapsunderlag och genomföra de åtgärder för at 
undanröja eller motverka vandringshinder och dagvattens påverkan på yt- och 
grundvatten. Särskilt i områden vattenförekomster som inte uppnår, eller 
riskerar att uppnå, god ekologisk status eller god kemistatus. Trafikverket 
behöver även verka för att andra väghållare tar fram motsvarande 
kunskapsunderlag och genomför åtgärder. 

Trafikverket bedömer att det utpekade ansvaret enligt åtgärdsprogrammen 
ligger i linje med miljökvalitetsmålen enligt ovan. Verket fokuserar arbetet med 
riktade åtgärder särskilt till vattenförekomster av betydelse för 
dricksvattenförsörjningen och vattenförekomster med mycket stora 
naturvärden. Det bör i sammanhanget observeras att vattenförekomster, enligt 
definitionen inom vattenförvaltningen, bara utgör en bråkdel av landets 
vattenområden. 

Läget i transportsektorn jämfört med målen 

Transportsektorns verksamhet och den infrastruktur som byggs, tillhandahålls och 

förvaltas har betydelse för landets vattenmiljöer och vattenförvaltning. Verksamheten 
kan påverka vattnet direkt eller indirekt. Påverkan kan gälla både yt- och 
grundvatten. Det kan handla om fysiska intrång och barriärer i vattenmiljön i 
form av exempelvis broar, dammar, kajer och bankar. Förorening kan ske av yt- 
och grundvatten genom urlakning av material, läckage från områden som är 
förorenade av tidigare verksamhet, spridning av kemiska produkter via diffus 
ytavrinning, infiltration eller via dagvattenutsläpp liksom vid spill och olyckor 
samt via luftburna föroreningar. Vägsaltning och ogräsbekämpning kan 
exempelvis försämra dricksvattenkvaliteten i lokala vattentäkter. Vid 
schaktning, muddring eller utfyllnad uppstår ofta oönskad grumling i 
vattenområdet och vid exempelvis sprängning tillförs vattnet närsalter som 
bidrar till övergödningen. När undermarksanläggningar byggs är det ofta 
nödvändigt att leda bort inläckande grundvatten och i driftskedet kan 
anläggningen också utgöra en dränerande struktur i sig som påverkar 
grundvattnet. Avsänkta grundvattennivåer kan innebära risk för skador på 
byggnader och anläggningar som är sättningskänsliga eller 
grundvattenberoende, liksom på naturmiljön. Ur risk- och säkerhetssynpunkt 
behöver hänsyn tas till höga flöden, höjda nivåer och risker för översvämningar 
vid byggande och drift av all infrastruktur, i synnerhet med tanke på 
klimatförändringarna. 
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I en internationell jämförelse är Sveriges situation ovanlig genom att en stor 
mängd sjöar, vattendrag och våtmarker, ofta i anslutning till infrastruktur i form 
av bland annat vägar och järnvägar. Dricksvattenresurserna är exempelvis 
utspridda på ett fåtal större- och ett stort antal mindre vattentillgångar. De flesta 
av dessa tillgångar ligger i nära anslutning till vägar och bebyggelse och de 
saknar oftast helt eller delvis ett naturligt skydd mot påverkan. I en 
internationell jämförelse har Sverige därmed stort åtgärdsbehov i relation till 
antalet nyttjare av vattnet. Dessutom bör nämnas att råvattenkvaliteten i många 
av de svenska vattentäkterna är så god att vattnet inte behöver behandlas innan 
det levereras till kunden. Den stora mängden vattenområden/vattendrag och det 
omfattande järnvägs-, och vägnätet, innebär att mängden kontaktpunkter som 
kan innebära en barriär (ett potentiellt vandringshinder för vattenlevande 
organismer) är mycket stor.  

Trafikverkets och sektorns åtgärder för att bidra till att uppnå målen 

Trafikverket strävar efter att bedriva all sin verksamhet i enlighet med högt 
ställda miljökrav och med ett långsiktigt perspektiv. Det kan dock konstateras 
att större delen av väg- och järnvägsnätet har hög ålder och har tillkommit utan 
särskilda miljöhänsyn. Därför finns det idag många vägar och järnvägar i lägen 
och med sträckningar som kan påverka vattenförhållandena negativt.  

Anläggningarnas driftskede utgör den längsta tiden för möjlig påverkan från 
väg- och banhållning och trafik. Påverkan kan ske genom vägsaltning, 
användning av bekämpningsmedel samt spill och olyckor. Planerings- och 
byggskedet omfattar kortare tid men är avgörande för de framtida effekterna 
genom intrång i ytvatten- och grundvattensystem. Vägens eller järnvägens och 
därmed trafikens miljöpåverkan på vattenområdena bestäms därför i stor 
utsträckning redan i planeringsstadiet. Skillnaden i antal konfliktpunkter och 
deras dignitet kan vara stor mellan olika sträckningsalternativ i det 
mosaikartade geologiska landskap som präglar Sverige. Vid byggnation och 
förbättringsåtgärder är det därför av mycket stor vikt att rätt prioriteringar görs 
och att hänsyn tas till vattnet och konsekvenserna för detta. Trafikverket strävar 
därför efter att lyfta in frågor om vatten tidigt i planeringsprocessen och att 
utföra sina nybyggnationer och reinvesteringar med stort miljömedvetande. 
Riktade åtgärder avseende vattenvård och förvaltning allokeras därutöver till 
befintliga anläggningar som kontinuerligt inventeras, bedöms och vid behov 
prioriteras för åtgärder utifrån behov och skyddsvärde.  

För en anpassning till den nu gällande nationella vattenförvaltningen pågår ett 
nödvändigt arbete med att utveckla och samordna Trafikverkets interna 
regelverk, rutiner, arbetsverktyg och arbetsinsatser. Anpassningen omfattar 
bland annat att generera nya urval och prioriteringsunderlag för utredningar 
och eventuella åtgärder vid väg och järnväg vid bland annat vattenförekomster 
av betydelse för dricksvattenförsörjningen. Det behöver fastställas kriterier för 
när det kan anses föreligga en potentiell risk för skada på vattenförekomst av 
betydelse för dricksvattenförsörjningen. 
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Hittills har konstaterats att det finns ca 66 000 avsnitt av statlig väg som berör 
ett yt- eller grundvatten. Två tredjedelar av dessa berör vattenförekomster och 
omfattas därmed också av den rapporteringsplikt som framgår av 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Motsvarande siffror för järnväg bedöms 
preliminärt vara en tiondel av siffrorna för statlig väg. Exakt hur många av dessa 
som är av betydelse för dricksvattenförsörjningen eller har mycket stora 
naturvärden är i dagsläget inte fastställt. 

Arbetet med att ta fram ett planeringsunderlag för Trafikverkets 
vattenförvaltning har initierats. Närmast kommer en handlingsplan för yt- och 
grundvattenskydd att tas fram. Trafikverket kommer att genomföra riktade 
åtgärder utifrån de prioriteringar som gjorts i samarbete med andra 
myndigheter som har ansvar inom svensk vattenförvaltning, bland annat 
länsstyrelserna och vattenmyndigheterna. 

Analys och slutsats 

Det kan konstateras att miljökvalitetsmålens delmål inte nåtts och att kort tid 
står till förfogande då miljökvalitetsnormerna för många vattenförekomster ska 
vara uppfyllda år 2015. Transportsektorn och Trafikverket står inför en stor 
utmaning om fastställda mål, krav och miljökvalitetsnormer ska nås inom 
svensk vattenförvaltning. 

Trafikverket har möjlighet att på ett samordnat och effektivt genomföra åtgärder 
i enlighet med vattendirektivet samt de nationella miljökvalitetsmålen. 
Trafikverkets roll som sektorsmyndighet innebär också ett ansvar att vara en 
föregångare inom detta arbete. Om ambitionen att leva upp till ställda krav och 
mål inte är tillräckligt hög riskerar landet kritik från EU-kommissionen och 
Trafikverket riskerar att bli föremål för åtgärder från tillsynsmyndigheterna. Det 
blir också svårare att motivera andra aktörer att behandla den nödvändiga 
vattenförvaltningen seriöst.  

Trafikverket fortsätter det arbete som redan bedrivs inom miljöområdet vatten, 
men behöver arbetet behöver intensifieras om fastställda mål, krav och 
miljökvalitetsnormer ska nås.  
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Naturmiljö  

Mål som rör Trafikverket inom området naturmiljö 

Mål Källa 

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

Miljökvalitetsmål Ett rikt växt- och 
djurliv 

Senast år 2010 ska förlusten av 
biologisk mångfald inom Sverige vara 
hejdad. 

Miljökvalitetsmål Ett rikt växt- och 
djurliv 

Delmål om hejdad förlust av biologisk 
mångfald 

År 2015 ska bevarandestatusen för 
hotade arter ha förbättrats så att 
andelen bedömda arter som 
klassificeras som hotade har minskat 
med minst 30 procent jämfört med år 
2000, och utan att andelen försvunna 
arter har ökat 

Miljökvalitetsmål Ett rikt växt- och 
djurliv 

Delmål om minskad andel hotade arter 
(2015) 

Senast år 2010 ska biologisk mångfald 
och biologiska resurser såväl på land 
som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt 
så att biologisk mångfald upprätthålls 
på landskapsnivå. 

Miljökvalitetsmål Ett rikt växt- och 
djurliv 

Delmål om hållbart nyttjande  

Viltolyckorna ska minska så att 
människor inte dödas eller skadas 
allvarligt och djurs lidande ska 
minska. 

Nationella viltolycksrådets 
övergripande mål 
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Läget i transportsektorn jämfört med målen 

I den långtidsplanering som genomförts i samband med Nationell transportplan 
2010-2021 har ingen systematisk analys av planens påverkan på biologisk 
mångfald genomförts. I flera infrastruktursatsningar i planen saknas 
kunskapsunderlag för en analys på investeringsprojektsnivå. Bland de 
projektförslag som har tillräckliga kunskapsunderlag för att göra en bedömning 
har en stor andel en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald. Den 
nationella transportplanen har därför i sin helhet bedömts ha betydande 
miljöpåverkan på biologisk mångfald.  

Studier visar att miljökonsekvensbeskrivningsprocessen och planerings- och 
projekteringsfasen ofta är differentierade från varandra vilket får till följd att 
föreslagna anpassningar i miljökonsekvensbeskrivningarna inte genomförs. 
Generellt varierar kvalitet och anpassningskrav från investeringsobjekt till 
investeringsobjekt och från län till län.  

Åtgärder för biologisk mångfald har alltså inte genomförs i den omfattning som 
skulle behövas för att nå uppsatta mål. Kunskap om möjliga åtgärder och 
metoder för analys av behov är i många fall god. 

Drift och underhåll av väginfrastruktur utförs av upphandlade entreprenörer. 
Hur entreprenörerna ska sköta natur- och kulturmiljövärden i det upphandlade 
geografiska området (driftområdet), specificeras i 
upphandlingsdokumentationen. Det innebär att många, men långtifrån alla 
driftområden i dag sköts med avseende på natur- och kulturmiljövärden. 

Drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen utförs också av entreprenörer. 
Där finns inte samma specificering av hur natur- och kulturmiljövärden ska 
skötas. Sammantaget saknas hänsyn till natur- och kulturmiljö i många 
järnvägsentreprenader vilket är negativt för den biologiska mångfalden. 

Trafikverket har en god bild av åtgärdsbehovet på vägsidan för att åtgärda 
barriärer för djur (fisk, utter, groddjur och hjortdjur). För att effektivt minska 
transportsystemets barriäreffekt och därmed bidra till miljökvalitetsmålet Ett 
rikt växt- och djurliv måste tyngdpunkten ligga på kostnadseffektiva åtgärder. 
Trafikverket har stor potential att bidra till en ökad mängd värdefulla habitat för 
den biologiska mångfalden i de miljöer verket förvaltar. Sådana 
infrastrukturmiljöer som är viktiga för biologisk mångfald är miljöer som är 
artrika, väsentlig eller huvudsaklig livsmiljö för arter eller är miljöer som 
möjliggör arters rörelser och spridning i landskapet. I nationell plan 2011-2021 
tilldelas 1 200 miljoner för landskapsåtgärder varav en stor del kan användas till 
åtgärder för att gynna biologisk mångfald.  

En hel del förändringar i metoder och arbetssätt återstår för att kunna binda 
samman naturområdet i en helhetsbild och för att kunna sammanfatta i mål och 
indikatorer. Samtidigt finns mycket kunskap inom enskilda effektområden. Till 
exempel vet vi för vissa artgrupper mycket om barriärverkan och trafikdöd. 
Kunskapen är också på väg att utvecklas om möjligheterna att bidra med miljöer 
som minskar eller nästan saknas i landskapet, till exempel slåttermiljöer och 
torra sandmiljöer.  

  



49 
 

Infrastrukturens påverkan på biologisk mångfald kan sammanfattas i begreppet 
fragmentering, som i sin tur kan delas in i följande effekter: 

 Förlust av miljöer: naturmiljöer som omvandlas till infrastruktur 

 barriär: infrastrukturen hindrar djurs möjligheter att röra sig i landskapet 

 mortalitet: djur dödas i trafik eller av komponenter i infrastrukturanläggningen 

 störning: miljöer blir mindre attraktiva på grund av störningar från trafik till 

exempel buller. 

För att beskriva en samlad påverkan av infrastruktur behöver ett 
”fragmenteringsindex” eller ”fragmenteringsmål” utvecklas utifrån de effekter 
enligt ovan som infrastruktur har biologisk mångfald.  

Trafikverkets och sektorns åtgärder för att bidra till att uppnå målen 

Kunskaperna om problem och åtgärder har hittills koncentrerats till 
barriärverkan. Åtgärdsbehovet har uppskattats till vad som redovisas i 
tabellerna nedan.  

Barriärer  

vägar  

Fisk  Groddju

r  

Utte

r  

Hjortdju

r  

*Friluftsliv 

/Biol.mångf.  

Storstadsomr

.  

Allée

r 

Summ

a 

 

Åtgärdsbeho

v  antal  
310

0  

255  1700  290  63  1769  7500 

Beräknad 

kostnad  

(miljoner 

SEK)  

 

171  

 

133  

 

171  

 

3600  

 

>450  

 

1968  

 

6500 

Figur 11 Åtgärdsbehov för att minska vägars barriärverkan i landskapet för några 
indikatorgrupper 

Barriärer  

järnvägar  

Fisk  Groddjur  Utter  Hjortdjur  Artrika  

stationsmiljöer 

Summa 

Åtgärdsbehov  

antal  
310  25  170  30  240  535 

Kostnad  

(miljoner 

SEK)  

17  130  17  360  110  624 

Figur 12 Åtgärdsbehov för att minska järnvägars barriärverkan i landskapet för 
några indikatorgrupper 
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Miljöer 

viktiga för 

biologisk 

mångfald  

Artrika 

vägkanter  

Artrika  

järnvägs-

miljöer 

Summa 

Åtgärdsbehov   400 mil 240 stations-

områden 

 

Kostnad  

(miljoner 

SEK)  

120  110  230 

Figur 13 Åtgärdsbehov och beräknad kostnad för att utöka arealen 
infrastrukturmiljöer med hög biologisk kvalitet från ca 6 procent till ca 10 procent av 
infrastrukturens totala utbredning i landskapet. 

I nationell transportplan ligger tyngdpunkten av resurser i slutet av 
tioårsperioden. Planen innebär att totalt 1 miljard kronor avsätts under 
planperioden. Det innebär att endast 20 procent av åtgärdsbehovet för barriärer 
kan åtgärdas till år 2021.  

De insatser som har genomförts inom detta område gäller främst byggande av 
faunapassager och undanröjande av vandringshinder för fisk. Under 2010 
åtgärdade Trafikverket vandringshinder på befintligt vägnät enligt tabellen 
nedan. Åtgärdstakten är dock förhållandevis låg utifrån de behov som finns och 
de insatser som krävs för att nå miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv 
samt Levande sjöar och vattendrag  

Åtgärdstyp 2006 2007 2008 2009 2010 

Byggda faunapassager 

för större däggdjur 

 

0 0 0 0 0 

Byggda faunapassager 

för utter m.fl. mindre 

djur 

 

 

15 25 97 57 18 

Byggda faunapassager 

för groddjur 

 

 

0 0 4 3 0 

Riktade åtgärder för 

fisk (t.ex. byte av 

vägtrummor) 

 

 

14 19 24 44 16 

Tabell 14 Antal undanröjda vandringshinder för djur på befintligt vägnät  

Det finns omkring 3 200 alléer längs de statliga vägarna. Dessa är viktiga för den 
biologiska mångfalden. Trafikverket har under 2010 restaurerat 18 alléer. Den 
dominerande andelen av alléerna är 200 år eller mera vilket innebär att de är 
gamla och behöver restaureras. Samtidigt måste nyplantering komma igång för 
att säkerställa att även kommande generationer kan uppleva alléernas 
mäktighet. 
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Tyngdpunkten inom Trafikverkets utveckling av området ligger på 
forskningsprogrammet TRIEKOL (TRansportInfrastrukturEKOLogi). Målet är 
att ta fram metoder som kan hjälpa transportsektorn att bidra till att biologisk 
mångfald upprätthålls på landskapsnivå. Forskningen inom TRIEKOL ser till 
både positiva och negativa effekter av transportinfrastrukturen. Programmets 
verksamhet struktureras i tre teman: 1. Barriäreffekter och fragmentering, 2. 
Buller i naturområden och 3. Infrastrukturens biotoper. 

Arbetet inom TRIEKOL liksom resultaten ska så långt som är lämpligt kopplas 
praktiskt till transportverkens pågående verksamhet och användas vid planering 
av nya väg- eller järnvägsprojekt, bristanalyser av befintlig infrastruktur, 
åtgärdsplanering och drift/underhåll.  

Dessutom bedrivs forskning inom biologisk mångfald i tidig planering, natur- 
och kulturvärden i vägplanering och faunapassager i plan med 
viltvarningssystem. Interna utvecklingsprojekt med fokus på förbättrad 
förvaltning inom alléer, artrika vägkanter och miljödata bedrivs också. 

Utveckling sker också kopplat till regeringsuppdrag i samband med att nationell 
transportplan 2010-2021 beslutades av regeringen. Ett av dessa uppdrag ska 
bidra till att utveckla miljöbedömning av långsiktiga transportplaner, där 
Trafikverket bedriver en fallstudie med regional landskapsanalys. Fallstudien 
ska leda till att utveckla en metod för miljöbedömning av transportplanens 
åtgärder i olika landskap och även utveckla synen på landskapet som arena för 
transportsektorns verksamhet i enlighet med Europeiska 
landskapskonventionen. 

Naturvårdsverket bedriver regeringsuppdraget Grön Infrastruktur där 
Trafikverket och många andra myndigheter medverkar. En förstudie ska tas 
fram om uppbyggandet av nationell grön infrastruktur och framtagande av 
indikatorer för gynnsam bevarandestatus med avseende på livsmiljöer och arter. 

I flertalet länder i Europa och i många andra delar av världen anläggs olika typer 
av faunapassager när infrastruktur byggs. Ekodukter är den vanligaste typen 
som har i syfte att erbjuda alla arter en möjlighet att passera hindrande 
infrastruktur. De byggs i syfte att låta naturen så att säga fortsätta över 
infrastrukturen. 

Många länder i Europa arbetar med olika former av planeringsunderlag som 
syftar till att hjälpa planerare att ta hänsyn till viktiga områden för djurs och 
växters vandringar och spridningsmöjligheter i landskapet29. Motivet är bland 
annat att det i landskapet ska finnas gröna nätverk där djur kan leva och inom 
vilka de kan förflytta sig 

 att man ska identifierar konfliktpunkter mellan naturmiljön och infrastrukturen 

där man bör anlägga ekodukter eller liknande passager 

 att ekodukter ska anläggs på ”rätt” ställen i landskapet så att de i framtiden inte 

hotas av exploateringar.  

I flera länder används dessa underlag även i nationella defragmenteringsprojekt 
där åtgärder i befintlig infrastruktur är en viktig delfaktor. Sådana program 
finns bland annat i Nederländerna, Schweiz, Tjeckien med flera länder.  

                                                           
29

 Faunapassager och gröna korridorer i Europa. Trafikverket och EnviroPlanning AB 
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Analys och slutsats 

Transportsystemet fortsätter sammantaget att påverka landskapet negativt, trots 
att åtgärder vidtas och hänsyn tas vid planering. Fler vandringshinder byggs i 
vattendrag än som tas bort, fler barriärer skapas för människor och djur än som 
öppnas, fler livsmiljöer förstörs för djur och växter än som skapas och 
sambandet i landskapet förstörs oåterkalleligen. Trenden är klart negativ. Att 
denna utveckling fortsätter beror främst på otydliga målsättningar och krav, 
attityder och perspektiv på natur- och kulturmiljö inom Trafikverket och hos 
andra berörda. Det beror också på brist på kunskap, metoder och verktyg som 
har utgångspunkt i landskapets processer och funktion samt inte minst på 
avsaknad av aggregerbar och kvalitetssäkrad uppföljning av 
infrastrukturprojekt, drift och underhåll. 

Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald har utvecklats till ett 
av de största problemen. Däggdjurs och fågelpopulationer trängs bort vid 
byggande av vägar och järnvägar. I medeltal minskar artrikedomen med 28-36 
procent för fåglar inom 3,5 kilometers avstånd från en väg eller järnväg och med 
25-38 procent för däggdjur inom ett avstånd av 17 kilometer från en väg eller 
järnväg30. 

I dag saknas en helhetsbild av såväl problem som lösning. Dock finns mycket 
kunskap i vissa delar. Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt och djurliv bedöms inte 
nås vare sig i sin helhet eller i de delar som berör Trafikverkets verksamhet. 

Fortsatt bred kunskapsuppbyggnad bland annat i forma av forskningsprogram 
liknande TREKOL är avgörande för möjligheterna att bidra till att uppnå 
miljökvalitetsmålet Ett rikt växt och djurliv. 

  

                                                           
30

 Benítez-López, A., Alkemade, R. & Verweij, P.A. 2009. Are mammal and bird  populations 

declining in the proximity of roads and other infrastructure? Systematic Review No. 68. 

Collaboration for Environmental Evidence 
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Kulturmiljö  

Mål som rör trafikverket inom området kulturmiljö 

Mål Källa 

Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö.  

Miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö 

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

Miljökvalitetsmål God bebyggd miljö 

Delmål om kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse 

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

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 
vattendrag 

 

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

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 
vattendrag 

Delmål skydd av natur- och 
kulturmiljöer 

Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion 
ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks 

Miljökvalitetsmål Ett rikt 
odlingslandskap 

Mängden kulturbärande 
landskapselement som vårdas ska öka 
till år 2010 med ca 70 %. 

Miljökvalitetsmål Ett rikt 
odlingslandskap 

Delmål om kulturbärande 
landskapselement 
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Kulturmiljön berörs i Trafikverkets verksamhet i det flesta miljökvalitetsmålen 
(se tabell ovan). Miljömålen är också förtydligade i generationsperspektiv. 
Miljömålens landskapsuppdelning är svårhanterlig för transportsystemet där 
man växelvis rör sig mellan en mängd olika typer av landskap. I 
generationsperspektiven återfinns samma intention som Trafikverket 
eftersträvar med helhetssyn på landskap och inriktning på upprätthållande och 
utveckling av funktioner i kulturmiljön. Generationsmålens betoning av 
tillvaratagande och utveckling av kulturarv har direkt bäring på sådana effekter i 
landskapet som transportsektorn ger upphov till.  

Läget i transportsektorn jämfört med målen 

Den samlade mängden effekter på kulturmiljön är stor i väg- och 
järnvägsinfrastrukturerna. Även effekterna till följd av sjö- och 
luftfartverksamhet kan dock vara av omfattande betydelse.   

Det pågår ett systemskifte när det gäller kulturmiljöhantering i infrastruktur. 
Den har gått från en relativt snäv syn på naturens och kulturmiljöns värden, där 
infrastruktur nästan per definition ansågs vara skadligt, till en vidare syn på 
landskapets ekologiska funktioner och kulturhistoriska samband som en tillgång 
för människor och samhällsutveckling. Förändringen ligger i linje med 
europeiska landskapskonventionen. Styrningen av gällande praxis går dock 
ännu inte i takt med utvecklingen. De metoder och redskap som används idag 
inom till exempel miljöbedömning är inriktade på att beskriva negativ påverkan 
på kulturmiljön och inte på analys av hur miljöerna kan tas till vara och 
utvecklas. Det behöver vidareutvecklas, liksom möjligheten att bedöma 
arkeologiska konsekvenser och kostnader i tidig planering.  

En vägs eller järnvägs linjära barriärverkan kan medföra att viktiga 
kulturhistoriska system går förlorade. Grundläggande i Trafikverkets 
verksamhet är därför att det nya måste skapas med utgångspunkt i en förståelse 
av landskapet; hur det fungerar, hur det har utvecklats över tid och hur 
förändringar påverkar det. Genom att utveckla metoder för samverkan i 
samhällsplaneringen kan den negativa påverkan minskas drastiskt. Genom 
kunskap om viktiga funktioner och karaktärsdrag i landskapet och inte minst 
genom innovativa anpassningar kan en väg innebära positiva bidrag till 
kulturmiljön.  

Infrastruktursystemens kulturmiljöer är inte fullständigt kända och beskrivna 
och det finns betydande skillnader i kunskap mellan väg- och järnvägssystemen 
samt även luftfart och sjöfart. Metoder behöver utvecklas för att bättre ta 
tillvarata infrastruktursystemens kulturmiljöer. För vägsystemet gäller det till 
exempel alléer, kulturvägar, kulturbroar och väganknutna kulturminnen . 
Motsvarande kunskap om järnvägsystemets kulturmiljöer i ett systemperspektiv 
och i relation till landskapet är betydligt sämre. Däremot är den 
byggnadsantikvariska kunskapen kring enskilda stationshus och andra 
järnvägsbyggnader är relativt god, men inte fullständig. Det pågår också en 
snabb och omfattande avveckling av järnvägsfastigheter, där det finns påtagliga 
konflikter mellan krav på ansvarstagande för kulturarvet kontra krav på 
minskade kostnader för fastighetsförvaltning. 

Trafikverkets museer bidrar också till kulturmiljöarbetet med en omfattande 
publik och pedagogisk verksamhet, förvaltning av omfattande fysiska samlingar 
men också av det immateriella kulturarvets många olika former och uttryck.  
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Trafikverkets och sektorns åtgärder för att uppnå målen 

Under 2010 har Trafikverkets arbete inom kulturområdet koncentrerats på att 
analysera situationen, överblicka områdets verksamhetsfält, diskutera och 
klargöra roller och kartlägga tidigare underlags- och bakgrundsmaterial.  

Trafikverket har arbetat med att utveckla samverkansformer och samarbeten 
med kulturmiljövårdens olika aktörer på central, regional och lokal nivå. Det 
arbetet behöver fortsätta.  

Skillnader i kunskap om de olika trafikslagens kulturvärden måste utjämnas om 
prioriteringar av insatser ska kunna göras. Kunskapen måste också lagras och 
tillgängliggöras så att den blir användbar i det operativa arbetet. Det gäller 
främst arbetet med den nationella databasen för natur och kultur. Trafikverkets 
museers arbete med digitalisering och tillgängliggörande av historiska 
dokument, ritningar, fotografier med mera är även av stor vikt.  

En internationell utblick visar att Norge på detta område är ett föregångsland. 
Här används kulturarv som en resurs i regional utveckling och i turism 
sammanhang. Statens vegvesen har varit en föregångare och arbetat med 
Turistvägsprojektet och nasjonal Verneplan för vägarna. 

Norska Jernbaneverkets ”Verneplan for kulturminne i jernbanen”1131 förtjänar 
även att uppmärksammas. Det norska arbetet syftar till att bevara och utveckla 
ett urval viktiga kulturhistoriska väg- och järnvägsmiljöer, grundat på 
fullständiga kunskapsunderlag och noggrann värdering.  

Analys och slutsats 

Trafikverket bedömer att delmål om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, inom 
miljökvalitetsmålet Miljökvalitetsmål God bebyggd miljö inte kommer att nås. 
Tvärt om beskrivs natur- och kulturmiljö som ett kritiskt område, där gapet 
mellan dagens tillstånd och uppsatta mål i det nationella miljöarbetet är som 
störst. 

Svårigheten att uppnå miljökvalitetsmålen med avseende på kulturmiljö är i allt 
väsentligt densamma inom transportsektorn som inom andra sektorer. 

Brist på vård av kulturbärande landskapselement, direkta skador på 
kulturmiljöer och fornlämningar och en minskning av relevant skydd för 
byggnader och bebyggelse med kulturhistoriska värden utgör exempel på 
problem. Men det är också utmaningar som Trafikverket står inför när arbetet 
med kulturmiljöer ska utvecklas och förbättras.  
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