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Förord 
 
Syftet med rapporten är att ge en översiktsbild och en värdering av det pågående arbete 
som Trafikverket Region Stockholm själva eller tillsammans med andra aktörer f.n. (juni 
år 2012) bedriver som bidrar till att nå klimatmålen samt att identifiera ytterligare åtgärder 
som kan stärka regionens förutsättningar att nå bland annat interna mål om klimatutsläpp 
och energieffektivisering.  
 
I projektet har WSP identifierat några åtgärder som markerats som ”nya” åtgärder. Vissa 
delar av dessa åtgärder har ingått som en del i pågående samarbetsprojekt. Det är därför en 
viss glidande skala mellan det som markerats som nytt och utvecklingsbara pågående 
åtgärd.  
 
Utifrån en kategorisering av åtgärderna avseende miljönytta, samhällsekonomisk 
lönsamhet, komplexitet, tidshorisont och påverkan på transportpolitiska mål har WSP 
prioriterat bland befintliga och föreslagna klimatåtgärder.  
 
Rapporten har tagits fram av WSP på uppdrag av och i samarbete med Michelle 
Benyamine och Kerstin Gustavsson på Trafikverket Region Stockholm. Arbetet utfördes 
av ett arbetsteam bestående av Matts Andersson, Elisabet Idar Angelov, Johanna Farelius, 
Ulrika Isberg och Anna-Karin Wikman. Rapporten ska främst utgöra ett underlag för 
Trafikverket Region Stockholms verksamhetsplanering. 



 
 

Sammanfattning 
WSPs uppdrag har varit att kartlägga verksamheter, projekt och enskilda åtgärder som 
Trafikverket Region Stockholm idag (våren 2012) bedriver respektive skulle kunna 
bedriva, internt och/eller tillsammans med externa aktörer som syftar till att reducera 
emissioner av klimatgaser och som innebär energibesparing. Kartläggningen omfattar 
Stockholms och Gotlands län och görs utifrån de fyra huvudområdena i Trafikverkets 
Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för Begränsad klimatpåverkan1: 
Transportsnålt samhälle, Energieffektiv användning, Energieffektiva fordon samt 
Energieffektiv infrastrukturhållning. 
 
De åtgärder och samarbetsprojekt som lyfts fram i rapporten har bedömts ge stor 
miljönytta, bidra till en kostnadseffektiv helhetslösning samt kunna vara genomförbara 
inom en nära framtid. De transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö 
samt hälsa har varit ytterligare urvalskriterium. Endast projekt och åtgärder som bidrar 
positivt till de transportpolitiska målen har gått vidare till fördjupad utvärdering, liksom 
åtgärder som bedömts ge hög eller positiv miljö- respektive samhällsnytta.  
 
Även hur åtgärden bidrar till buller och luftkvalitetsmålen har vägts in. Bidraget till 
buller- och luftkvalitetsmålen styrs bland annat av hur många personer som exponeras. 
Om personbils- och godstrafik till följd av en klimatåtgärd kan minska i tättbefolkade 
områden, bidrar åtgärden även till att komma närmare miljömålen för buller och 
luftkvalitet. Många av åtgärderna inom åtgärdsområdena Transportsnålt samhälle och 
Energieffektiv användning syftar till att effektivisera och i vissa fall minimera 
vägtrafiken, vilket i sin tur ger positiva synergieffekter på buller och luftkvalitet.  
 
Förslagen har kategoriserats i följande huvudkategorier: 
 

 Hög Positiv Negativ 

Miljönytta Åtgärden bidrar till att 
signifikant minska 
klimatpåverkande 
utsläpp respektive öka 
energieffektiviseringen  

Storleken på 
utsläppsminskningen 
är betydande  

Åtgärden bidrar i viss 
mån till att minska 
klimatpåverkande 
utsläpp respektive öka 
energieffektiviseringen  

Viss 
utsläppsminskningen 
kan påvisas 

Åtgärden bidrar till 
ökade klimat-
påverkande utsläpp 
respektive större 
energianvändning 

 

Samhällsekonomisk 
nytta 

Åtgärden ger intäkter 
samtidigt som 
koldioxidutsläppen/ 
skadekostnaderna 
minskar 

Den 
samhällsekonomiska 
nyttan överstiger 
sannolikt kostnaderna 

 

Kostnaderna 
överstiger sannolikt 
den samlade nyttan 
för samhället 

 

 

1 Trafikverkets planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan: 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6770/2012_152_Samlat_planeringsunderlag_energief
fektivisering_begransad_klimatpaverkan.pdf 
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Dessutom har åtgärdens komplexitet och en bedömning av tid för genomförande vägts 
in. Dessa kriterier påverkar inte om en åtgärd bedömts vara prioriterad eller inte utan 
endast den inbördes rankingen mellan olika åtgärder.  

 
Med hög komplexitet menar vi att åtgärden kräver samordning mellan många aktörer 
och många trafikslag eller om politiska beslut krävs – lokalt, regionalt eller nationellt. 
Få aktörer som i sin tur har gemensamma drivkrafter ger omdömet måttlig komplexitet. 
Om det framför allt är ett internt arbete inom Trafikverket som krävs med befintliga 
fungerande nätverk, har åtgärden bedömts medföra låg komplexitet. 
 
Åtgärderna har dessutom delats upp i två ytterligare kategorier: 

• Lång tid 
o Mer än 2 år, där en större del av tiden innefattar samordning. 

• Kort tid 
o Mindre än 2 år innan projektet är i sin aktiva fas eller genomförd 

 
Den samlade avvägningen presenteras i en fyrgradig skala; mycket hög, hög, måttlig och 
låg prioritet. För att få betyget hög prioritet måste miljönyttan vara hög liksom den 
ekonomiska nyttan. För att få betyget mycket hög måste någon av dessa nyttor eller 
båda klassas som mycket hög.  
 
De åtgärder som getts det samlade betyget hög prioritet har följande gemensamma 
faktorer: 1) Inom alla åtgärdsområden och speciellt i området Transportsnålt samhälle 
har vi funnit att intern samordning inom och mellan verksamhetsområdena är 
framgångsrikt då ett entydigt förhållningssätt har större förändringspotential på den 
interna verksamheten och även ökar förutsättningarna för Trafikverket att vara 
pådrivande på de externa parterna. 2) Medverkan i tidiga skeden, inte bara i den 
kommunala planeringen utan i all regional samhällsplanering, ökar möjligheterna att få 
med viktiga pusselbitar i förhandlingslösningar. 3) Möjligheten till kostnadseffektivitet 
och miljöanpassning ökar vid planering av större geografiska områden då 
helhetslösningar bland annat med smidiga bytespunkter (seamless mobility), förenklar 
för användarna att göra energieffektiva val. 
 
Ett förslag på vad som i större grad skulle kunna samordnas internt är t.ex. vilka 
miljökrav Trafikverket ställer gentemot kommunerna i deras planering. Det nya 
förslaget Policy för krav gentemot kommunerna, innebär att en intern policy för 
förhandlingsutrymme fastställs. Varje förhandlingssituation kommer att vara unik, men 
Trafikverkets budskap blir starkare om det är fler som står bakom det. Vi ser att det är 
här är en åtgärd där Trafikverket verkligen kan göra skillnad.  
I förslagen om Fyrstegsrelaterad åtgärdsvalsstudie och Åtgärdsval utifrån kvantifierad 
analys tar vi upp frågan om hur planering i tidiga skeden och över större geografiska 
områden underlättar förutsättningar för miljöeffektiva transportval och 
kostnadseffektiva lösningar. Även i åtgärdsförslaget Kollektivtrafik samt Mobility 
Management vid bytespunkter kan samverkan med viktiga aktörer i transportsystemet i 
ett tidigt planeringsskede ge stora resultat inom klimatområdet. Genom aktiv och tydlig 
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planering där hänsyn tas till möjligheter för användarna att göra enkla och 
energieffektiva färdval ökar sannolikheten för att ”onödig” biltrafik även i praktiken 
kan undvikas. Att Trafikverket har en regional hållning i kollektivtrafikfrågor och bidrar 
till beslutsunderlag i strategiska forum för kollektivtrafiken ökar möjligheten att kunna 
påverka planeringen så att energieffektivitet kan uppnås i hela trafiksystemet. 
 
Inom åtgärdsområdet Energieffektiv användning är samordning av aktörer viktigt för 
att nå klimat- och energimål på ett kostnadseffektivt sätt. Här handlar det om att 
samverka kring mycket konkreta lösningar för kollektivtrafik, gång, cykel, och 
godshantering och att genom ett bra beslutsunderlag kunna visa vad som kan göras 
inom steg 1 och 2.     
 
Beteendepåverkande styrmedel är samhällsekonomiskt verkningsfullt för att minska 
persontransporternas klimatpåverkan. Genom åtgärden Luftkvalitetsavgift och/eller 
klimatavgift är det möjligt att styra var, hur mycket och vilken typ av fordon som 
passerar avgiftssnittet. Finansdepartementet är den part som äger detta styrmedel och 
Transportstyrelsen förvaltar det. Alla ändringar kräver för närvarande riksdagsbeslut. 
Regeringen har påbörjat en utredning av trängselskattens utformning vilket, om möjligt, 
gör frågan om möjligt än mer prioriterad att arbeta med.  Det finns ett värde i att 
Trafikverket i regionen samarbetar med Stockholms stad och med kranskommunerna 
om att ta fram underlag i frågan. Trafikverket kan bidra med en helhetsbild över 
trafiksystemet i regionen. I åtgärderna Satsning godslogistik och Regional Mobility 
Management-plan uppmärksammas samordningen av aktörer men även avsaknaden av 
ett naturligt huvudmannaskap vilket skulle kunna bidra till en tydligare koordinering 
och uppföljning och resultera i minskade utsläpp. Arbete med att stödja regionens 
aktörer bland annat genom dialoger med företag och transportörer för att minska utsläpp 
och energiförbrukning från resor och transporter bör fortsätta. 
 
Användning av bilen som färdmedel handlar mycket om vana och bekvämlighet, men 
även kostnaden och graden av frihet spelar in. En tydlig rese- och fordonspolicy är ett 
exempel på ett beteendepåverkande styrmedel inom åtgärdsområdet Energieffektiva 
fordon som Trafikverket i regionen skulle kunna utveckla ytterligare och som föreslås 
i åtgärden Intern resepolicy. Trafikverket region Stockholm kan sannolikt ta fram egna 
regionala regler, men kommunikationen blir enklare och tydligare om ändringarna görs 
på nationell nivå. 
 
Inom åtgärdsområdet Energieffektiv infrastruktur har vi funnit att det är viktigt att 
hitta en systematisk intern samverkan genom hela processen ifrån planeringen av 
lösningen av ett transportbehov till produktionen av infrastrukturlösningen. På så sätt 
kan man gemensamt se till att uppnå en effektivare användning av transportsystemet 
samt av material och andra resurser. Att modellera i livscykeltermer ger förutsättningar 
för att tydliggöra i vilka skeden i processen och vad i skedena som ger miljömässiga 
och kostnadseffektiva lösningar, som vi lyfter fram i åtgärden Krav på projektmål, 
förväntad effekt samt LCA. Genom att planera utifrån funktion kan man dessutom hitta 
regionala lösningar som föreslås i åtgärden Släck/dimma ned onödig belysning. Dessa 
åtgärder kan Trafikverket, i egenskap av beställare, göra själva. Det är naturligtvis 
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lämpligt med en intern samordning mellan regional och nationell nivå för att undvika 
dubbelarbete och för att öka erfarenhetsutbytet. 
 
Utifrån de intervjuer och analyser vi genomfört av utfall och genomförbarhet av 
identifierade åtgärder kan vi konstatera att det är viktigt att vara med i ett tidigt skede i 
planeringsprocesser för att kunna bidra med kunskap till och påverka bra 
helhetslösningar. Om fokus lyfts till att finna funktionslösningar av de aktuella 
transportproblemen (ändamålet) istället för att satsa på föreslagna konkreta 
detaljinvesteringar finns även möjlighet att hitta kreativa, energieffektiva och attraktiva 
lösningar. Trafikverkets komparativa fördelar är bland annat att kunna se långsiktigt på 
en fråga och att inte vara begränsad av lokala ställningstaganden och positioner. Att 
vara en neutral part som kan överblicka flöden av människor och gods i regionen har ett 
stort värde i planeringsprocessen. 
 
Sammanfattningsvis är de åtgärder som vi ser som mest angelägna att arbeta vidare med 
följande:  
Nya: 

• Luftkvalitetsavgift och/eller klimatavgift 
• Satsning godslogistik 
• Policy för krav gentemot kommuner 

 
Pågående som bör utvecklas: 

• Fyrstegsrelaterad åtgärdsvalsstudie 
• Åtgärdsval utifrån kvantifierad analys                                                         
• Krav på projektmål, förväntad effekt samt LCA 
• Kollektivtrafik samt mobility management vid bytespunkter 
• Regional plan för Mobility Management  
• Intern resepolicy  

 
Bland de åtgärder som lyfts fram finns några åtgärder som bedöms behöva mer 
draghjälp än andra för att etableras. Exempelvis behövs ett regionalt huvudmannaskap 
samt logistik-kompetens i regionen för att få igång åtgärden Satsning godslogistik. En 
kollektivtrafikstrategi och en satsning på ökad kollektivtrafikskompetens krävs för att 
få fart på åtgärden Kollektivtrafik samt mobility management vid bytespunkter. En stark 
ökad styrning för att minska utsläpp av fossila bränslen inklusive koldioxid och 
kväveoxider samt om möjligt även partiklar skulle kunna uppnås av åtgärden 
Luftkvalitetsavgift och/eller klimatavgifter vid avgiftssnitten för trängselskatt. För att 
åstadkomma detta krävs en samsyn på regeringsnivå samt med större remissinstanser. 
Den statliga översyn som pågår för närvarande av trängselskattesystemet är ett mycket 
bra tillfälle för Trafikverket i regionen att väcka frågan. 
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1 Bakgrund och syfte 
 

1.1 Bakgrund 
Trafikverket bedriver tillsammans med sina samarbetsparter ett brett arbete med att 
vidta åtgärder för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Verkets arbete för att 
minska transportsystemets klimatpåverkan utgår idag ifrån mål, strategier och 
åtgärdsförslag som redovisas i Trafikverkets nationella publikation 
Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för Begränsad klimatpåverkan2. 
Trafikverket Region Stockholm har sett ett behov att med utgångspunkt i det nationella 
dokumentet och de nationella insatsområdena kartlägga och utvärdera åtgärder som 
genomförs samt identifiera ytterligare åtgärder som Trafikverket Region Stockholm kan 
genomföra, för att begränsa utsläppen av klimatgaser och energiförbrukningen i 
regionen.  
 
Problembild och åtgärdsbehov inom klimatområdet berör ofta andra miljöområden 
såsom exempelvis buller och luftkvalitet. Det kan därför finnas en anledning att 
kartlägga mål, åtgärder och viktiga aktörer även inom dessa områden, dels för att lyfta 
fram viktiga beröringspunkter men också för att förstärka betydelsen av åtgärder inom 
klimatområdet.  
 
Synergieffekter kan även uppnås inom andra viktiga miljöområden såsom till exempel 
vatten, natur och kultur. Dessa områden har inte belysts vidare i den här rapporten men 
generellt bör det poängteras att ett transportsnålt samhälle och en energieffektiv 
transportflotta och trafikinfrastrukturanvändning även medför minskad miljöbelastning 
på vattenmiljöer, natur- och kulturvärden samt ökad möjlighet till friluftsliv och 
rekreation.  

1.2 Uppdrag och syfte 
WSPs uppdrag har varit att kartlägga verksamheter, projekt och enskilda åtgärder som 
Trafikverket Region Stockholm idag bedriver respektive skulle kunna bedriva, internt 
och/eller tillsammans med externa aktörer som syftar till att reducera emissioner av 
klimatgaser och innebär energibesparing. Syftet är att skapa en översiktsbild av och 
värdera pågående arbete samt identifiera ytterligare åtgärder som kan stärka regionens 
förutsättningar att bidra till att nå mål om klimatutsläpp och energieffektivisering. Fokus 
i rapporten ligger på åtgärder som genomförs idag och som har god utvecklingspotential 
samt på förslag till helt nya åtgärder. Kartläggningen omfattar Stockholms och Gotlands 
län och görs utifrån de fyra huvudområdena i Trafikverkets Trafikslagsövergripande 
planeringsunderlag för Begränsad klimatpåverkan: Transportsnålt samhälle, 
Energieffektiv användning, Energieffektiva fordon samt Energieffektiv 
infrastrukturhållning. Kartläggningen har kompletterats med en beskrivning av viktiga 
mål, aktörer och pågående åtgärder i Stockholms län inom klimatområdet men även 

2 Trafikverkets publikation 2010:095. 
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inom områdena buller och luftkvalité, då problembild och åtgärdsbehov ofta 
sammanfaller inom dessa tre områden.  
 
De åtgärder och samarbetsprojekt som lyfts fram i rapporten har bedömts ge stor 
miljönytta, bidra till en kostnadseffektiv helhetslösning samt kunna vara genomförbara 
inom en nära framtid. De transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö 
samt hälsa har varit ytterligare urvalskriterium. 
 
Efter detta inledande kapitel följer en metodbeskrivning, därefter en presentation och 
värdering av pågående och nya föreslagna åtgärder inom Regionens klimatområde. I 
kapitel fyra redovisas relevanta mål, befintliga åtgärdsplaner och viktiga aktörer inom 
klimatområdet kompletterat med mål, befintliga åtgärdsplaner och aktörer inom 
områdena för buller och luftkvalitet, med ett resonemang om vad Trafikverket i 
regionen kan/bör göra, vad som bör ske i samverkan med andra aktörer i regionen (och 
i vilket forum) och vad som bör tas om hand av Trafikverket nationellt. Rapporten 
avslutas med en diskussion och slutsatser. 
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2 Metodbeskrivning  
Kartläggningen av pågående verksamhet har i huvudsak baserats på projektspecifika 
verksamhets- och årsrapporter3 samt intervjuer med nyckelpersoner inom Trafikverket 
Region Stockholm. Pågående verksamhet, projekt och åtgärder relaterades till och 
kategoriserades därefter i enlighet med planeringsunderlaget.   

 
Som underlag till analysen av vilka ytterligare åtgärder som Trafikverket Region 
Stockholm skulle kunna genomföra, har bland annat WSPs tidigare utredningar inom 
området använts4. I ett första steg har nya åtgärder identifierats baserat på 
Trafikverkets trafikslagsövergripande planeringsunderlag, ”Samlat 
planeringsunderlag – Energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan”, 
Trafikverket 2012:152, där Trafikverket i regionen har bedömts ha möjlighet att 
påverka. 

För regionen pågående och nya möjliga åtgärder klassades sedan efter nytta, 
komplexitet, tidshorisont och uppfyllande av de transportpolitiska målen. Ett särskilt 
önskemål var att utredningen skulle finna minst en åtgärd som Trafikverket nu inte 
bedriver men som kan ge stor klimat- och energieffekt och som kan genomföras relativt 
snabbt. 

2.1 Kriterier för utvärdering 
För att lättare kunna jämföra olika satsningar med varandra har en klassning utförts 
utifrån om verksamheterna/projekten/åtgärderna:  

1) Ger stor eller liten nytta (utsläppsmässigt respektive ekonomiskt), där Nytta bedöms 
efter  

o Miljönytta  
 Minskade klimatpåverkande utsläpp  
 Energibesparing 

o Samhällsekonomisk lönsamhet  
 

2) Är enkla eller komplexa, där Komplexitet bedöms efter 
o Behov av politiska beslut 
o Behov av samverkan med andra aktörer  

 

3 Årsrapporter för Trafikverket Region Stockholm samt årsrapporter för berörda nationella 
projekt. 
4 Bland annat förslag till kostnadseffektiva klimatåtgärder och – styrmedel som bidrar till att 
uppnå klimatmål: 

• Naturvårdsverket (2008) EET-strategin, (2008),  
• Länsstyrelsen, (2009), Konsekvensanalys åtgärder i Dalarna  
• Stockholms stad (2009), Åtgärdsplan för Klimat och Energi.  
• Trafikverket (2010) Slutrapport Mobility management,  
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3) Identifieras som snabba eller långsiktiga (inklusive precisering i tid), där 
Tidshorisont bedöms efter 

o Tid för implementering 
o Tid mellan att åtgärden genomförs och att den ger effekt 

 

Klassningen bedöms också i förhållande till alla transportpolitiska mål: Tillgänglighet, 
Säkerhet, Miljö samt Hälsa med påverkan på transportpolitiska mål gällande  

o Funktionsmål 
o Hänsynsmål 
o Målkonflikter/målsynergier 

 
Endast projekt och åtgärder som bidrar positivt till samtliga transportpolitiska mål har 
gått vidare till fördjupad utvärdering.  

2.2 Betygsättning av stor eller liten nytta och 
komplexitet  

Miljönytta 

Med miljönytta menar vi i vilken grad åtgärden bidrar till minskade klimatpåverkande 
utsläpp (främst koldioxid) och minskad energiförbrukning.  
 
Förslagen har kategoriserats i följande grova kategorier: 

• Hög miljönytta 
o Åtgärden bidrar till att signifikant minska klimatpåverkande utsläpp 

respektive öka energieffektiviseringen  
o Storleken på utsläppsminskningen är betydande  

• Positiv miljönytta 
o Åtgärden bidrar i viss mån till att minska klimatpåverkande utsläpp 

respektive öka energieffektiviseringen  
o Viss utsläppsminskningen kan påvisas 

• Negativ miljönytta  
o Åtgärden bidrar till ökade klimatpåverkande utsläpp respektive större 

energianvändning 
 

Endast åtgärder med en bedömd hög eller positiv miljönytta har gått vidare till en 
fördjupad utredning.  

Samhällsekonomisk nytta 

Förslagen har kategoriserats i följande grova kategorier: 
• Hög samhällsekonomisk lönsamhet 

o Åtgärden ger intäkter samtidigt som koldioxidutsläppen/ 
skadekostnaderna minskar 
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• Positiv samhällsekonomisk lönsamhet 
o Den samhällsekonomiska nyttan överstiger sannolikt  

kostnaderna 
• Negativ samhällsekonomisk lönsamhet  

o Kostnaderna överstiger sannolikt den samlade nyttan för  
samhället 

 
Endast åtgärder med en bedömd hög eller positiv samhällsekonomisk lönsamhet har 
gått vidare till en fördjupad utredning.  

2.3 Komplexitet 
Arbetet med att minska samhällets miljöpåverkan handlar ofta om samverkan med olika 
aktörer i ett långsiktigt arbete med både livsstilsfrågor och tekniska lösningar. Ofta 
krävs ett livscykelperspektiv med stort fokus på att miljöfrågor kommer in i tidiga 
planeringsskeden. Komplexiteten har bedömts utifrån bl.a. antal inblandade aktörer.  
 
Förslagen har kategoriserats i följande grova kategorier: 

• Hög komplexitet  
• Många aktörer och många trafikslag Om politiska beslut krävs – lokalt, 

regionalt, nationellt  
• Måttlig komplexitet 

o Få aktörer med gemensamma drivkrafter 
• Låg komplexitet  

o Huvudsakligen ett internt arbete inom Trafikverket där befintliga 
fungerande nätverk finns 

 
Inga projekt har uteslutits till följd av komplexitetskriteriet. Däremot påverkar 
betygsättningen av komplexitet den inbördes rankingen mellan olika åtgärder (se bilaga 
1). 

2.4 Tidshorisont 
Hur lång tid det tar innan en föreslagen åtgärd får effekt är beroende dels av tidsåtgången 
för processen mellan förslag och genomförandetid, dels av den tid det tar innan en 
genomförd åtgärd får effekt. Det förra brukar kallas ”inside lag”, det senare ”outside 
lag”. 
 
. Projekten har delats upp i två kategorier: 

• Lång tid 
o Mer än 2 år, där en större del av tiden innefattar samordning. 

• Kort tid 
o Mindre än 2 år innan projektet är i sin aktiva fas eller genomförd 

 
Liksom för komplexitetskriteriet har inga projekt uteslutits till följd av tidskriteriet. 
Däremot har informationen tagits med för att spegla de utmaningar som åtgärderna står 
inför. 
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2.5 Sammanvägning av prioritetsgrad 
Betygen för nytta styr den samlade bedömningen av åtgärdens prioritet. Betyget för 
komplexitet påverkar åtgärdernas inbördes ordning (se bilaga 1).  
 
Den samlade avvägningen presenteras i en fyrgradig skala; mycket hög, hög, måttlig och 
låg prioritet. För att få betyget hög prioritet måste miljönyttan vara hög liksom den 
ekonomiska nyttan, för att få betyget mycket hög måste någon utav dessa nyttor eller 
båda vara mycket hög. För att få den samlade bedömningen låg prioritet ska antingen 
miljönyttan eller den ekonomiska nyttan vara negativ.  
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3 Presentation av pågående och 
föreslagna åtgärder 

Trafikverkets nationella samlade planeringsunderlag för energieffektivisering och 
begränsad klimatpåverkan, ”Samlat planeringsunderlag – Energieffektivisering 
och begränsad klimatpåverkan”, Trafikverket 2012:152, är uppdelat i fyra olika 
åtgärdsområden: Transportsnålts samhälle, energieffektiv användning, energieffektiva 
fordon samt energieffektiv infrastrukturhållning. De fyra åtgärdsområdena (sektorerna) 
i Trafikverkets nationella Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för begränsad 
klimatpåverkan (se figur 1) fungerar också som ram för de presenterade förslagen i 
denna rapport. Det övergripande planeringsunderlaget är inte ett styrande dokument, 
utan syftar främst till att vara ett underlag för den interna verksamhetsplaneringen. 
Syftet med planeringsunderlaget är att klimat och energimål ska nås samtidigt som 
åtgärderna även ska bidra till andra mål, till exempel förbättrad hälsa, ökad 
trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet.  
 

  
Figur 1. Åtgärdsområden (de fyra huvudsektorerna) och arbetssätt (de fyra inre ringarna) 

för begränsning av transportsektorns klimatpåverkan.5 
 
I avsnitt 3.1 - 3.4 presenteras respektive åtgärdsområde i enlighet med det nationella 
planeringsunderlaget. Utvalda åtgärder presenteras inom respektive åtgärdsområde 
samt betygsätts med motivering för varje utvald åtgärd utifrån kriterierna för 
utvärdering.  

5 Trafikverkets publikation 2010:095. 
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Åtgärderna redovisas också i tabellform, se bilaga 1.  
 

3.1 Transportsnålt samhälle 
Huvudsektorns kompletta namn i det nationella Transportövergripande 
planeringsunderlaget är Transportsnål samhällsplanering och infrastruktur för 
klimatsmarta val. Ett transportsnålt och energieffektivt samhälle är en viktig och 
nödvändig del i de åtgärder som krävs för att nå uppsatta mål inom klimatområdet.  
 
Trafikverkets roll är bland annat att aktivt delta i kommuners samhällsplanering genom 
dialoger i ett tidigt skede för att uppnå samsyn i planärenden. Genom att planera 
energisnålt där hänsyn även tas till person- och godstransporter från första början skapas 
goda förutsättningar för att kunna ta beslut om optimering mellan olika typer av 
investeringar samt mellan investerings- och driftskostnader. Samverkan i planärenden 
mellan kommuner och Trafikverket ger dessutom goda förutsättningar för att nå 
samhällsgemensamma miljömål.  
 
Trafikverket ska i yttranden och samverkansdialoger förespråka transportsnål 
samhällsplanering med goda möjligheter att gå och cykla samt god tillgång till 
kollektivtrafik. 
 
Det är även viktigt att Trafikverkets egen planering bidrar till att uppnå ett transportsnålt 
samhälle, till exempel genom långtidsplaner, åtgärdsplaner, integrering av klimatmålen 
i lång- och kortsiktig planering, prioritering av kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, 
styrmedel mm.  
 
I Region Stockholm pågår ett aktivt arbete med samverkan med andra aktörer i tidiga 
skeden för att skapa lösningar som stödjer en långsiktigt hållbar utveckling inom 
transportområdet. Regionen ska arbeta för att delta aktivt i arbetet med översiktsplaner 
och programarbeten innan kommunala detaljplaner tas fram.  I Stockholms län går 
ambitionen att minska utsläpp och energiförbrukning hand i hand med behovet att klara 
kapaciteten. I ett så tättbebyggt område som Stockholms län är ett transportsnålt 
samhälle också nödvändigt för att klara en bibehållen hög tillgänglighet i regionen.  
 
Följande fem åtgärder har identifierats som viktiga och utvecklingsbara för Trafikverket 
Region Stockholm: Fyrstegsrelaterad åtgärdsvalsstudie, Kollektivtrafik och Mobility 
Management vid bytespunkter, Policy för krav gentemot kommunerna, 
Samhällsekonomiska prognos- och kalkylmodeller, och Samverkan kring 
parkeringsnormer,   

Fyrstegsrelaterad åtgärdsvalsstudie 

Vid åtgärdsval ligger fokus fortfarande till stor del på enskilda punkter i trafiksystemet. 
Stråktänkande blir allt vanligare men är fortfarande en relativt marginell företeelse i 
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Stockholmsregionen. Genom att göra åtgärdsvalsstudie där behov och lösningar för alla 
trafikslag, och för alla steg i fyrstegsprincipen, ingår inom ett upptagningsområde, 
exempelvis för arbetspendling, ökar förutsättningarna att få till kostnadseffektiva 
åtgärder. På så sätt förtydligas också nyttan och möjligheterna med fyrstegsanalys. 
Arbetssättet är kopplat till en rad åtgärder som pågår inom framför allt SATSA, som 
den regionala cykelstrategin, satsningar på Mobility Management och analysen av 
förbättrad kollektivtrafik Arlanda-Stockholm. I en åtgärdsvalsstudie kan också 
värdefull information tas fram som senare kan användas i beställningar för enskilda 
projekt. Den samordning av aktörer som krävs för att hålla ihop en åtgärdsvalsstudie 
genererar utöver förutsättningen för att skapa en hållbar helhetslösning även påtagliga 
samordningsvinster under planerings- och byggskedet. 
 
Det samarbete som kommit igång till följd av den arbetsgrupp som bildats för Mobility 
Management i byggskedet är ett positivt exempel på att synergieffekter är möjliga, inte 
bara genom ett djupare samarbete internt på Trafikverket mellan till exempel 
Samhällsbehov, Planering och Investering, utan också med kommunernas trafikkontor 
och kollektivtrafiken.  
 
Det pågår många projekt inom Trafikverket Region Stockholm som syftar till att belysa 
nyttan av ett samlat grepp över ett upptagningsområde eller ett trafikstråk. För att ännu 
tydligare dra nytta av de möjligheter som öppnas när fokus läggs på helhetslösningar 
istället för på punktinsatser ser vi att Trafikverket mer systematiskt bör arbeta med 
åtgärdsvalsstudier vid investeringssatsningar som berör ett större upptagningsområde. 
Åtgärden berör både kommunens planeringsprocesser och Mobility Management 
åtgärder.  
 
Att planera så att det blir lätt att välja kollektivtrafiklösningar och/eller gång/cykel 
bidrar förutom till att trängseln längs trafiksystemet minskar även till att 
miljöbelastningen minskar. Eftersom åtgärden bidrar till att ändra beteendemönstret på 
ett genomgripande sätt för många personer inom ett större geografiskt område får det 
därför betyget hög miljönytta. De investeringar som krävs har historiskt sett varit 
förhållandevis små jämfört med den samhällsekonomiska nyttan, vilket ger betyget hög 
ekonomisk nytta. Ett samarbete krävs däremot med framför allt länsstyrelser, kommuner 
och kollektivtrafikhuvudmän vad gäller finansiering av åtgärder. Dessutom krävs ett 
engagemang från allmänhet, organisationer och näringsliv. Detta ger betyget måttlig 
komplexitet. Åtgärden får det sammanvägda betyget hög prioritet. 

 

Förslag till Trafikverket Region Stockholms verksamhetsplan:  

• En strategi bör tas fram som pekar ut de stråk som är mest angelägna att 
analysera med hänsyn till klimat, energi, tillgänglighet och andra miljömål.  

• Vid investeringssatsningar som berör ett större upptagningsområde än den 
sträcka som ska åtgärdas bör alltid ett beslut med motivering tas om en 
åtgärdsvalsstudie ska göras eller inte, och omfattningen av åtgärdsvalsstudien. 
Beslutet bör fattas i samråd med målstrateger och steg 1 och 2 experter.  
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• I styrkortet 2012 för Trafikverket Region Stockholm finns ett mål om 10 
åtgärdsvalsstudier per år. Detta bör om möjligt överträffas efter hand som 
rutiner skapas för åtgärdsvalsarbetet. 

Kollektivtrafik samt Mobility Management vid bytespunkter 

Trafikverkets regionala kompetens inom kollektivtrafik har stärkts och en 
överenskommelse har nyligen tecknats med SL om samarbete kring bland annat ökad 
kollektivtrafikandel. Samarbetsavtalet är ett omfattande samarbete på flera nivåer om 
miljö, tillgänglighet och trafiksäkerhet och om samarbete i samhällsplaneringens tidiga 
skeden. Samarbetet behöver dock bli tydligare och även följas upp. Av flera skäl är det 
viktigt att denna utveckling fortsätter och intensifieras, inte minst för att stärka 
fyrstegsprincipens användning i samband med åtgärdsval och för att nå mål relaterade 
till bland annat Fördubblingsprojektet6, attraktiva bytespunkter och bättre tillgänglighet. 
En förstärkning är också viktig för att kunna utöka samarbetet med SL ytterligare, för 
att veta vilka frågor som bör lyftas och vilka projekt som bör initieras (en 
kollektivtrafikstrategi), liksom för att Trafikverket ska kunna stärka sin trovärdighet 
inom området, till exempel i remissvar till kommunerna. En kollektivtrafikstrategi för 
regionen bör även inkludera samarbetsformer med privata kollektivtrafikaktörer, 
färjetrafiken och taxi. 
 
Det finns redan idag mycket kompetens på området inom Samhällsbehov, men man 
upplever sig vara kraftigt underbemannade inom Mobility Management och 
kollektivtrafik. Som exempel kan det vara upp till 20 aktörer som behöver samordnas i 
en bytespunkt för att hantera bland annat fastighetsfrågor, utformning av 
trafikinformation och resenärsströmmar. En sådan konkret Mobility Management-
funktion för stationer och bytespunkter saknas helt idag inom Trafikverket Region 
Stockholm. Trafikverkets kompetens inom planering av kollektivtrafik behöver 
samspela med SL vid utformningen av bytespunkter i regionen. Trafikverkets insats 
bedöms också behövas bland annat vid markanvändningsfrågor och för att hantera 
övriga fordonsslag.  
 
I en tätort där många reser till samma mål- och bytespunkter, innebär en överflyttning 
till kollektivtrafiken en självklar miljönytta samtidigt som den effektiviserar 
personresande genom minskad trängsel och förkortade restider. I Stor-
stockholmsregionen finns redan en relativt hög kollektivandel, men det finns potential 
att höja den ytterligare. Miljöeffekten beror förstås på vilka åtgärder som vidtas, när 
dessa vidtas och hur konsekvent de görs. Stora miljövinster kan till exempel uppnås om 
insatser görs under rusningstrafik. Åtgärden får därför betyget hög miljönytta. 
 
Kostnaderna för åtgärderna är förhållandevis låga jämfört med den samhällsekonomiska 
nyttan, som framför allt består av tidsvinster som ett resultat av minskad trängsel men 

6 Trafikverket Region Stockholm sitter med i projektgruppen (Svensk Kollektivtrafik, Bussbranschens 

Riksförbund, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och 

Landsting) som en relativt ny aktör och är bland annat med att ta fram Regionala Trafikförsörjningsprogram 
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även av minskade utsläpp. Åtgärden har därför fått betyget hög ekonomisk nytta. För att 
nå goda resultat krävs samverkan mellan många aktörer och inte minst brukarna av 
transporter. Åtgärderna har därför fått betyget måttlig komplexitet. Det samlade betyget 
är hög prioritet för åtgärden främst på grund av hög miljönytta och hög 
samhällsekonomisk nytta. 

Förslag till Trafikverket Region Stockholms verksamhetsplan:  

• Tydligare samarbetsavtal mellan SL Trafikverket och tydligare uppföljning.   
• Personell förstärkning till Samhällsbehov, för att stärka kollektivtrafiksatsningar 

i exempelvis bytespunkter.  
• Utbildning/generell kompetenshöjning inom området för samordnare inom 

Planering för att tydligare i tidiga planeringsskeden kunna ta hänsyn till 
kollektivtrafikens behov.  

• Framtagande av en kollektivtrafikstrategi för Trafikverket Region Stockholm.     

Policy för krav gentemot kommunerna 

En intern utredning föreslås för att skapa en policy för vilka krav som Trafikverket i 
olika sammanhang kan och bör ställas på kommunerna. En sådan policy förutsätter en 
juridisk bedömning. I nuläget är det mycket upp till den enskilde handläggaren att ställa 
motkrav för att olika åtgärder ska genomföras. Den enskilda handläggaren på 
Trafikverket har idag vare sig incitament att göra detta eller ett tydligt stöd från 
organisationen. Trafikverksregionernas kanske viktigaste verktyg för att gynna en 
miljösmart bebyggelse är just förhandlingen gentemot kommunerna. Förslaget bör ta 
avstamp i Breddat arbetssätt-projektet eftersom angränsande frågor berörs där. Det 
finns idag också instruktioner för samhällsplanerarna som t ex beräkningsmetoder för 
utsläpp vid olika planeringstyper, modeller för trafikalstringstal, och buller- och 
vibrationsriktlinjer.  För de senare med tydliga mät- och gränsvärden att förhålla sig till. 
Frågan om effekter av olika planeringsalternativ för klimatutsläpp och 
energiförbrukning borde vara en nationell angelägenhet på samma sätt som exempelvis 
riktlinjer för buller och vibrationer. 
 
En tydlig intern hållning om vilka specifika motkrav som Trafikverket kan ställa på 
kommuner vid till exempel samfinansierade investeringssatsningar, gör det lättare för 
enskilda handläggare att lyckas i sina förhandlingar. En kommun har många intressen 
att ta hänsyn till och det är inte givet att energieffektiva transporter och infrastruktur 
alltid är högst prioriterat. Att planera rätt (utifrån Trafikverkets intressen) från början 
ger mycket bra förutsättningar för kostnadseffektivitet på medellång och lång sikt. 
Åtgärden får därför betyget hög ekonomisk nytta. Sannolikheten för lyckade 
beteendeförändringar ökar när ett område genomgående planerats så att det är lätt att 
göra miljösmarta val. Åtgärden får således betyget hög miljönytta. Effektiva 
infrastrukturlösningar som minskar mängden onödiga transporter leder med dagens 
transporttekniker till minskad miljöbelastning. Samhällsplanering ger däremot resultat 
först på några års sikt när det nya området tas i bruk. Planeringsprocessen involverar 
också många aktörer med olika intressen, men åtgärden handlar framför allt om att enas 
om en intern policyhållning vilket i vår bedömning ger ett betyg på måttlig komplexitet. 
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Åtgärden får som helhet det samlade betyget hög prioritet. Det finns mycket litet att 
förlora på att skapa en samsyn inom Trafikverket i denna fråga. Varje 
förhandlingssituation kommer att vara unik, men Trafikverkets budskap blir starkare 
om det är fler som står bakom det.  
 
Förslag till Trafikverket Region Stockholms verksamhetsplan:  

• Tillsätt en utredning som föreslår en intern policy för vilka krav som 
Trafikverket i olika sammanhang kan och bör ställa på kommunerna för att i 
tidiga skeden möjliggöra för transportsnål transportplanering. 

Samhällsekonomiska prognos- och kalkylmodeller  

Samhällsekonomiska beräkningsmodeller har ibland fått stor tyngd som beslutsunderlag 
vid infrastrukturinvesteringar. Vissa beräkningsmodeller består av fler förenklingar av 
verkligheten än andra. I Stor-Stockholmsregionen uppstår ofta situationer med trängsel 
och köer när infrastrukturen utnyttjas på max kapacitet. Detta innebär att förändringar 
vid en punkt på en infrastrukturled även kommer att få återverkningar på andra ställen 
i trafiksystemet. Om de enklaste varianterna av prognos- och kalkylmodeller ska ge ett 
användbart resultat behöver de kompletteras med exempelvis olika tilläggsmodeller. 
Det finns redan nu en Excel-snurra som lätt kan beräkna emissioner från nygenererad 
trafik. I vissa fall skulle en översyn kunna innebär förslag på att ytterligare skärpa de 
riktlinjer som finns för när olika beräkningsmodeller får användas7.  
 
I det nuvarande EVA-systemet antas att ingen trafik nygenereras eller överflyttas, vilket 
innebär att utsläppseffekterna underskattas. Det mer avancerade Sampers-systemet kan 
uppskatta även nygenererad och överflyttad trafik och det finns krav för när Sampers 
ska användas (framför allt gäller det större projekt och när det finns systemeffekter). 
Rutiner för användningen av Sampers bör ses över så att rätt metod används i så stor 
utsträckning som möjligt.  
  
För projekt där EVA-kalkylen kan användas har det nyligen tagits fram ett enkelt 
Excelbaserat beräkningshjälpmedel som kan beräkna omfattningen av emissioner från 
nygenererad och överflyttad trafik; resultat som sedan läggs till manuellt i EVA, se 
bland annat rapporten Inducerad trafikefterfrågan i dagens modeller för planering av 
och beslut om infrastruktur8. Snurran används dock ännu inte. Trafikverket bör 
kvalitetssäkra snurran så att denna kan användas för de fall då man använder EVA. 
Notera att detta inte innebär att Sampers/Samkalk ska ersättas av EVA kompletterat 
med extramodellen. Det bör också poängteras att förslaget inte handlar om att ersätta 
den samhällsekonomiska kalkyl som redan görs i EVA (vid antagandet om att ingen 
trafik nygenereras eller överflyttas) samt att förslaget endast gäller redovisningen av 

7 Enligt dagens riktlinjer ska den mer avancerade beräkningsmodellen Sampers/ Samkalk 
användas för objekt > 500 miljoner kronor i anläggningskostnad och/eller där infrastrukturer kan 
antas ha systemeffekter 
8 Trafikverket Rapport 2011:05, Inducerad trafikefterfrågan i dagens modeller för planering av 
och beslut om infrastruktur. 
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externa effekter. Krav bör formuleras för när snurran ska användas. Frågan om denna 
extra snurra som komplement till EVA-kalkylen är inte en fråga för regionen, utan 
snarare för Trafikverket nationellt. Trafikverket Region Stockholm bör dock lämpligen 
lyfta frågan då frågan om nygenererad trafik har större betydelse i regionen än i andra 
regioner. Inducerad trafik och dess klimateffekter bör uppmärksammas.  
I nuvarande kalkylverktyg är värdet av en ökad eller minskad miljöbelastning vid en 
infrastrukturinvestering är ofta marginell i jämförelse med nyttan av ökad 
framkomlighet och kortare restider. Det är därför svårt att motivera ett högre betyg än 
positiv miljönytta för åtgärden. Bättre beslutsunderlag är däremot alltid gynnsamt för att 
välja en optimal nivå på investeringen vilket i sin tur föranleder oss att ge betyget hög 
ekonomisk nytta. Åtgärden har låg komplexitet för att förverkliga rent tekniskt, men 
troligtvis en högre komplexitet för att få användarna att tillämpa rent praktiskt. 
Sammantaget har åtgärden placerats i kategorin måttlig prioritet eftersom även om 
åtgärden kommer att innebära att miljöeffekter lyfts upp till diskussion, så kommer 
åtgärden på egen hand endast i ringa mån komma att innebära att investeringsbesluten 
styrs om för att ge minskade miljöeffekter. 

Förslag till Trafikverket Region Stockholms verksamhetsplan:  

• Att en regional anpassning görs av de krav som ställs på att Sampers/Samkalk 
ska användas. I Stockholmsregionen bör framhållas att nya investeringar ofta 
innebär systemeffekter trots att anläggningskostnaderna i andra sammanhang 
inte skulle motivera Sampers/Samkalk. 

• Att rutiner för att de riktlinjer som tagits fram för Sampers/Samkalk efterföljs. 
Detta har under intervjuer uppgivits inte vara fallet inom regionen trots att man 
inom regionen, som ovan konstaterat, snarare bör använda Sampers/Samkalk 
oftare än vad riktlinjerna anger. 

• Att den framtagna ”EVA-Excel-snurran”, som ger kompletterande information 
om miljöeffekter för inducerad trafik, kvalitetssäkras och används i de fall 
riktlinjerna inte motiverar användning av Sampers/Samkalk. 

Samverkan kring parkeringsnormer  

Trafikverket har låg rådighet i frågor som rör parkeringsnormer i bostadsområden, men 
har god möjlighet att påtala frågan i samarbete med kommuner i deras planarbete till 
exempel inom ramen för den föreslagna åtgärden Policy för krav gentemot kommuner. 
 
Användning av den egna bilen för att transportera sig även i en tätort motiveras ofta 
med argument som rör frihet och bekvämlighet. Det har visat sig att om något minskar 
graden av bekvämlighet eller frihet för den bilresande minskar även användningen av 
den egna bilen. En sådan åtgärd som visat sig vara synnerligen effektiv är om det är 
komplicerat att finna parkering vid målpunkten för transporten. Vi har i led med detta 
identifierat åtgärden Ökad samverkan kring parkeringsnormer. Åtgärden bedöms vara 
ny även om det finns pågående goda initiativ inom området, men det saknas en 
gemensam kraftsamling. Den får betyget positiv miljönytta eftersom ett minskat resande 
med bil i nuläget leder till minskade utsläpp. Forskning visar att åtgärden ger ett minskat 
bilresande i synnerhet om det är ont om parkeringsplatser eller höga 
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parkeringskostnader. Om det är ont om parkeringsplatser kan å andra sidan – åtminstone 
inledningsvis - mängden söktrafik öka (när bilister kör runt endast i syfte att hitta en 
parkeringsplats). Åtgärden får därför inte vårt högsta miljöbetyg.  
 
Åtgärden är lätt och snabb att införa rent tekniskt men kommunerna har ensam rådighet 
över parkeringsnormerna och parkeringstaxorna och politiska beslut krävs vilket 
medför betyget hög komplexitet.  
 
Parkeringsplatser tar mark i anspråk. Om marken istället används för att öka 
tillgängligheten för andra transportslag, till exempel genom bussfiler, cykelvägar, 
gångvägar och bilpoolsplatser, kan kortare restider åstadkommas, vilket i sin tur brukar 
leda till en högre samhällsekonomisk nytta. Åtgärden får därmed betyget hög ekonomisk 
nytta.  
 
Trots att diskussionen kring detta styrmedel är angelägen och viktig så får åtgärden det 
samlade betyget låg prioritet och det endast för att frågan inte ligger inom Trafikverkets 
rådighet. Möjligheten att påverka berörda aktörer har bedömts vara liten. Trafikverket 
har dock förutsättningar att ta upp frågan på olika sätt, bland annat i samband med policy 
i samarbetet med kommuner.  
 
Förslag till Trafikverket Region Stockholms verksamhetsplan:  
 

• Påtala effekterna av en ny parkeringspolicy (inkl. ny parkeringsstrategi och p-
normer, ändrad prissättning etc.) i samarbetet med kommuner med flera i 
planeringssammanhang 

3.2 Energieffektiv användning 
Huvudsektorns kompletta namn i det nationella Transportövergripanden 
planeringsunderlaget är Energieffektiv användning av transportsystemet inklusive val 
av transportsätt. Det nationella planeringsunderlaget visar att Trafikverket kan påverka 
valet av trafikslag för godstransporter bland annat genom att hjälpa transportköpare med 
att ställa krav på transportutföraren, göra översyner av lastplatser och att verka för att 
dispenstransporter väljer det mest energieffektiva transportslaget. Trafikverkets roll för 
att underlätta överflyttning av bil- och flygresor till mer energieffektiva transportsätt är 
bland annat att samverka med näringsliv och offentliga organisationer i att ställa krav 
på upphandling samt på tillämpning av resepolicy. Det är förstås viktigt att Trafikverket 
säkerställer att man föregår med gott exempel inom dessa områden. Trafikverket deltar 
också genom att föreslå effektiva styrmedel för att främja en energieffektiv användning 
av transportsystemet samt smarta val av transportsätt.  
 
Inom Trafikverket på nationell nivå pågår bland annat utredningen Kartläggning och 
utveckling av Trafikverkets arbete med godsfrågor. För att undvika suboptimala 
lösningar är det nödvändigt att ta ett transportslagsövergripande helhetsgrepp i frågan 
där ett nära samarbete med bland annat Sjöfartsverket och Luftfartsverket kommer att 
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kunna ge ett ömsesidigt utbyte. Det är samtidigt synnerligen viktigt att frågorna även 
hanteras regionalt eftersom de kräver förankring hos regionala aktörer - både offentliga 
och privata - för att få genomslag.  
 
Ett av de projekt som redan pågår i Trafikverket Region Stockholm är 
samarbetsprojektet Effektiv transportlogistik med kommuner, näringslivsaktörer och 
andra offentliga aktörerna för att diskutera och finna lösningar på hur godstransporterna 
kan bli mer energieffektiva när transportbehovet i regionen ser ut att öka samtidigt som 
allt högre krav ställs på energi- och klimateffektiva transporter. Stockholm stad och 
Trafikverket ser dessutom gemensamt över möjligheterna att ytterligare förbättra Trafik 
Stockholm. Översynen ska vara klar under 2012 och resultera i ett genomförandeavtal 
för de kommande årens fortsatta drift av Trafik Stockholm. Det pågår även en rad 
utvecklingsarbeten där Trafikverket Region Stockholm arbetar tillsammans med andra 
aktörer i regionen med att samordna trafikplaneringen i länet inom ramen för SATSA 
(samverkan för effektivt transportsystem)9. Det är naturligtvis av stor vikt att det 
pågående samarbetet i regionen fortsätter, som exempelvis fortsatt deltagande i 
samarbete med Malmö, Göteborg och Stockholm10, liksom i det regionala 
Godstransportrådet Östra Mälardalen11 där regionen har rollen som sekreterare. Ett 
annat viktigt forum är deltagandet i Logistikforums projekt Citylogistik 12samt att 
Trafikverket Region Stockholm stödjer kommuner i ruttoptimering av skolskjutsar och 
hemtjänst. 
 
I regionen pågår dessutom följande åtgärder som bör fortsätta i samma omfattning (de 
återfinns i tabellen i bilaga 1): 

• Hastighetsprojektet samt diverse hastighetsrelaterade åtgärder 
• Inköp och distribution av SL-kort för testperiod för nya resenärer med 

kollektivtrafiken 
• Dialog med företag om fordon och resor (se även åtgärden Klimat- och 

energieffektiva fordon) 
• Samverkan med kommuner och näringsliv kring resplaner 
• Säkra skolvägar 

 
Utifrån de intervjuer som genomförts samt analys av den tillgängliga 
underlagsinformation som funnits lyfts i det fortsatta avsnittet följande fem områden 

9 Mer information om pågående uppdrag inom Satsa: www.tmr.sll.se/satsa  
10 SATSA 4:1, Effektiv transportlogistik, som framför allt är ett undersökande och 
kommunikativt projekt 
11 Godstransportråden är politisk oberoende och arbetar för att utveckla och stärka samarbetet 
mellan trafikslagen. De ska fungera som en länk i samarbetet mellan näringsliv och myndigheter. 
De län som ingår i Godstransportrådet Östra Mellansverige är Stockholms, Gotlands, Upplands, 
Västmanlands, Södermanlands, Örebro och Östergötlands län 
12 Regeringens Logistikforum är ett rådgivande organ till regeringen och  
infrastrukturministern. En av arbetsgrupperna inom Logistikforum har sedan år 2010 arbetat med 
frågor kring framtidens citylogistik. Bland aktörerna finns bl.a. TransportGruppen, AB Volvo, 
Schenker AB, Svenska Transportarbetareförbundet, Scania AB, Posten Norden AB, ICA Sverige 
AB, Näringsdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. 
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där Trafikverket Region Stockholm har särskild potential att på ett kostnadseffektivt sätt 
komma ännu längre med att minska klimat- och energipåverkan från persontrafik och 
godstransporter: Klimat- och energieffektiva fordon, Regional plan för Mobility 
Management, Satsning på godslogistik, Åtgärdsval utifrån kvantifierad analys, 
Luftkvalitetsavgift och/eller klimatavgift 

Klimat- och energieffektiva fordon 

Trafikverket Region Stockholm arbetar med projektet Klimat- och energieffektiva 
fordon som består av tre delar: 

• Klimat- och energieffektiva resor – arbets- och tjänsteresor.  
o Stöd till kommuner för bland annat reseanalyser 

• Klimat- och energieffektiva resor – gods 
o Stöd till kommuner för analys för samordnade varuleveranser 

• Trafikverkets arbets- och tjänsteresor samt egna transporter   

Det finns även ett pågående liknande arbete med näringslivet.  

För att kunna göra ett rationellt transportval krävs uppdaterad och korrekt information. 
En pågående åtgärd som vi anser bör fortsätta i nuvarande grad är arbetet med klimat- 
och energieffektiva fordon i kommuner och i näringslivet. Vi ser att det är en fördel att 
integrera detta arbete med de åtgärder vi föreslår inom Satsning godslogistik och Policy 
för krav gentemot kommunerna. 
 
Om personbils- och godstrafik kan föras över till mer miljövänliga transportslag eller 
till och med minska, bidrar åtgärden till miljömålen. Storleken på miljönyttan är dock 
beroende av utgångsläget. Åtgärden är med andra ord mycket situationsberoende och 
de osäkerheter som därmed finns leder till det mer återhållsamma generella betyget 
positiv miljönytta. Den ekonomiska nyttan har klassificerats som positiv då en översyn 
av resande och godstransporter inom en organisation oftast bidrar till att 
effektiviseringsvinster kan nås. Åtgärden har betygsatts som måttligt komplex eftersom 
resultaten är beroende av frivilliga åtaganden. Trafikverket styr däremot intensiteten 
och flödet av informationen. 
 
 
 
 
Förslag till Trafikverket Region Stockholms verksamhetsplan:  

• Arbetet bör fortsätta och kan lämpligen integreras med Breddad 
samhällsplanering, Åtgärdsvalsstudier och de åtgärder vi föreslår inom 
Satsning godslogistik och Policy för krav gentemot kommunerna. 

• Arbetet med Trafikverkets egna arbets- och tjänsteresor samt egna transporter 
bör fortsätta och följas upp.   
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Regional plan för Mobility Management  

Åtgärden sammanfattar input från pågående projekt inom SATSA; bland annat satsning 
på Mobility Managementåtgärder i Kista, Nacka strand och Sickla, regional cykelplan, 
förstärkning av kollektivtrafik i prioriterade korridorer, ResSmart-kansli, 
implementering av Mobility Management i rutiner och PIMMS Capital. Grundläggande 
för alla dessa aktiviteter är att verka för att samverkansgruppen i SATSA 1.1 och 
ResSmart-kansliet kan fortsätta att utgöra en regional plattform för Mobility 
Management genom att beslut påskyndas om fortsatt finansiering. En regional Mobility 
Management plan som har stöd från de regionala aktörernas ledningsgrupper föreslås 
därefter vara ett tydligt sätt att stärka det regionala arbetet med fyrstegsprincipen. EU-
projektet PIMMS Capital har finansiering från de regionala strukturfonderna. De 
åtgärder som föreslås inom ramen för detta EU-projekt ska vara förankrade hos 
regionala aktörer och utgå från EU:s vitbok. Man kommer att arbeta med att lyfta fram 
goda exempel bland annat från andra delar av EU. PIMMS Capital ger på så sätt energi 
och incitament till regionens aktörer inom Mobility Management, men det skulle finnas 
stora samordningsvinster i att ta fram en heltäckande Mobility Managementplan för 
regionen. En sådan plan skulle göra det enklare att systematiskt se till att 
fyrstegsprincipen tillämpades både i tidigare skeden såsom i översiktsplaner och 
detaljplaner, och vid större väg- och banarbeten.  
 
Inom ramen för SATSA 1.1 (gemensamt samverkansprogram mellan regionala aktörer 
inom området effektiv trafik perioden 2012-2020) arbetar man redan med vissa 
pusselbitar: Regional cykelstrategi och stombusstrategi. Dessa delar är mycket viktiga i 
en regional plan för hållbart resande.  
 
En viktig pusselbit är ResSmart-kansliet, som fram till år 2011 samordnade regionens 
Mobility Management-åtgärder och som drevs inom ramen för SATSA. Parterna 
(Trafikkontoret i Stockholms stad, SL, Trafikverket Region Stockholm samt 
Länsstyrelsen i Stockholms län) stod för finansieringen. Det pågår nu en utredning om 
framtida finansiering och ett förslag är att en del av funktionen integreras i 
Trafiken.nu/Trafik Stockholm. Det är betydelsefullt att funktionen formaliseras där en 
viktig utvidgning skulle vara att ge ResSmart ett koordineringsansvar vad gäller 
Mobility management i exempelvis regionala transportplaner och RUFS. För att 
etablera nya och effektiva samarbetsformer är det särskilt viktigt att alla berörda aktörer 
är med i den regionala plattformen. 
 
Miljönyttan beror naturligtvis på vilka insatser som vidtas och hur konsekvent arbetet 
görs. Målet för Kista är att minska biltrafiken i området med 10 procent. Arbetet med 
PIMMS Capital är en bra början till en regional plan, liksom arbetet med en regional 
cykelplan och det samordningsarbete som sker inom Res-Smart. Det finns många goda 
erfarenheter från SATSA-projekten som visar på att utöver goda effekter på 
framkomligheten i trafiken har även goda miljöeffekter kunnat påvisas. Miljönyttan har 
därför kategoriserats som hög eftersom de få fallen som utvärderats tydligt har visat på 
en hög miljönytta. 
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Med hur mycket de samhällsekonomiska nyttorna överstiger kostnaden för åtgärder 
beror på kostnaderna för framför allt information samt satsningar på alternativa färdsätt, 
exempelvis ökad tillgänglighet för kollektivtrafiken inklusive knytpunkter och 
cykelbanor. Den ekonomiska nyttan har satts till positiv/hög eftersom i de förhållandevis 
få fall där samhällsekonomiska beräkningar genomförts har den samhällsekonomiska 
nyttan vida överstigit kostnaderna. Komplexiteten har bedömts vara låg/måttlig för 
implementering, vilket i viss mån beror på område. Många intressen är inblandade men 
man har i regionen kommit förhållandevis långt i arbetet med Mobility Management-
åtgärder, vilket minskar komplexiteten trots de många olika aktörerna. Det 
sammanvägda betyget för åtgärden är hög prioritet.  
 
Förslag till Trafikverket Region Stockholms verksamhetsplan:  

• Att verka för att samverkansgruppen i SATSA 1.1 och ResSmart-kansliet kan 
fortsätta att utgöra en regional plattform för Mobility Management genom att 
beslut påskyndas om fortsatt finansiering.  

• En regional plan för Mobility Management som har stöd från de regionala 
aktörernas ledningsgrupper är ett tydligt sätt att stärka det regionala arbetet med 
fyrstegsprincipen. 

• För att underlätta en effektiv implementering samt en god förankring av 
åtgärden föreslås att en intern arbetsgrupp med bred kompetens bildas.  

Satsning på godslogistik 

Det nationella planeringsunderlaget lyfter upp vikten av logistikanalyser för att hitta 
lösningar som ger både ekonomiska incitament för transportköpare liksom för samhället 
genom mindre belastning på miljö och infrastruktur.  
 
För Trafikverket Region Stockholm ser vi ett behov av att diskutera om, och i så fall 
hur, Trafikverkets regionala arbete med godslogistikfrågor kan stärkas ytterligare. 
Ämnet är omfattande men de konkreta åtgärderna är fortfarande få, samtidigt som 
övriga aktörer i regionen satsar ganska lite på frågan. Det finns till exempel ingen 
regional aktör med spetskompetens inom logistik. . Statistikunderlag är dessutom sämre 
för godstrafiken jämfört med personbilstrafiken vilket bidrar till att det blir svårt att ta 
fram tydliga beslutsunderlag för godstrafiken. Frågan borde därför ha hög prioritet trots 
att Trafikverket inte är den enda aktören i regionen som kan sägas ha ansvar. 
 
Konkreta förslag för en regionalt placerad logistiker skulle kunna vara att:  

• Bryta ned den nyligen framtagna nationella godsstrategin13 till regional nivå. 
• Utveckla underlag som visar regionala godsflöden.  
• Utreda terminalstrukturer, möjliga depålägen och infartsparkeringar för tung 

trafik.  
• Verka för att det blir intressant för tredjeparts- och fjärdepartslogistikföretag 

att ta fram avtal som innehåller krav på energieffektivitet (utöver dagens 
kostnads- och tidskrav). 

13 Se Trafikverkets rapport ”Trafikverkets godsstrategi” från 2011-06-15. 
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• Se över godskapaciteten på järnväg i samarbete med det utredningsarbete som 
pågår i Kapacitetsuppdraget.  

• Ta fram strategier för industriområden. 
• Identifiera framtida flaskhalsar relaterade till en ökad hantering av biobränsle. 

Ett sådant arbete bör med fördel göras i samarbete med den nationella 
markbehovsplan som för närvarande tas fram. 

Framkomligheten för godstrafiken är begränsad i tättbebyggda områden i Stor-
Stockholmsområdet. Köbildning som förlänger transporttider och områdes-
bestämmelser som begränsar framkomligheten för tung trafik bidrar bland annat till att 
allt fler logistikcentraler byggs utanför tätorter. Den spontana logistik-samordningen i 
regionen sker däremot mycket långsamt. Vi föreslår därför att Trafikverket stärker sin 
godskompetens ytterligare genom att i regionen anställa en logistiker och att avsätta en 
årlig budget för (ytterligare) utredningar och samverkan kring regionens godslogistik. 
Åtgärden klassar vi som ny i den mening att många av de som vi intervjuat pekat på att 
det behövs ett stort krafttag i frågan. Åtgärden ges det samlade betyget mycket hög 
prioritet.  

Miljönyttan av en satsning från Trafikverket skulle bli indirekt men kan bli stor eller 
mycket stor beroende på styrkan i den katalysatoreffekt som en sådan satsning kan 
medföra. Om tung trafik flyttades från bostadsområden (där det finns många personer 
som skulle kunna bli exponerade av buller och luftkvalitetsutsläpp) skulle det påverka 
även möjligheter att klara riktvärden och normer och att nå buller- och luft-
kvalitetensmål på ett positivt sätt. Åtgärden har avvägts ge en hög miljönytta. 
 
För att åtgärden ska ge effekt är en förutsättning att det även finns en företags-
ekonomisk lönsamhet i att se till att godstransportera blir mer energieffektiva. Än så 
länge har transportköparna inte varit särskilt aktiva i att ställa sådana krav. Det finns 
inget som antyder att energieffektiva logistiklösningar skulle vara annat än 
kostnadseffektiva ur både företagsekonomiskt- och samhällsekonomiskt hänseende. 
Åtgärden har därför fått betyget hög ekonomisk nytta. Komplexiteten i åtgärden är å 
andra sidan hög eftersom det handlar om att hantera många sorters aktörer och där 
situationen kännetecknas av en avsaknad av naturligt huvudmannaskap.  
 
Förslag till Trafikverket Region Stockholms verksamhetsplan:  

• Stärk Trafikverkets godskompetens ytterligare genom att i Stockholmsregionen 
anställa en logistiker.  

• Förstärka samverkan med externa logistiker för att komma tillrätta med en 
kunskapsbrist inom logistik inom Trafikverket Region Stockholm. 

• Bryt ned den nationella godsstrategin till regional nivå. 
• Utveckla underlag som visar regionala godsflöden.  
• Avsätt en årlig budget för (ytterligare) utredningar och samverkan kring 

regionens godslogistik. 
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Åtgärdsval utifrån kvantifierad analys  

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet. Vi menar att Trafikverket som en del i beslutsprocessen bör ställa krav på 
kvantifierad samhällsekonomisk analys enligt fyrstegsprincipen som en integrerad del i 
beslutsprocesser (inklusive utredning av effekter av en förändrad markanvändning) 
samt krav på klimatrelaterade projektmål i såväl åtgärdsvalsstudier som i planprocess 
och projekt. Krav på kvantifierad analys bör därför ingå i åtgärdsvalsstudier och i 
beställningar från Samhälle. Med kvantifierad analys menar vi en analys enligt de 
riktlinjer för samhällsekonomiska analyser som nu gäller för fysiska investeringar14 
Uppfyllandet av målen måste också följas upp.  
 
Förslaget skulle kunna vara naturligt att ta med i de många aktiviteter som pågår inom 
Trafikverket för att förbättra användningen av fyrstegsprincipen bland annat inom 
ramen för projektet Metod för åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen, i det pågående arbetet 
med utveckling av Rutiner, i arbetet med att utveckla Gemensamma 
planeringsförutsättningar samt i det nationella projektet Breddat arbetssätt, där ett syfte 
är att fördjupa samhällsplaneringen "avseende fyrstegsprincipen och de fyra 
trafikslagen".  Anledningen till att vi trots allt pågående arbete ser en 
utvecklingspotential i frågan är att man genom kvantifiering understryker vikten av ett 
"korrekt" användande av fyrstegsprincipen för att nå de signifikanta synergieffekter som 
finns att få15. En kvantifierad analys kan exempelvis synliggöra transportsektorns 
energiförbrukning och transportsektorns grad av effektivitet när det gäller att 
tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar på de utmaningar som de transportpolitiska 
målen gäller. Att tydliggöra krav på uppföljning kan eventuellt ytterligare öka 
tillämpningen av fyrstegsprincipen. 
 
Syftet med åtgärden är att ge ett tydligare beslutsunderlag som i sin tur kan leda till att 
fler steg 1 och 2 åtgärder genomförs. Den föreslagna åtgärden får hög miljönytta baserat 
på de resultat som framkommit vid tidigare genomförda samhällsekonomiska 
bedömningar av steg 1 och 2-åtgärder där miljönyttan kunnat värderas till förhållandevis 
hög samhällsekonomisk nytta. Vi tror att om fler analyser, bland annat 
samhällsekonomiska bedömningar, skulle göras av steg 1 och steg 2 åtgärder skulle 
miljönyttan tydliggöras mer än de gör idag. Samhällsekonomiska bedömningar av steg 
1 och 2 åtgärder brukar resultera i att investeringskostnaderna är förhållandevis små 
jämfört med den samhällsekonomiska nyttan (som framför allt består av tidsvinster, 
men även i form av minskade utsläpp av CO2, PM och NOX). Tydligare beslutsunderlag 
gör det lättare att göra kostnadseffektiva prioriteringar. Den ekonomiska nyttan har 
därför bedömts vara hög. Komplexiteten bedöms vara låg då det handlar om att se till 

14www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/ 
15 Se bland annat Fyrstegs PM, 
www.trafikverket.se/PageFiles/16239/hallbart_resande_i_praktiken.pdf  
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att en övergripande princip som börjar få stort genomslag också implementeras på ett 
systematiskt sätt.  
 
Åtgärden har fått betyget hög prioritet. 
 
Förslag till Trafikverket Region Stockholms verksamhetsplan:  

• Ta fram rutin för att ställa krav på kvantifierad fyrstegsanalys i 
åtgärdsvalsstudier och i beställningar från Samhälle.  

• Rutiner för att följa upp krav som ställs i beställningar, inklusive hur resultaten 
från fyrstegsanalyserna använts.   

Luftkvalitetsavgift och/eller klimatavgift 

Inom Stockholms län har mängden fossilt koldioxid från trafiken, framför allt 
persontrafiken, inte minskat de senaste 20 åren trots att bilparken blivit allt mer 
bränslesnål och allt fler bilar drivs med icke-fossila bränslen16. Dessutom överskrids 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar på flera utsatta platser i länet. 
 
Att använda trängselskatter i syfte att minska utsläppen kan både utifrån miljöeffekt och 
samhällsekonomi vara mycket effektivt. Däremot är trängselskatterna i sin nuvarande 
utformning inte optimalt utformade för att uppnå minskade koldioxidutsläpp. Ett sätt att 
öka förutsättningarna för att trängselskatterna ska utgöra styrmedel för att uppnå lägre 
utsläpp och bättre luftkvalitet kan vara att differentiera avgifterna. Både av rättviseskäl 
och ur ett rent samhällsekonomiskt perspektiv är det rimligt att en del av avgiften är 
inriktad på att minska klimatutsläpp och/eller luftkvalitetsproblem, så att den speglar 
varje fordons bidrag till klimatutsläpp och luftkvalitetsproblemet.  
 
En utredning för att klargöra förutsättningar för införandet av klimat- och/eller 
luftkvalitetsavgifter som komplement till trängselskatter bör innefatta den juridiska 
framkomligheten, rådighet, en konkretisering av styrmedlets miljöpotential samt en 
översiktlig samhällsekonomisk bedömning. Utredningen kan med fördel även se över 
möjligheterna att införa en dubbdäcksavgift kopplad till luftkvalitetsavgiften.  
Tjänstemän i Göteborgs stad har föreslagit att Riksdagen ska pröva möjligheten för 

16 Miljömålsportalen (www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=77&pl=1 ), RUS 

(www.rus.lst.se/nationellaemissionsdatabasen.html), Energimyndigheten 

(www.energimyndigheten.se/sv/Statistik/Regional-och-kommunal-statistik/Branslen-och-

sektorer/Sektorer/Transporter/)  
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kommuner att införa en dubbdäcksavgift17. Stockholms stad har även föreslagit en 
klimatavgift 18. 
 
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat se över uttaget av 
trängselskatt19. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2012. Arbetet med 
och diskussioner om en höjd skatt/ luftkvalitetsavgift kan samordnas med, eller utgöra 
input till, regeringens utredare.  
 
Den nuvarande trängselskatten har visat sig fungera bra, men högre inkomster och en 
kraftig inflyttning till regionen tar ut effekten av de gällande avgifterna, vilket gör att 
det kan vara aktuellt att ändra prisnivån vilket enligt instruktionerna ingår i den av 
regeringen utsedda utredarens uppdrag20. Nyare studier tyder på att den optimala nivån 
för att undvika trängsel är högre än den nuvarande.21  
 
Även som trängselskatten är utformad idag kan den fungera som både en klimat- och 
en luftkvalitet-/bulleråtgärd då den bidrar till att minska (eller förflytta) trafik i (från) 
den avgiftsbelagda zonen. En separat klimat- och/eller luftkvalitetsavgift skulle kunna 
styra tydligare mot minskade emissioner. Där tekniska åtgärder är möjliga, till exempel 
genom bättre bränsle- eller fordonsval, kommer styrmedlet sannolikt att leda till att bilar 
som företrädelsevis har en hög miljöprestanda används. Styrmedlet kan designas så att 
den tydligt premierar till exempel låga utsläpp av koldioxidekvivalenter, partiklar, 
kväveoxider eller hög energieffektivitet. Åtgärder som påverkar driftskostnaderna för 
en bil väger som regel tyngre vid val av en ny bil än åtgärder som påverkar inköpspriset. 
Åtgärden påverkar både reslängd, färdmedelsval och lokalisering av bostäder, service 
och arbetsplatser. 
 

17 
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/B43EDA0CB
E081CFDC12578AE0046B2BF/$File/%C2%A7%20139.1%20TU%20Utvardering%20av%20
dubbdacksforbud%20etapp%201%20samt%20effekter%20av%20en%20dubbdacksskatt_avgif
t.pdf?OpenElement 

18 http://www.stockholm.se/PageFiles/171897/stockholms_atgardsplan.pdf (Sökväg: Startsidan 
/ Om Stockholm / Stadens klimatarbete / Åtgärder för minskade växthusgasutsläpp / 
Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi)  

 

Se sidan 27, avsnitt 5.2.2 i rapporten.  
19Direktiv 2011:47, Skatte- och avgiftsuttag vid användandet av vissa vägar, 
http://www.sou.gov.se/kommittedirektiv/2011/dir2011_47.pdf  
20 Ur dir 2011:47 ”Utredaren ska ta ställning till hur framtida höjningar av trängselskatten bör 
utformas och på vilket eller vilka sätt sådana höjningar bör genomföras.” 
21 Se exempelvis Kristoffersson Ida, Engelson Leonid (2011). Alternative Road Pricing Schemes and Their 

Equity Effects: Results of Simulations for Stockholm. TRB, 90th Annual Meeting Compendium of Papers, 

Paper#II – 1553. 
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Vi har klassat denna åtgärd som en ny åtgärd trots att den i liknande former föreslagits 
av många aktörer tidigare. Rätt utformad, det vill säga om trängselskatten styr mot 
källan av miljöproblemet och mot de användare som är mest benägna att ändra sitt 
beteende är åtgärdsförslaget ett av de absolut mest kostnadseffektiva sätten att minska 
utsläppen från transportsektorn i regionen. Den sammanlagda miljönyttan bedöms vara 
hög.  Däremot kan det vara svårt att hitta den optimala utformningen som tillgodogör 
både samhällsekonomi och miljönytta varför åtgärden ges betyget hög ekonomisk nytta.  
 
Politiskt sett är komplexiteten hög då en förändring av trängselskatten kräver 
Riksdagsbeslut. Finansdepartementet har påbörjat en översyn över bland annat 
utformning och avgiftsnivåer av trängselskatt vilket ökar förutsättningarna betydligt för 
att få till en förhållandevis snabb förändring. 
 
Det samlade utlåtandet är att åtgärden ges mycket hög prioritet. 
 
 
Förslag till Trafikverket Region Stockholms verksamhetsplan:  

• Medverka till att en utredning görs inom ramen för arbetet med länsstyrelsens 
åtgärdsprogram (och/eller som tilläggsuppdrag till regeringens pågående 
utredning) för luftkvalitet så att en separat luftkvalitetsavgift införs som 
komplement till trängselskatten. Utredningen kan med fördel även se över 
möjligheterna att införa en dubbdäcksavgift (vilket lyfts fram i Göteborg för 
närvarande) samt en klimatavgift (såsom lyftes fram i Stockholms stads 
åtgärdsplan för klimat och energi22). 

• Utredningen bör innefatta  
o juridisk framkomlighet 
o rådighet 
o konkretisering av styrmedlets miljöpotential  
o översiktlig samhällsekonomisk bedömning  
o användning av medel från trängselskatt 

 

3.3 Energieffektiva fordon 
Huvudsektorns kompletta namn i det nationella Transportövergripanden 
planeringsunderlaget är Energieffektiva fordon, fartyg och flygplan med ökad andel 
förnybar energi. Inom detta område pågår många nationella projekt där Region 
Stockholm deltar aktivt. På både nationell och regional nivå samverkar Trafikverket 
med andra aktörer, till exempel kommuner och näringsliv, bland annat för att stödja att 
krav ställs i upphandlingar och liknande för att öka användningen av energieffektiva 
fordon.  
 
Som exempel kan nämnas projektet Klimat- och energieffektiva fordon (se avsnitt 3.2) 
där Trafikverket Region Stockholm har erbjudit kommuner kompetensstöd för att 

22www.stockholm.se/PageFiles/171897/stockholms_atgardsplan.pdf / Se avsnitt 5.2.2 i 
rapporten. 
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genomföra en kartläggning och analys av de egna resorna och transporterna. Syftet är 
att få till stånd kostnadseffektiva lösningar som är klimatanpassade. Arbetet omfattar 
även att hitta lösningar för samordning av varutransporter och att stödja Trafikverket 
region Stockholms eget arbete med resor och transporter. En regional åtgärd har 
identifierats som betydelsefull inom denna huvudsektor: Intern resepolicy.  

Intern resepolicy  

Trafikverket arbetar aktivt för att stödja näringslivet och den offentliga sektorn i att 
bland annat ställa krav på upphandling av energieffektiva fordon samt tillämpning av 
resepolicy. Många aktörer använder Trafikverkets resepolicy som utgångspunkt för sin 
egen verksamhet. Det är förstås viktigt att Trafikverket säkerställer att man föregår med 
gott exempel inom dessa områden vilket bland annat ingår i åtgärden Klimat- och 
energieffektiva fordon, se avsnitt 3.2. Åtgärden kan utvecklas till att även innefatta att 
rese- och upphandlingspolicyn bör tillämpas mer stringent och följas upp på ett 
verksövergripande sätt.   
 
Miljönyttan har kategoriserats till att vara positiv eftersom det i nuläget saknas uppgifter 
om utgångsläget och då det därför är svårt att uppskatta den framtida potentialen till 
förbättring. Trafikverkets resepolicy fungerar däremot som en inspirationskälla för 
många andra organisationer när de ställer upp sin egen resepolicy.  
 
Att göra medvetna transportval leder ofta till att resurserna används mer 
kostnadseffektivt. Den ekonomiska nyttan har därför satts vara hög. Komplexiteten har 
antagits vara låg i och med att det främst handlar om att förbättra ett internt system som 
kan antas redan har stor acceptans. Det sammanvägda betyget skulle enligt 
sammanvägningsprincipen ge betyget måttlig prioritet i och med att storleken på den 
tillkommande miljönyttan är oklar, men åtgärden är hög prioritet i och med att det ger 
Trafikverket en ökad trovärdighet i miljöfrågor. 
 
Förslag till Trafikverket Region Stockholms verksamhetsplan:  

• Att verka för att en tydlig rutin införs för uppföljning av miljökraven i den 
interna resepolicyn. 

• Att verka för att en tydlig rutin införs för uppföljning av miljökraven för 
upphandling av fordon och tjänster.  

 

3.4 Energieffektiv infrastrukturhållning 
Åtgärdsområdets kompletta namn i det nationella Transportövergripanden 
planeringsunderlaget är Energieffektiv infrastrukturhållning; nybyggnad, drift och 
underhåll av vägar och järnvägar. För Trafikverket gäller det att redan i planerings- 
och projekteringsskedet i större utsträckning skapa en helhetsbild av byggande, drift och 
underhåll av infrastrukturen, med syfte att minimera energianvändningen och 
klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Det finns samtidigt en fara med att allt för 
tidigt bestämma detaljer, eftersom det finns stora fördelar med att lämna viss möjlighet 
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för tekniska innovationer och utveckling till senare skeden. Inom dåvarande Vägverket 
och Banverket i region Stockholm påbörjades arbete inom detta område. På nationell 
nivå har detta arbete fortsatt i den nya organisationen, dels i arbetet med utveckling av 
verktyget LCA hos Investering och Stora Projekt, och dels inom verksamhetsområdet 
för Underhåll där man bl.a. tagit fram en handlingsplan för minskad klimatpåverkan och 
minskad energiförbrukning. I regionen finns ett regionalt samarbetsforum för 
driftsfrågor där arbetet för en minskad miljöpåverkan bör fortsätta. Två åtgärdsprojekt 
är identifierade som viktiga inom denna fjärde och sista huvudsektor: Krav på 
projektmål, förväntad effekt samt LCA i investeringsprojekt och Släck/dimma onödig 
belysning. 
 

Krav på projektmål, förväntad effekt samt LCA i 
investeringsprojekt 

Såväl Trafikverket Samhälle som Underhåll, Investering och Stora projekt har ett stort 
ansvar vad gäller infrastrukturens energi- och klimatpåverkan. Samhälle har dock också 
en mycket viktig roll som beställare av fysiska åtgärder. Genom livscykelanalys kan 
man hitta förbättringsområden (hitta energitjuvar) för utformning, materialval, 
masshantering och liknande vad gäller energiåtgång och koldioxidutsläpp för en 
investering. Användningen av livscykelanalys (LCA), liksom hänsyn till energifrågan 
vid val av lösning, utformning och byggande, varierar dock fortfarande mellan projekt 
och är normalt mer omfattande vid de riktigt stora projekten där också resurserna är 
större. I framför allt mellanstora och mindre projekt tycks projektledarens engagemang 
till stor del vara avgörande för utfallet. Ett konsekvent optimerande av lösningar tycks 
också vara svårt eftersom långsiktigt kostnadseffektiva åtgärder i vissa fall har högre 
initial kostnad samtidigt som budgetrestriktioner normalt är hårda. Ökade kostnader 
under genomförandet av ett projekt innebär inte sällan att lösningar för bland annat 
miljöhänsyn bantas eller tas bort. Det finns däremot många exempel på att stora 
kostnadsbesparingar kan göras genom att exempelvis hitta effektiva lösningar för 
masshantering och logistik av arbetsfordon som i sin tur har positiva effekter på miljö.  
 
En utveckling av vilka krav som bör ställas på projektmål och förväntad effekt av 
investeringar, bland annat i åtgärdsbeskrivningar, bör därför kunna underlätta arbetet. 
Under det gångna året har en serie workshops hållits för att utvärdera arbetet med 
livscykelanalyser och liknande verktyg i en rad större investeringsprojekt. Som ett 
viktigt nästa steg föreslås att kunskapen om, när och hur livscykelanalyser av material 
bäst bör användas görs tillgänglig även för alla interna beställare. Livscykelanalyser är 
en metod som både erbjuder ett systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera vilka 
miljökrav som bör ställas samtidigt som den kvantifierar förväntad miljöpåverkan i alla 
steg beroende på om miljökrav ställs eller inte.  
 
Åtgärden innebär att en rutin tas fram där krav ställs på projektmål och förväntad effekt 
samt livscykelanalys. Rutinen bör tas fram av Samhälle med stöd av experter från 
Investering, Stora projekt och Underhåll och följas av en intern utbildning för de 
personer på Samhälle som skriver beställningar. Förslaget skulle eventuellt också kunna 
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kompletteras med rutiner och utbildning för när och hur man ställer krav på 
klimatrelaterade projektmål och Mobility Management-åtgärder i byggskedet.  
 
Vad gäller LCA har miljönyttan i dokumenterade fall visat sig vara hög. I nuläget 
genomförs många åtgärder eftersom de är företagsekonomiskt lönsamma lösningar i den 
mån alla berörda aktörer kan dela på besparingarna23. I och med att LCA dessutom 
innebär minskad miljöbelastning genom t ex minskat transportbehov av exempelvis 
grus och energieffektiv drift av ventilation i tunnlar har vi gett åtgärden betyget hög 
ekonomisk nytta. Komplexiteten av åtgärden har bedömts vara låg-måttlig eftersom det 
främst berör interna aktörer. Sammantaget placeras åtgärden in i kategorin hög prioritet.  
 
Förslag till Trafikverket Region Stockholms verksamhetsplan:  

• En rutin tas fram av Samhälle med stöd från experter från Investering, Stora 
projekt och Underhåll om hur krav ställs på projektmål, effekter och 
livscykelanalys följt av en intern utbildning för de personer på Samhälle som 
skriver beställningar.  

• Säkerställ att den kunskap om åtgärder och effekter från förstudier, idéstudier, 
stråkstudier, åtgärdsvalsstudier etc. som görs med fyrstegsanalys alltid fångas 
upp i kommande projekt och beställningar. 

Släck/dimma onödig belysning 

Trafikverket driver projekt på nationell nivå för att testa olika möjligheter att minska 
energiförbrukningen med moderna lampor och styrsystem. Vi tror att det utöver detta 
pågående arbete skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt och intressant att identifiera 
och släcka alternativt dimma ned onödig belysning. "Nedsläckning" kräver dock tid för 
politisk förankring, acceptansarbete och samverkan med andra aktörer.  
 
Enligt en bedömning på riksnivå kan man släcka ner ca 20 procent av belysningen längs 
vägarna utan att påverka trafiksäkerheten. Kanske är potentialen något mindre i 
Stockholms län givet den höga befolkningstätheten. Utöver detta kan delar av 
kvarvarande belysning förmodligen dimmas ned nattetid. Det tycks inte vara omöjligt 
att ca 10 procent av belysningen kan släckas och att förbrukningen kan halveras för 
ytterligare ca 5-10 procent av belysningen. På regional och nationell nivå pågår redan 
utvecklingsprojekt där moderna lamptyper och styrsystem prövas. Styrsystem kan 
minska energiförbrukningen hos lamporna med ca 50 procent genom att man dels 
minskar effekten, dels ”dimmar” eller släcker ned under de lägst trafikerade timmarna 
under natten. Moderna lampor kan minska förbrukningen med ytterligare ca 20-30 
procent. I ett försök i Göteborg med denna typ av gatubelysning minskades 
elförbrukningen med över 60 procent (enligt våra intervjuer).  
 
Dåvarande Vägverket Region Stockholm har arbetat med att dimma ned 
gatubelysningen, men inte satt i system att identifiera och släcka ned onödig belysning. 

23 Oftast är det en aktör som står för kostnaderna och andra aktörer som tar del av besparingarna. 
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Det finns ett pågående utvecklingsprojekt inom belysning som drivs nationellt av 
Trafikverket och som även innehåller vissa regionala aktiviteter. 
 
Åtgärden har fått betyget hög miljönytta eftersom det finns stor potential att minska 
elförbrukningen. Att släcka ner lampor som inte behövs handlar om ren effektivisering. 
Även investeringar i styrsystem bör ha goda förutsättningar för kostnadseffektivitet. 
Men kostnaderna är ännu inte kända och betyget sätts därför till positiv ekonomisk nytta.  
 
Att släcka belysning är tekniskt enkelt men behöver studeras närmare för att säkerställa 
att inte negativa trafiksäkerhetseffekter uppkommer och åtgärden måste även förankras 
politiskt för att kunna genomföras. Komplexiteten har därför satts till måttlig. 
 
Den samlade bedömningen är att åtgärden bör ges betyget måttlig prioritet eftersom den 
ekonomiska nyttan inte är känd och att trafiksäkerheten måste säkerställas, men det 
finns god potential att åtgärden innebär lägre driftskostnader för gatubelysningen.  
 
Förslag till Trafikverket Region Stockholms verksamhetsplan:  

• Ta upp en diskussion med Underhåll om möjligheter att utveckla arbetet i 
regionen vad gäller belysning för att till exempel identifiera och släcka 
alternativt dimma ned onödig belysning. 
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4 Miljömål och befintliga åtgärdsplaner  
Inom klimatområdet finns många synergier med andra miljömål främst luftkvalitet och 
buller då både problembild och åtgärdsbehov ofta ligger nära varandra inom dessa 
områden. Områdena har många gemensamma beröringspunkter och aktörerna är också 
delvis de samma. I detta avsnitt tas därför miljömål, aktiviteter och viktiga aktörer upp 
inom dessa tre områden för att visa på och lyfta fram viktiga beröringspunkter som kan 
vara till nytta i det fortsatta samarbetet med andra aktörer i regionen. 

4.1 Miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer 
Riksdagen har satt upp 16 nationella miljökvalitetsmål för att styra Sverige mot en 
miljömässigt hållbar utveckling på sikt. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till inom en generation. För att konkretisera 
arbetet och underlätta uppföljningen definierade riksdagen 72 delmål till de 
övergripande målen. Riksdagen beslutade 2010 om stora förändringar i 
miljömålssystemet och delmålen har nu ersatts av så kallade etappmål. Dessa ska i större 
utsträckning vara målövergripande och mer inriktade på den samhällsomställning som 
behövs i ett generationsperspektiv. Etappmålen kan beslutas av regeringen men 
riksdagen bör besluta om komplexa och viktiga mål. Riksdagen fastställer miljömålen, 
men det är Naturvårdsverket som har samordningsansvar för uppföljning av dem. 
Naturvårdsverket ansvarar också för uppföljning av enskilda mål, till exempel för 
begränsad klimatpåverkan samt frisk luft. För målen kring en god bebyggd miljö och 
buller är Boverket ansvarig myndighet. Länsstyrelserna har en övergripande och 
samordnande roll som regionala miljömyndigheter, och ska tillsammans med andra 
regionala myndigheter och organ samt i dialog med kommuner, näringsliv, frivilliga 
organisationer och andra aktörer arbeta för att säkra att miljökvalitetsmålen får 
genomslag i länen. 
Förutom miljökvalitetsmål finns även inom vissa områden miljökvalitetsnormer som är 
juridiskt bindande och regleras i miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna är därmed 
lagkrav medan miljömålen är mål som ska nås på lite längre sikt och som oftast är mer 
ambitiösa. Normerna kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. I de 
fall där normerna inte uppfylls behöver ett åtgärdsprogram upprättas. I första hand är 
det regeringen som beslutar om miljökvalitetsnormer, men regeringen kan överlåta 
beslutet åt en myndighet.   
 
I både Stockholms och Gotlands län har de nationella målen brutits ner och anpassats 
till regionala förhållanden. För att nå målen måste aktörer i regionen samverka eftersom 
olika aktörer i regionen har rådighet över olika ansvarsområden. De flesta av de 
nationella delmålen och de regionala målen för Gotland är satta för år 2010, och målåret 
har således passerat. I Stockholms läns förslag till Klimat- och energistrategi 
(remissversion juni 2011) har fem regionala mål tagits fram (se faktaruta i nästa avsnitt).   
 
I arbetet med att verka för att uppnå målen har Trafikverket identifierat tre 
fokusområden där transportsystemet har stor betydelse; klimat, hälsa och landskap.  
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I denna rapport ligger huvudfokus på arbetet med klimat- och energifrågor, men dessa 
samverkar ofta med behov av åtgärder avseende främst luftkvalitet men även buller. 
Dessa tre miljöområden har stor betydelse i arbetet för att uppnå en god bebyggd miljö 
och hälsa. Klimat- och energibesparande åtgärder har även positiva effekter på och 
samverkar med mål för skydd och utveckling av natur- och kulturvärden och biologisk 
mångfald samt skydd av vattenområden. I regionen, främst i Stockholms län, pågår ett 
aktivt arbete inom områdena luftkvalitet och buller. Nedan har vi därför valt att 
presentera miljömål, viktiga aktörer och aktiviteter av betydelse för Trafikverkets arbete 
i regionen inom områdena klimat, luftkvalitet och buller.   
 

4.2 Klimat 
Klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser kräver stora insatser och kraftfulla 
åtgärder. Till skillnad från luftkvalitet och buller som beskrivs nedan, spelar det ingen 
roll var utsläppen görs och vilken halt som kan uppmätas på gatunivå. Istället är det den 
totala mängden av utsläpp som utgör problemet. Klimatpåverkan är alltså ett globalt 
problem, men för att komma till rätta med det måste åtgärder även ske lokalt.  
 
Nedan presenteras en översyn av de Europiska nationella och regionala klimatmålen, av 
betydelse för Trafikverkets arbete i regionen.  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

24 EUs vitbok - Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and 
resource efficient transport system 

EU:s klimatmål 24 

EU:s mål för 2020 är att utsläppen av koldioxid ska minska med 20 % jämfört med 1990 års 
nivåer (17 % i Sverige). Det långsiktiga målet är 2° C-målet (dvs. att den globala 
temperaturen inte ska öka mer än 2° C jämfört med förindustriella temperaturer). 

EU:s vitbok från 2011 specificerar utsläppsmål för transportsektorn. Det övergripande målet 
för transportsektorn är att minska CO2-utsläppen med 20 % till 2030 jämfört med 2008 års 
nivåer. År 2050 är målet att minska CO2-utsläppen inom transportsektor med 60 % jämfört 
med 1990. 
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25 http://www.miljomal.se/1-Begransad-klimatpaverkan/Delmal/  
26 Regeringen har givit Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram underlag till en färdplan för ett Sverige utan 

nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Uppdraget ska redovisas 1 december 2012 och genomföras i samråd 

med Energimyndigheten och andra myndigheter samt länsstyrelserna.  
27 Trafikverket, klimat, mål & inriktning: http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-
halsa/Klimat/Klimatmal-for-transportsektorn/ 

Nationellt miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan25 

År 2050: 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 det globala målet kan nås. 

Etappmål: (ersätter delmål, beslut i riksdagen 2010) 

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. 

För att ge miljökvalitetsmålet en innebörd har de ansvariga myndigheterna under 2011 
kompletterat det övergripande målet med ett temperaturmål och ett koncentrationsmål: 

• Temperaturmål: Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst 
2°C jämfört med förindustriella nivån. Sverige ska verka internationellt för att det 
globala arbetet inriktas mot detta mål. 

• Koncentrationsmål: Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att 
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 
400 ppm koldioxidekvivalenter. Möjligheten att uppfylla miljökvalitetsmålet är till 
avgörande del beroende av internationellt samarbete och insatser i alla länder. 

Nationella mål i Klimatpropositionen:  

Riksdagen har beslutat att Sveriges utsläpp av koldioxid år 2020 ska vara 40 procent lägre än 
utsläppen 1990 och vid mitten av århundradet ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser 
vara lika med noll26. Målet i Klimatpropositionen gäller för den icke handlande sektorn. Av 
minskningarna ska 2/3 genomföras i Sverige och 1/3 genom investeringar i andra EU- länder 
eller flexibla mekanismer som CDM. Det innebär att utsläppen ska minska med 
uppskattningsvis 27 procent inom den icke handlande sektorn i Sverige (exkluderat åtgärder 
genomförda i utlandet).  

I propositionen om en sammanhållen klimat- och energipolitik i Sverige finns specifika mål 
för 2020, samt specifika mål för transportsektorn27 

• År 2020: 10 procent förnybar energi i transportsektorn. 
• År 2020: 20 procent effektivare energianvändning 
• År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. 
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Med dessa mål och åtgärder är regeringens inriktning att Sverige år 2050 har en hållbar och 
resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. 

Trafikverkets nationella mål 

Trafikverkets nationella mål Vägtrafiken utgör ca 40 procent av den icke handlande sektorn 
och bör därför bidra väsentligt till minskningen.  
I Trafikverkets trafikslagsövergripande planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan1 
redovisas de nationella målens betydelse för transportsektorn, och hur dessa ska kunna nås. 
I dokumentet poängteras att det är nödvändigt att transportsektorn tar ett stort ansvar för 
målen med tanke på sektorns storlek och att utsläppen av klimatgaser från transportsektorn 
inte minskar i tillräcklig takt. De åtgärder och styrmedel som har beslutats fram till i dag 
räcker bara till att stabilisera utsläppen på dagens nivå.  
 
Prioriterade åtgärder och styrmedel delas in i fyra huvudområden:  

• Transportsnål samhällsplanering och infrastruktur för klimatsmarta val  

• Energieffektiv användning av transportsystemet inklusive val av transportsätt  

• Energieffektiva fordon, fartyg och flygplan med ökad andel förnybar energi  

• Energieffektiv infrastrukturhållning  

I rapporten dras slutsatsen att det inte kommer att räcka med effektivare fordon, fartyg och 
flygplan, ökad andel förnybar energi samt elektrifiering av vägtransporter. Det kommer 
också krävas en förändrad inriktning i utvecklingen av samhälle och infrastruktur och 
personbilstrafiken måste minska med 20 % år 2030 jämfört med 2004 års trafikvolymer. 
Detta innebär att tillgängligheten i större grad måste lösas genom effektiv kollektivtrafik och 
bättre möjligheter att gå och cykla. Inrikes och kortare utrikes resor måste flyttas över från 
flyg till järnväg. Tillväxten i godstransporter på väg måste också dämpas, genom förbättrad 
logistik och överflyttning på järnväg och sjöfart.  

I planeringsunderlaget har Trafikverket också satt upp egna interna mål för åren 2011-2014:  

• Klimatpåverkan från transportsektorn ska årligen minska med 100 000 ton  

• Energianvändningen i transportsektorn ska minska med minst 300 GWh som ett 
resultat av Trafikverkets insatser 
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28 Länsstyrelsen (2013), Klimat- och energistrategi för Stockholms län; Rapport 2013:8 
29www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-
energi/Pages/gotlandskamal.aspx  

Regionala mål i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010): 

I RUFS/RUP 2010 konstateras att för att planens målsättning ska uppnås behöver de 
klimatpåverkande utsläppen per invånare i regionen minska enligt följande jämfört med 
2005 års utsläppsnivåer: 

 år 2020: 20-25% lägre utsläpp 
 år 2030: 45-50% lägre utsläpp 
 år 2050: 80-90% lägre utsläpp 

Länsstyrelsens regionala mål i Klimat- och energistrategi för Stockholms län:28 

1. Länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter minskar med 
19 % till år 2020 jämfört med år 2005.  Verksamheter som regleras av handel med 
utsläppsrätter minskar samtidigt sina utsläpp med 30 procent 

2. till år 2020. Regionens energianvändning är 20 procent effektivare år 2020 
jämfört med år 2008 mätt i energiintensitet (tillförd energi per BNP-enhet i fasta 
priser). 

3. De klimatpåverkande utsläpp som energianvändningen ger upphov till minskar 
med 30 procent per invånare till år 2020 (ton CO2-ekv.) jämfört med år 2005 och 
med 40 procent till år 2030. 

4. År 2020 är 16 procent av energianvändningen i transportsektorn förnybar 

5. Energiproduktionen i länet sker år 2020 till 90 procent med förnybara bränslen, 
spetslastproduktion oräknad. År 2030 sker den till 100 procent med förnybara 
bränslen. 

 

Länsstyrelsens regionala mål i Klimat- och energistrategi för Gotlands län:29  

Visionen och det övergripande regionala målet för en hållbar energiförsörjning på Gotland 
år 2025 är: 

• Att energiförsörjningen på Gotland ska bygga på en hög andel lokal förnybar 
energi och bidra till näringslivets utveckling och tillväxt.  

• Att energianvändningen ska vara klimatneutral och kännetecknas av högsta 
möjliga effektivisering och hushållning. 

Arbete pågår med att ta fram nya regionala klimat- och energimål. 
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I Stockholms län har koldioxidutsläppen minskat med nio procent mellan 1991 och 
2011. Även om koldioxidutsläppen har minskat i Stockholms län, så har utsläppen från 
transportsektorn ökat med elva procent mellan 1990 och 2008. För närvarande står 
transportsektorn för omkring 60 % av länets växthusgasutsläpp från sektorer som inte 
ingår i utsläppshandeln.30  

 
Länsstyrelsen i Gotlands län har år 2008 tagit fram en Klimat– och energistrategi, och i 
länet pågår ett kontinuerligt arbete med årliga återkommande energidialoger med brett 
deltagande av olika aktörer i länet. I Stockholms län har samtidigt med detta uppdrag 
pågått ett arbete med att ta fram en klimat- och energistrategi för länet. Strategin i 
Stockholms län är framtagen i samarbete med länets kommuner, regionala organ, 
näringsliv och organisationer och innehåller fem regionala mål inom området som ska 
nås innan 2020. Dessutom presenteras sex delstrategier/åtgärdsområden för olika 
områden som t ex transporter och resande, energiproduktion, samhällsplanering och 
regionala strukturer, kunskapsuppbyggnad och utvecklingsarbete samt konsumtion. 
Energistrategin är inget handlingsprogram utan den formulerar mål och ger underlag för 
åtgärder som de olika aktörerna själva ska genomföra. 31 I strategin lyfts t ex fram vikten 
av att cykelresandet ökar och att kollektivtrafikens konkurrenskraft förbättras samt att 
långsiktiga investeringar i infrastruktur och övrig samhällsplanering skapar 
förutsättningar för ett energieffektivare transportsystem. Här finns även ett antal förslag 
till möjliga åtgärder som t ex att införa minskad klimatpåverkan som en 
grundförutsättning i infrastrukturplaneringen, att utveckla en regional strategi för 
hållbart resande, att planera för ett samhälle där bebyggelsestrukturen minskar 
efterfrågan på bilresor och transporter samt att ställa höga och ökande miljökrav vid 
upphandling av transporttjänster. 

Stockholmsregionens gemensamma utvecklingsplan RUFS 2010 (Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010) har tagits fram med brett deltagande från 
många aktörer. Planen ska ge vägledning och stöd när regionala utvecklingsfrågor 
behandlas. RUFS har också formell status som regionalt utvecklingsprogram (RUP). I 
såväl RUFS 2010 som i den s.k. Stockholmsöverenskommelsen från 2008 dras 
slutsatserna att det behövs kraftfulla incitament och styrmedel för att nå målen, och att 
det måste till kraftfulla styrmedel för att dämpa trafiktillväxten. I RUFS anges även att 
det troligen behövs ”regionalt utformade styrmedel för länet” för att komplettera de 
nationella styrmedlen.  

Både Trafikverket och Länsstyrelsen har arbetat med att bryta ner miljömålen och har 
kommit till slutsatsen att teknikutveckling inte räcker för att nå de långsiktiga 
klimatmålen. Beteendeförändringar för att minska biltrafikens transportarbete är också 
nödvändiga. 

Som framgår av beskrivningen av åtgärderna i kapitel 3 pågår en aktiv samverkan 
mellan Trafikverket i regionen och många av länets stora aktörer exempelvis 
länsstyrelsen, landstinget, kommunerna och kollektivtrafikbolag. För att samverkan ska 

30www.miljomal.se Länsstyrelsens redovisning av regionala miljömål 
31 Länsstyrelsen i Stockholms län – Klimat och energistrategi för Stockholms län  
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ge snabba resultat är en viktig förutsättning att de individer som sitter med i berörda 
samverkansfora har mandat att ta beslut och att det finns en levande återkoppling till 
ledningsgrupperna inom de berörda organisationerna, och ut i organisationen. 

4.3 Luftkvalitet 

Luftföroreningar påverkar människors hälsa och miljön negativt. Förkortad livslängd, 
försurning, övergödning och nedsmutsning är exempel på problem som 
luftföroreningarna orsakar. För att komma tillrätta med dessa problem finns dels 
nationella miljökvalitetsmål och dels särskilda lagreglerade miljökvalitetsnormer för 
luftkvalitet. Nedan beskrivs de nationella miljömålen för frisk luft med delmål parallellt 
med miljökvalitetsnormen av störst betydelse för transportsektorn för de beskrivna 
miljömålen.  

Luftkvaliteten regleras av miljökvalitetsnormen SFS 2010:477 
(Luftkvalitetsförordningen). Den reglerar halterna av ett antal olika föroreningar i 
utomhusluft. Det finns dels halter som inte får överskridas (kvävedioxid, kväveoxider, 
svaveldioxid, bly, PM10, bensen och kolmonoxid), dels halter som ska klaras till ett visst 
datum (PM2.5, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren). Om en 
miljökvalitetsnorm för utomhusluft överskrids eller riskerar att överskridas ska 
Naturvårdsverket bedöma om det finns behov att upprätta ett åtgärdsprogram. Berörd 
länsstyrelse eller kommun ska därefter ta fram ett åtgärdsprogram.  

 
Nationellt miljökvalitetsmål: Frisk 
luft32 

Miljökvalitetsnormer enligt 
Luftkvalitetsförordning (2010:477)33 

År 2020: Luften ska vara så ren att 
människors hälsa samt djur, växter och 
kulturmiljövärden inte skadas. 

 

 
  

32 Länsstyrelsen i Stockholms län – Miljömål för Stockholms län (2006) 
33 Luftkvalitetsförordning (2010:477): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100477.htm  
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Delmål:34  

Kvävedioxid:  
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. 

Kvävedioxid & kväveoxider (10 §): 

Timmedelvärde: 90 mikrogram/m³ (får 
överskridas max 175 gånger per år, så länge 200 
mikrogram/m³ i timmedel inte överskrids mer 
än 18 gånger per år) 

Dygnsmedelvärde: 60 mikrogram/m³ (får 
överskridas max 7 gånger per år).  

Årsmedelvärde: 40 mikrogram/m³ 

Partiklar:  

Halterna 35 mikrogram/m3 som 
dygnsmedelvärde och 20 mikrogram/m3 
som årsmedelvärde för partiklar (PM10) 
ska underskridas år 2010. 
Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 
37 dygn per år. 

Halterna 20 mikrogram/m3 som 
dygnsmedelvärde och 12 mikrogram/m3 
som årsmedelvärde för partiklar (PM2,5) 
ska underskridas år 2010. 
Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 
37 dygn per år 

Partiklar PM10 (18 §): 

Dygnsmedelvärde: 50 mikrogram/m³ (får 
överskridas max 35 gånger per år) 

Årsmedelvärde: 40 mikrogram/m³35 

 

Partiklar PM2,5 (19 §): 

Det ska eftersträvas att PM2,5 till och med den 
sista december 2014 inte överskider 25 
mikrogram/m³ i årsmedelvärde. Från och med 
den första januari 2015 får årsmedelvärdet inte 
vara högre än 25 mikrogram/m³. 

Marknära ozon: 

Halten marknära ozon ska inte överskrida 
120 mikrogram/m³ som åtta timmars 
medelvärde år 2010 

 

Ozon (15 §): 

Det ska eftersträvas att ozon inte förekommer i 
utomhusluft med mer än 120 mikrogram/m³ 
som högsta åttatimmarsmedelvärde under ett 
dygn. 36 

Flyktiga organiska ämnen:  

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

Bensen (17 §): (inga andra VOC finns 
specificerade) 

Årsmedelvärde: 5 mikrogram/m³ 

 

34 Miljömålsportalen: Delmål för Frisk Luft: http://www.miljomal.se/2-Frisk-luft/Delmal/  
35 För mer information kring långsiktiga normer (efter 2015 och 2020), se 20 § i förordningen 
36 För mer information kring långsiktiga normer kring totala överskridanden under 
femårsperioder enligt exponeringsindex AOT 40(fram till och med 2019, samt från och med 
2020), se 16 § i förordningen.  
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Benso(a)pyren:  
Halten 0,3 nanogram/m³ som 
årsmedelvärde för benso[a]pyren ska i 
huvudsak underskridas år 2015. 

Bens(a)pyren (21 §): 

Det ska efterstävas att bens(a)pyren från och 
med den första januari 2013 inte överskrider 1 
nanogram/m³ i årsmedelvärde. 

I Stockholms län är problemen med för höga föroreningshalter och överskridanden av 
miljökvalitetsnormer omfattande. Detta gäller framför allt partiklar (PM10) och 
kvävedioxid (NO2). För bägge dessa gäller att problemen är störst i stadsmiljöer där 
trafiken är förhållandevis tät och gatorna är omgivna av höga hus som gör att 
spridningen av föroreningarna är dålig samt längs de stora infartslederna med höga 
trafikmängder. Den största orsaken till problemen med partiklar är slitage av vägbana 
och dubbdäcksanvändning.37 

Historiskt sett är nedgången av kvävedioxidhalten i Stockholms innerstad positiv, 
mycket på grund av förbättrad rening av avgaser från bilarna och att bilarna drar mindre 
bränsle. Under senare år har denna trend dock avtagit, dels på grund av att trafiken totalt 
sett ökat men också för att andelen dieselfordon blivit högre. Halten marknära ozon har 
också ökat vilket påskyndar ombildningen av kvävedioxid från kväveoxid. 

Kommunerna i Stockholms län är tillsammans med bland andra Länsstyrelsen och 
Trafikverket medlemmar i Stockholm och Uppsala Läns Luftvårdsförbund. På 
Luftvårdsförbundets webbplats  presenteras kartor för länet där det framgår på vilka 
vägsträckor normernas dygnsmedelvärden överskrids. På samma kartor finns även 
utritat var lägre utvärderingströsklar överskrids. Dessa utvärderingströsklar är satta som 
en vägledning för hur utvärdering av halter ska ske där normerna överskridits över en 
längre tid, och ligger mer i nivå med miljökvalitetsmålen, som är strängare än de satta 
normerna.38 Under år 2011 har SLB-analys, på uppdrag av Luftvårdsförbundet 
genomfört en uppdatering av kartläggningen. Kartläggningen visar att normen för 
kvävedioxid överskrids på 42 kilometer väg i länet och normen för partiklar på 69 
kilometer väg. Överskridanden finns idag i sju av länets 26 kommuner. I stort sett alla 
kommuner i länet kan dock anses vara berörda då all trafik bidrar till de höga halterna.  

 På grund av överskridandena i Stockholms län togs ett åtgärdsprogram fram för både 
kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) för länet redan år 2004.39 Överskridanden sker 

37 Miljömålsportalen: Når vi Stockholms läns miljömål?  
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Regionala-miljomal1/?eqo=2&t=Lan&l=1 
och bland annat 
www.trafikverket.se/PageFiles/21527/samlad_lagesrapport_om_vinterdack.doc 
38 LVF 2011:17 Problembeskrivning av halterna NO2 och PM10: 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/lvf201
1-17-problembeskrivning-no2-pm10PM10.pdf  
39 Naturvårdsverket, Utomhusluft:  
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Lagar-och-
styrning/Miljokvalitetsnormer/Utomhusluft-miljokvalitetsnormer/  
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dock fortfarande i stor omfattning och en revidering av åtgärdsprogrammet har nyligen 
skett. Detta arbete har letts av Länsstyrelsen i Stockholms län, i samarbete med berörda 
kommuner, bland andra Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms län (KSL), 
Storstockholms lokaltrafik (SL) och Trafikverket40.  

Åtgärdsprogrammet fokuseras på tre typer av åtgärder; sådana som ger effekt snabbt på 
akut höga halter, sådana som ger långsiktig effekt samt åtgärder som ska ge bättre 
beslutsunderlag i form av utredningar och uppföljningar. Åtgärder som föreslås är 
främst minskad dubbdäcksanvändning i form av avgifter/skatter och/eller förbud på 
enskilda kommunala gator eller områden. Övriga akutåtgärder är dammbindning, 
sänkning av höga hastigheter samt nya städmetoder. Åtgärder mot höga 
kvävedioxidhalter är förändrade trängselavgifter och miljözoner med restriktioner för 
tunga och lätta fordon. Långsiktigt handlar det om att förändra trafikarbetet till mer 
kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, samhällsplanering, omfördela vägutrymmet och 
sänka hastigheterna på vägarna.  
 

Bland de förslag som lyfts fram i remissen av Länsstyrelsen i Stockholms län återfinns 
några av de åtgärdsförslag som presenteras i kapitel 3. Främst är det de åtgärder som 
bidrar till att öka kollektivtrafik, cykel och gång som har positiva synergieffekter på 
luftkvaliten, framför allt minskning av kväveoxidutsläppen.  

Tack vare arbetet med de regionala åtgärdsprogrammen för kvävedioxid och partiklar i 
Stockholms län, finns en etablerad samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län, 
berörda kommuner, Kommunförbundet Stockholms län (KSL), och Storstockholms 
lokaltrafik (SL). Det är möjligt att åtgärderna skulle kunna få ytterligare draghjälp 
genom samarbete med exempelvis ResSmart-kansliet och andra Mobility Management 
forum.  
 

4.4 Buller 
Buller är det miljöproblem som flest människor i Stockholms län är drabbade av41. 
Bullerproblem kan leda till dålig sömn, stressreaktioner och sämre inlärnings- och 
prestationsförmåga. Nedan beskrivs de nationella miljömålen för en god bebyggd miljö 
där buller ingår som ett av delmålen, de regionala målen som har utarbetats för 
Stockholms län samt en uppföljning av dessa.  
 

40 Länsstyrelsen i Stockholms län, åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar: 
http://www.lansstyrelsen.se/STOCKHOLM/SV/MILJO-OCH-
KLIMAT/MILJOMAL/REGIONAL-MILJOMALSDIALOG/FRISK-
LUFT/Pages/atgardsprogram-kvavedioxid.aspx 
41 SLL och Karolinska Institutet (2011). Miljö, arbete och hälsa i Stockholms län, Antonis 
Georgellis och Tomas Hemmingsson.  
www.folkhalsoguiden.se/upload/folkh%C3%A4lsoarbete/fhr2011/FHR2011del11_Miljo_arbet
e_halsa_web.pdf 
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Nationellt miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö42 

År 2020: 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. 

Delmål som rör Buller:43  

• 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. 

Riktvärden för buller  

Sveriges riksdag har beslutat om riktvärden för högsta bullernivåer vid nybyggnation och 
väsentlig ombyggnad av bostäder och trafikinfrastruktur44:  

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Utöver dessa riktvärden har Naturvårdsverket också tagit fram riktvärden för övriga 
miljöer 45. 

Ekvivalent bullerljudnivå betyder medelljudnivån över dygn baserat på årsdygnstrafikmängd och 

maximal ljudnivå motsvarar den beräknade högsta ljudnivån som överskrids 5 gånger per natt 

baserat på årsdygnstrafikmedel nattetid för tunga fordon. 

Miljökvalitetsnormer för Buller enligt förordningen om omgivningsbuller,  
SFS 2004:67546  
På samma sätt som det finns en miljökvalitetsnorm för luftföroreningar, så finns det en 
norm för omgivningsbuller. I och med förordningen om omgivningsbuller, SFS 
2004:67547, finns en skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram så att 

42 Länsstyrelsen i Stockholms län – Miljömål för Stockholms län (2006) 
43 Miljömålsportalen: Delmål för God bebyggd miljö – buller: http://www.miljomal.se/15-God-
bebyggd-miljo/Delmal/Buller-2010/  
44 Regeringens proposition 1996/97:53, Infrastrukturinriktning för framtida transporter 
45 www.naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Riktvarden-for-
buller/ 
46 Förordningen om omgivningsbuller: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040675.htm 
Förordning (2012:51). 
47 Som baseras på EU-direktiv 2002/49/EG, bedöms buller med gemensamma bullermått, 
kartläggnings- och bedömningsmetoder. 
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omgivningsbuller inte orsakar hälsoskadliga effekter. Förordningen uppdateras 
kontinuerligt.  

Fas 1 avsåg förhållandena 2006: 

I denna fas skulle kommuner med fler än 250 000 invånare, vägar med fler än 6 miljoner 
fordon per år (ca 16 000 per dygn), järnvägar med fler än 60 000 tåg per år och 
flygplatser med fler än 50 000 flygrörelser per år kartlägga buller och utarbeta 
åtgärdsprogram. I denna första fas har Stockholm, Göteborg och Malmö kartlagt buller 
från vägtrafik, spårtrafik och flygplatser samt stora industrier och hamnar inom 
kommunerna. Vägverket har kartlagt ca 132 mil vägar, Banverket ca 31 mil järnvägar och 
Transportstyrelsen har kartlagt bullret vid Arlanda och Landvetter. Ansvariga trafikverk 
och kommuner har också utarbetat åtgärdsprogram. Arbetet rapporterades till EU-
kommissionen den 30 december 2007. 

Fas 2 avser förhållanden år 2011: 

I denna fas kartläggs kommuner med fler än 100 000 invånare, vägar med fler än 
3 miljoner fordon per år (drygt 8 200 fordon per dygn), järnvägar med fler än 30 000 tåg 
per år och flygtrafik vid civila flygplatser med en trafiktäthet på mer än 50 000 
flygrörelser per år. Fas 2 omfattar totalt 400 mil väg och 140 mil järnväg. Förutom 
Arlanda och Landvetter ingår också Bromma flygplats.  

Kartläggningen ska vara klar senast den 30 juni år 2012 och ligga till grund för 
åtgärdsprogrammen som ska vara utarbetade sommaren 2013. Kartläggning och 
åtgärdsprogram uppdateras vart femte år. 

 

Enligt Miljöbalken är det den som utövar verksamheten och som därmed anses orsaka 
en störning eller i detta fall en bullerpåverkan som är ansvarig för störningen och för att 
åtgärder vidtas. Naturvårdsverket har i sin instruktion från regeringen ett utpekat ansvar 
för att ”särskilt samordna myndigheternas arbete avseende omgivningsbuller” och ge 
vägledning om miljöbalken, Boverket är ansvarig för miljömålet ”God bebyggd miljö” 
och för att bullerriktvärdena följs vid planering av bebyggelse medan Socialstyrelsen 
ansvarar för hälsoaspekter främst orsakat av inomhusbuller. Trafikverket ansvarar för 
buller i samband med planering av all statlig infrastruktur och av hela transportsystemet 
samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Transportstyrelsen 
sätter regler för buller från arbetsmaskiner och avgasutsläpp från fordon vid järnväg, 
luftfart, sjöfart och vägtrafik samt ansvarar för luftfartens miljöpåverkan48. Slutligen är 
det kommunerna och länsstyrelserna som har den ”operativa tillsynen”49. Kommunerna 
är även ansvariga för det buller som kommer från det kommunala vägnätet.  

Sedan en tid tillbaka pågår inom Trafikverket ett arbete med att revidera och utveckla 
gemensamma riktlinjer för buller och vibrationer från väg och järnväg. Trafikverket har 
bland annat nyligen tagit fram en riktlinje för hur Trafikverket ska förhålla sig till de 

48 http://transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/fordonsregler/Miljokrav/ 
49 Naturvårdsverket: Verksamheter med miljöpåverkan, Buller, Ansvar för buller: 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Ansvar-for-
buller/  
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situationer som kan uppkomma i samarbetet med kommunerna kring buller och 
vibrationer vid planering av bebyggelse. Syftet med denna riktlinje är att Trafikverket 
ska ha ett gemensamt förhållningssätt i samarbetet med kommunerna vid 
samhällsplanering där risken för buller- och/eller vibrationsproblem är av betydelse.50 

Inom dåvarande Vägverket hade regionerna i uppdrag att genomföra bristanalyser för 
riktade miljöåtgärder bland annat för buller senast juni 2010. Syftet med detta var att 
stödja regional och nationell planering i prioritering, genomförande och uppföljning av 
riktade åtgärder för att minska bland annat bullernivåerna. Trafikverket har också tagit 
fram ett nationellt trafikslagsövergripande planeringsunderlag för bland annat 
luftkvalitet, buller och vibrationer, och ett nationellt trafikslagsövergripande underlag 
för prioritering av åtgärder för buller och vibrationer. 

Dåvarande Vägverket har i enlighet med fas 1 ovan tagit fram åtgärdsprogram för 2009 
och framåt för bullerproblem i vägtrafiken för vägar med mer än 6 miljoner fordon per 
år. Dåvarande Banverket har ett åtgärdsprogram för 2009 - 2013 som omfattar de 
järnvägssträckor som år 2006 trafikerades av mer än 60 000 tåg/år i enlighet med EU-
direktivet. Bägge dessa program är nationella och anger generella åtgärder. Även 
Luftfartsstyrelsen (nuvarande Transportstyrelsen) har tagit fram ett åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller som avser flygplatserna Stockholm - Arlanda och Göteborg-
Landvetter. För närvarande pågår ett arbete med kartläggning enligt fas 2 på 
Trafikverket och Luftfartsstyrelsen. Båda ska vara klara innan sommaren. Därefter ska 
ett nytt åtgärdsprogram tas fram i enlighet med EU:s direktiv för fas 2. 

I region Stockholm är Stockholm stad den enda kommunen med fler än 100 000 
invånare51, och är därmed den enda kommunen i regionen som omfattas av 
miljökvalitetsnormen för buller. I staden finns ett åtgärdsprogram enligt förordningen 
om omgivningsbuller fas 1 som gäller för 2009-2013. Programmet har tagits fram i 
samarbete mellan Miljöförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, 
dåvarande Vägverket och Banverket, LFV och SL och gäller buller från väg-, järnväg 
och flygtrafik samt viss industriell verksamhet. Stockholm stad har länge arbetat mot 
buller och antalet boende som exponeras för ekvivalentnivåer över 35 dBA inomhus 
beräknas ha minskat från 230 000 till 30 000 mellan 1970 och 2007. Fortfarande är det 
dock många boende som har inomhusnivåer över riktvärdet, och många platser utomhus 
ligger över utomhusnivåerna. I åtgärdsprogrammet har parterna enats om att i första 
hand använda åtgärder som angriper bullret vid källan (tystare vägbanor, tystare tåg, 
ekonomiska styrmedel för förbättrade cykelbanor, kollektivtrafik m.m.) och i andra 
hand riktade skyddsåtgärder (vallar, bullerplank, fasadåtgärder). Tidigare har de riktade 
åtgärderna varit vanligast. Det står i åtgärdsplanen att ”Var och en av de aktuella 

50 Trafikverket: Riktlinje - Buller och vibrationer vid planering av bebyggelse 
51 Sveriges Kommuner och Landsting: Kommuner & Landsting, Om kommuner, Fakta om län 
och kommuner, Stockholms län: 
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/fakta_om_lan_och_kommuner/sto
ckholms_lan_1  
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trafikhuvudmännen kommer att ta fram egna åtgärdsprogram som mer i detalj beskriver 
hur denna strategi ska omsättas i konkreta åtgärder”. Det står även att ”enligt direktivet 
och förordningen ska ett åtgärdsprogram omarbetas vid behov, dock senast fem år efter 
det att det antagits” och att en större samlad utvärdering ska inledas senast i början av 
år 2012. 52 Stockholms stad har som en följd av direktivets fas 2 också reviderat sitt 
åtgärdsprogram.  

I Stockholms län finns ett Bullernätverk, som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i 
Stockholm län, Stockholms stad och Karolinska institutet för att öka den regionala 
kompetensen och skapa förutsättningar för att nå miljömålen. En samordningsgrupp 
inom nätverket anordnar träffar med Stockholms kommuners plan- och miljöenheter, 
Trafikverket och Swedavia. Det senaste exemplet på vad bullernätverket har gjort är att 
sammanställa de bullerkartläggningar som gjorts i länets kommuner, Trafikverket med 
flera till en regional bullerkarta (GIS-karta). Tanken är att en sådan karta ska lyfta 
bullerfrågan och öka samordningen mellan kommuners åtgärder mot buller. 53 Alla 
kommuner i länet har dock ännu inte genomfört en sådan kartläggning. Kartan 
lanserades i slutet av mars 54. 

Enligt förordningen om omgivningsbuller (2004:675) erbjuds kommuner med mer än 
100 000 invånare bidrag för kartläggning och upprättande av åtgärdsprogram. 
Trafikverket fördelar även statliga bidrag till kommuner för att åtgärda bullerstörningar. 
 
Bland de åtgärder som presenteras i kapitel 3 skulle de åtgärder som minskar eller leder 
om trafiken, i synnerhet tung trafik, samt sänkt hastighet minska omgivningsbuller i 
tätbefolkade områden,   
 
Tack vare Bullernätverket i Stockholms län finns en bra ingång för Trafikverket att 
diskutera gemensamma frågor. Trafikverket ingår i en samordningsgrupp inom 
nätverket där även Stockholms läns kommuners plan- och miljöenheter och Swedavia 
ingår. Det är möjligt att de åtgärder som diskuteras och föreslås skulle kunna få 
ytterligare draghjälp genom samarbete med exempelvis ResSmart-kansliet och andra 
Mobility Management forum. 

 

  

52 Stockholm Stad, Åtgärdsplan för omgivningsbuller: 
http://www.stockholm.se/Global/Stadsövergripande%20ämnen/Klimat%20%26%20Miljö/Traf
iken%20och%20miljon/Atgardsprogram_trafikbuller%202009_2013.pdf 
53 Bullernätverket Stockholms län: 
http://www.bullernatverket.se/www/live/bullernatverket/startsida.aspx?TreeID=77  
54 Länsstyrelsen i Stockholms län: Bullerkartläggning: 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/kalender/2012/Pages/bullerkartlaggning---lansering-
av-regional-bullerkarta.aspx?keyword=regional+bullerkarta  
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5 Diskussion och slutsatser 
Utifrån en kategorisering av åtgärderna avseende miljönytta, samhällsekonomisk 
lönsamhet, komplexitet, tidshorisont och påverkan på transportpolitiska mål har WSP 
prioriterat bland befintliga och föreslagna klimatåtgärder. Vissa delar av de föreslagna 
nya åtgärderna har ingått som en del i pågående samarbetsprojekt, så det är därför en 
viss glidande skala mellan det som markerats som nytt och utvecklingsbara pågående 
åtgärder. 
 
Även hur åtgärden bidrar till buller och luftkvalitetsmålen har vägts in. Buller- och 
luftkvalitetsmålen styrs bland annat av hur många personer som exponeras. Om 
personbils- och godstrafik till följd av en klimatåtgärd kan minska i tättbefolkade 
områden bidrar åtgärden oftast även till att komma närmare miljömålen för buller och 
luftkvalitet. Många av åtgärderna inom åtgärdsområdena Transportsnålt samhälle och 
Energieffektiv användning syftar till att effektivisera och i vissa fall minimera 
vägtrafiken, vilket i sin tur ger positiva synergieffekter på buller och luftkvalitet.  
 
När vi har intervjuat nyckelpersoner inom Trafikverket Region Stockholm som arbetar 
med klimatåtgärder och när vi gått igenom den stora mängd underlag som berör de 
åtgärder som vi presenterat i detta kapitel har vi i våra analyser noterat några faktorer 
som utmärker de åtgärder som placerat sig högt på vår prioriteringslista. Inom alla 
åtgärdsområden och speciellt i området Transportsnålt samhälle har vi funnit att 
intern samordning inom och mellan verksamhetsområdena är framgångsrikt då ett 
entydigt förhållningssätt har större förändringspotential på den interna verksamheten 
och även ökar förutsättningarna för Trafikverket att vara pådrivande på de externa 
parterna. Medverkan i tidiga skeden, inte bara i den kommunala planeringen utan i all 
regional samhällsplanering, ökar möjligheterna att få med viktiga pusselbitar i 
förhandlingslösningar. Möjligheten till kostnadseffektivitet och miljöanpassning ökar 
dessutom vid planering av större geografiska områden då helhetslösningar bland annat 
med smidiga bytespunkter (seamless mobility), förenklar för användarna att göra 
energieffektiva val. 
 
Ett förslag på vad som i större grad skulle kunna samordnas internt är vilka miljökrav 
Trafikverket ställer gentemot kommunerna i deras planering. Det nya förslaget Policy 
för krav gentemot kommunerna, innebär att en intern policy för förhandlingsutrymme 
fastställs. Varje förhandlingssituation kommer att vara unik, men Trafikverkets budskap 
blir starkare om det är fler som står bakom det.  
I förslagen om Fyrstegsrelaterad åtgärdsvalsstudie och Åtgärdsval utifrån kvantifierad 
analystar vi upp frågan om hur planering i tidiga skeden och över större geografiska 
områden underlättar förutsättningar för miljöeffektiva transportval och 
kostnadseffektiva lösningar. Även i åtgärdsförslaget Kollektivtrafik samt Mobility 
Management vid bytespunkter kan samverkan med viktiga aktörer i transportsystemet i 
ett tidigt planeringsskede ge stora resultat inom klimatområdet. Genom aktiv och tydlig 
planering där hänsyn tas till möjligheter för användarna att göra enkla och 
energieffektiva färdval ökar sannolikheten för att ”onödig” biltrafik även i praktiken 
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kan undvikas. Att Trafikverket har en regional hållning i kollektivtrafikfrågor och bidrar 
till beslutsunderlag i strategiska forum för kollektivtrafiken ökar möjligheten att kunna 
påverka planeringen så att energieffektivitet kan uppnås i hela trafiksystemet. 
 
Inom åtgärdsområdet Energieffektiv användning är samordning av aktörer viktig för 
att nå klimat- och energimål på ett kostnadseffektivt sätt. Här handlar det om att 
samverka kring mycket konkreta lösningar för kollektivtrafik, gång, cykel, och 
godshantering och att genom ett bra beslutsunderlag kunna visa vad som kan göras inom 
steg 1 och 2.     
 
Beteendepåverkande styrmedel är samhällsekonomiskt verkningsfullt för att minska 
persontransporternas klimatpåverkan. Genom åtgärden Luftkvalitetsavgift och/eller 
klimatavgift är det möjligt att styra var, hur mycket och vilken typ av fordon som 
passerar avgiftssnittet. Finansdepartementet är den part som äger detta styrmedel och 
Transportstyrelsen förvaltar det och alla ändringar kräver för närvarande riksdagsbeslut. 
Regeringens utredning av trängselskattens utformning gör frågan om möjligt än mer 
prioriterad att arbeta med.  Det finns ett värde i att Trafikverket i regionen samarbetar 
med Stockholms stad och med kranskommunerna om att ta fram underlag i frågan. 
Stockholm stad har till uppgift att utreda trängselskatternas effekter på trafiken samt 
effekterna på handeln, miljön och parkering55. Trafikverket kan bidra med en 
helhetsbild över trafiksystemet i regionen. I åtgärderna Satsning godslogistik och 
Regional Mobility Management-plan uppmärksammas samordningen av aktörer men 
även avsaknaden av ett naturligt huvudmannaskap vilket skulle kunna bidra till en 
tydligare koordinering och uppföljning och resultera i minskade utsläpp. Arbete med att 
stödja regionens aktörer bland annat genom dialoger med företag och transportörer för 
att minska utsläpp och energiförbrukning från resor och transporter bör fortsätta. 
 
Användning av bilen som färdmedel handlar mycket om vana och bekvämlighet, men 
även kostnaden och graden av frihet spelar in. En tydlig rese- och fordonspolicy är ett 
exempel på ett beteendepåverkande styrmedel inom åtgärdsområdet Energieffektiva 
fordon som Trafikverket i regionen skulle kunna utveckla ytterligare och som föreslås 
i åtgärden Intern resepolicy. Trafikverket kan sannolikt ta fram egna regionala regler, 
men kommunikationen blir enklare och tydligare om ändringarna görs på nationell nivå. 
 
Inom åtgärdsområdet Energieffektiv infrastruktur har vi funnit att det är viktigt att 
hitta en systematisk intern samverkan om allt ifrån planeringen av lösningen av ett 
transportbehov till produktionen av infrastrukturlösningen. På så sätt kan man 
gemensamt se till att uppnå en effektivare användning av material och andra resurser. 
Att modellera i livscykeltermer ger förutsättningar för att tydliggöra i vilka skeden i 
processen och vad i skedena som ger miljömässiga och kostnadseffektiva lösningar, 
vilket vi lyfter fram i åtgärden Krav på projektmål, förväntad effekt samt LCA i 
investeringsprojekt. Genom att planera utifrån funktion kan man dessutom hitta 
regionala lösningar som föreslås i åtgärden Släck/dimma ned onödig belysning. Dessa 
åtgärder kan Trafikverket, i egenskap av beställare, göra själva. Det är naturligtvis 

55 www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Trafikkontoret/Trangselskatt/ 
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lämpligt med en intern samordning mellan regional och nationell nivå för att undvika 
dubbelarbete och för att öka erfarenhetsutbytet. 
 
Utifrån de intervjuer och analyser vi genomfört av utfall och genomförbarhet av 
identifierade åtgärder kan vi konstatera att det är viktigt att vara med i ett tidigt skede i 
planeringsprocesser för att kunna bidra med kunskap till och påverka bra 
helhetslösningar. Om fokus lyfts till att finna funktionslösningar av de aktuella 
transportproblemen (ändamålet) istället för att satsa på föreslagna konkreta 
detaljinvesteringar finns även möjlighet att hitta kreativa, energieffektiva och attraktiva 
lösningar. Trafikverkets komparativa fördelar är bland annat att kunna se långsiktigt på 
en fråga och att inte vara begränsad av lokala ställningstaganden och positioner. Att 
vara en neutral part som kan överblicka flöden av människor och gods i regionen har ett 
stort värde i planeringsprocessen. 
 
Sammanfattningsvis är de åtgärder som vi ser som mest angelägna att arbeta vidare med 
och som visat ge mest miljönytta och samhällsekonomisk nytta är följande: (I bilaga 1 
finns en komplett prioriteringslista): 
Nya: 

• Luftkvalitetsavgift och/eller klimatavgift 
• Satsning godslogistik 
• Policy för krav gentemot kommuner 

 
Pågående som bör utvecklas: 

• Fyrstegsrelaterad åtgärdsvalsstudie 
• Åtgärdsval utifrån kvantifierad analys                                                        
• Krav på projektmål, förväntad effekt samt LCA i investeringsprojekt. 
• Kollektivtrafik samt mobility management vid bytespunkter 

Regional plan för Mobility Management Intern resepolicy Bland de åtgärder som lyfts 
fram finns några åtgärder som bedöms behöva mer draghjälp än andra för att etableras. 
Exempelvis behövs ett regionalt huvudmannaskap samt logistik-kompetens i regionen 
för att få igång åtgärden Satsning godslogistik. En kollektivtrafikstrategi och en satsning 
på ökad kollektivtrafikkompetens krävs för att få fart på åtgärden Kollektivtrafik samt 
mobility management vid bytespunkter. En stark ökad styrning för att minska utsläpp av 
fossila bränslen inklusive koldioxid och kväveoxider samt om möjligt även partiklar 
skulle kunna uppnås av åtgärden Luftkvalitetsavgift och/eller klimatavgifter vid 
avgiftssnitten för trängselskatt. För att åstadkomma detta krävs en samsyn på 
regeringsnivå samt med större remissinstanser. Den statliga översyn som pågår för 
närvarande av trängselskattesystemet är ett mycket bra tillfälle för Trafikverket i 
regionen att väcka frågan. 
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Bilaga 1. Sammanfattande tabell  
I tabellen återfinns de åtgärder som fått högst betyg högst upp i tabellen och därefter i fallande skala. Tabellfält i grönt visar helt nya åtgärder, ljusblått är pågående åtgärder som bör utvecklas ytterligare och mellanblått är åtgärder som bör 
fortsätta i nuvarande omfattning. 
 
Det som redovisas som två separata åtgärder i tabellen i bilaga 1 har i rapporten slagits ihop till en åtgärd, Kollektivtrafik samt Mobility Management vid bytespunkter.  
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Åtgärdsområde

Åtgärd/projekt: Grönt 
= nytt förslag. 
Ljusblått = pågår men 
kan utvecklas. 
Mellanblått = pågår.

Prioritet Andra aktörer Nytta - miljö Kommentar till miljönytta 

Bidrag till miljömål:
- klimat
- luft
- buller

Nytta 
ekonomi Kommentar till ekonomisk nytta Tid Komplexitet

Målkonflikter och -
synergier

Energieffektiv 
användning

Införande av 
luftkvalitetsavgift 
och/eller klimatavgift

Mycket hög Regeringens 
utredare

Hög

Indirekt en klimatåtgärd då en luftkvalitetsavgift 
skulle minska (eller förf lytta) trafik i (från) den 
avgiftsbelagda zonen. Där tekniska åtgärder är 
möjliga - t ex genom bättre bränsle- eller 
fordonsval kommer styrmedlet sannolikt att leda till 
bilar som har en hög miljöprestanda även vad 
gäller energieffektivitet och klimat. Åtgärder som 
påverkar driftskostnaderna för en bil väger som 
regel tyngre vid val av en ny bil än åtgärder som 
påverkar inköpspriset. Åtgärden påverkar både 
reslängd, färdmedelsval och lokalisering.

Ger positiva effekter 
på klimat och 
luftkvalitet. Kan även 
eventuellt minska 
buller. 

Hög Rätt utformad ett av de absolut mest 
kostnadseffektiva sätten att minska utsläppen.

Kort tid: < 1 år för 
utredning, därefter 
politisk process, 
effekt omedelbart 
efter implementering 

Hög komplexitet. Tekniskt 
sett låg (exempelvis att 
höja nivån i ett redan 
existerande system). 
Politiskt sett hög (kan 
bland annat kräva 
Riksdagsbeslut).

Synergi med mål för 
tillgänglighet och miljö, inklusive 
med miljö-kvalitetsnormer för 
luftkvalitet.

Energieffektiv 
användning

Satsning godslogistik Mycket hög Kommuner och 
näringsliv

Hög

Effekten av en satsning från Trafikverket blir 
indirekt men kan bli stor eller mycket stor beroende 
på styrkan i den katalysatoreffekt som en sådan 
satsning kan medföra. 

Positiv för klimat. 
Positiv för buller om 
godsflöden f lyttas 
bort från 
bostadsområden. 
Även luftkvalitet kan 
förbättras om 
effektiviteten blir 
bättre. 

Hög 
En förutsättning för samhällsekonomisk 
lönsamhet är i detta fallet att det även f inns en 
företagsekonomiskt lönsamhet. 

Kort tid: Löpande och 
långsiktigt arbete med 
utredning och ev. 
implementering, även 
effekterna kommer 
sannolikt att vara 
gradvis beroende på 
vilka konkreta 
åtgärder som 
genomförs. 

Hög. Många aktörer, 
avsaknad av naturligt 
huvudmannaskap

Synergi med luftkvalitets- och 
hälsomål. Synergi med 
tillgänglighet för godstrafiken 
liksom för regional utveckling. 
Konflikt vad gäller 
markanvändning. Om 
användningen av biobränsle 
ökar f inns risk att f laskhalsar 
uppstår i och med att många 
bränsleslag är skrymmande 
och kräver omlastning och 
mellanlager nära hamnar. En 
del industrijärnvägsspår är t ex 
inte elektrif ierade fram till 
hamnen. 

Transportsnål 
samhällsplanering

Policy för krav gentemot 
kommunerna

Hög

Kommuner, 
länsstyrelsen, 
kollektivtrafikhuvud
män

Hög

Skillnaden mellan en miljösmart och en icke 
miljösmart bebyggelse bedöms vara ca  20 % på 
40 års sikt. Hur mycket av detta denna åtgärd kan 
påverka är svår att uppskatta. 

Positivt för klimat-
målet (minskade 
utsläpp). Även 
miljömålen för buller 
och luft kan gynnas i 
längden. 

Hög

Att möjliggöra energieffektiva trafik- och 
transportlösningar redan i planarbetet och 
därigenom förebygga miljöskador är så gott 
som alltid mindre kostsamt än att åtgärda eller 
att leva med skadorna

Kort tid: 1 år för 
implementering och 
framtagande av 
policy. Längre tid för 
att själva motkraven 
ska få effekt på 
utsläppen.

Medel. Många faktorer 
måste beaktas. 
Handläggandemässigt 
enklare då det handlar om 
TrVs egna 
ställningstaganden.

Beror på vad 
samarbetsformerna rör mer 
specif ikt.

Transportsnål 
samhällsplanering

Ökad fokus på 
fyrstegsrelaterad 
åtgärdsvalsstudie

Hög

Kommuner, 
länsstyrelsen, 
kollektivtrafikhuvud
män

Hög

I första hand en framkomlighets- 
/tillgänglighetsåtgärd som indirekt kan ge tydligt 
minskat utsläpp av klimatpåverkande utsläpp samt 
minskat energibehov i form av minskad 
bränsleanvändning.

Ger positiva effekter 
på alla tre 
miljömålsområdena. 

Hög Förenklar prioriteringar

Kort tid: < 1 år för 
"implementering", 
därefter gradvis 
ökande effekt

Medel. Ett samarbete 
krävs mellan framför allt 
länsstyrelser, kommuner, 
kollektivtrafikhuvudmän 
vad gäller f inansiering av 
åtgärder             

Synergi - tillgänglighet, 
luftkvalitet och klimat

Transportsnål 
samhällsplanering

Formalisera ytterligare 
hanteringen av 4-
stegsprincipen vid 
åtgärdsval                                                        

Hög

Kommuner, 
länsstyrelsen, 
kollektivtrafikhuvud
män

Hög

I första hand en framkomlighets-/ 
tillgänglighetsåtgärd som indirekt kan ge tydligt 
minskat utsläpp av klimatpåverkande utsläpp samt 
minskat energibehov i form av minskad 
bränsleanvändning: Genom att steg 1 och 2 
(hållbart resande) handlar om 
beteendepåverkande åtgärder som rör  
transportbehov  och  färdmedelsval blir den 
direkta effekten oftast ett effektivare resande, 
ofta med ett färdval som till ger en minskad 
miljöpåverkan. Trängseln minskar, trafiksäkerheten 
ökar. 

Ger positiva effekter 
på alla tre 
miljömålsområdena. 

Hög

Kostnaderna är förhållandevis små jämfört med 
den samhällsekonomiska nyttan (framför allt 
tidsvinster, men även i form av minskade 
utsläpp av CO2, PM och NOx)

Kort tid: < 1 år för 
"implementering", 
därefter gradvis 
ökande effekt

Medel. Ett samarbete 
krävs mellan framför allt 
länsstyrelser, kommuner, 
kollektivtrafikhuvudmän 
vad gäller f inansiering av 
åtgärder             

Synergi - tillgänglighet, 
luftkvalitet och klimat
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Åtgärdsområde

Åtgärd/projekt: Grönt 
= nytt förslag. 
Ljusblått = pågår men 
kan utvecklas. 
Mellanblått = pågår.

Prioritet Andra aktörer Nytta - miljö Kommentar till miljönytta 

Bidrag till miljömål:
- klimat
- luft
- buller

Nytta 
ekonomi Kommentar till ekonomisk nytta Tid Komplexitet

Målkonflikter och -
synergier

Energieffektiv 
infrastrukturhållning

Identif iera och släck 
alternativt dimma ned 
onödig belysning

Måttlig
Behöver förankras 
politiskt. Positiv

Enligt en bedömning på riksnivå kan man släcka 
ner ca 20 % av belysningen längs vägarna utan 
att påverka trafiksäkerheten. Kanske är 
potentialen något mindre i Sthlms län givet den 
höga befolkningstätheten. Utöver detta kan delar 
av kvarvarande belysning förmodligen dimmas 
ned nattetid. Det tycks inte vara omöjligt att 10 % 
av belysningen kan släckas och att förbrukningen 
kan halveras för ytterligare 5-10% av 
belysningen.

Mycket hög-hög Positiv

Att släcka ner lampor som inte behövs handlar 
om ren effektivisering.  Även investeringar i 
styrsystem bör ha goda förutsättningar för 
kostnadseffektivitet. Men kostnader ännu inte 
kända, tester görs av olika tekniker. Går att prel 
spara 50-100 mkr per år? 

Lång tid: "Ned-
släckning" kräver tid 
för politisk förankring 
och acceptansarbete

Medel. Att släcka 
belysning är tekniskt 
enkelt och politiskt 
känsligt men bör inte vara 
omöjligt, krävs dock viss 
taktik. 

Energieffektiv 
infrastrukturhållning

Regionala 
samarbetsforum för 
drif tsfrågor

Fortsätt i nuvarande 
grad Intern samverkan Positiv Energieffektiv drif t förutsetts Hög

Leveranstrygg drift förutsetts som förlänger 
investeringens livslängd Kort tid

Medel. Kräver samverkan 
i många olika skeden

Energieffektiv 
användning

Klimat- och 
energieffektiva fordon

Fortsätt i nuvarande 
grad

Kommuner, 
näringsliv

Positiv

Mkt svårt att uppskatta, effekten blir indirekt och 
beror på överflyttning från andra trafikslag och 
tillhörande nettobesparing (energiförbrukning resp 
klimatpåverkan). Miljönyttan beror på utgångsläget 
och därför att åtgärden fått det mer återhållsamma 
betyget positiv miljönytta. 

Positiv
Översyn av resande och godstransporter inom 
en organisation oftast bidrar till att 
effektiviseringsvinster kan nås. 

1 år för 
"implementering", 
därefter gradvis 
ökande effekt

Medel. Resultaten är 
beroende av frivilliga 
åtaganden. Trafikverket 
styr däremot intensiteten 
och f lödet av 
informationen      

Tydlig synergieffekt med 
tillgänglighetsmål  

Energieffektiv 
användning

Dialog med företag om 
fordon och resor

Fortsätt i nuvarande 
grad 

Trafikverket 
(nationellt, men 
också regionalt)

Positiv Beror på utgångsläget

Ger positiva effekter 
på klimat och 
luftkvalitet. Kan även 
eventuellt minska 
buller. 

Positiv
Åtgärderna är ofta även företagsekonomiskt 
lönsamma, de kan däremot innebära längre 
restider för individen

Kort tid att ta fram 
policy och riktlinjer. 
Lång tid för effekt: 
Kräver 
beteendeförändring 

Låg? Enl. kundmätning är 
företagen mkt nöjda med 
samarbetet.

Mindre trängsel på vägarna, 
ökad hälsa till följd av mer 
cykel och gång 

Energieffektiv 
användning

Resplaner Fortsätt i nuvarande 
grad 

SL, Länsstyrelsen, 
Stockholms stad, 
näringsliv

Över 
förväntan 
som det 
verkar, 
beräkningar 
är dock på 
nationell 
nivå.

Beror på utgångsläget

Ger positiva effekter 
på klimat och 
luftkvalitet. Kan även 
eventuellt minska 
buller. 

Positiv
Åtgärderna är ofta även företagsekonomiskt 
lönsamma, de kan däremot innebära längre 
restider för individen

Kort tid att ta fram 
policy och riktlinjer. 
Lång tid för effekt: 
Kräver 
beteendeförändring 

Låg
Mindre trängsel på vägarna, 
ökad hälsa till följd av mer 
cykel och gång 

Energieffektiv 
användning

Hastighetsprojektet Fortsätt i nuvarande 
grad

Kommuner Positiv
Bränsleförbrukningen är lägre vid lägre 
hastigheter, samt framför allt vid jämnare 
körmönster.

Ger positiva effekter 
på alla tre 
miljömålsområdena. 

Positiv

Minskade utsläpp (och minskad olycksrisk) 
väger sannolikt upp mot ev de restidsvinster 
som annars skulle uppnås vid högre 
hastigheter (i och med att vägarna kan antas 
vara optimerade för hastighetsbegränsningen 
så lär högre hastigheter än så sannolikt leda till 
ojämn körstil)

55 % påbörjat plan 
2010, 5 av 8 
påbörjade¨skyltningen 
under 2010.

Låg Färre hastighetsrelaterade 
olyckor

Energieffektiv 
användning

Diverse 
hastighetsrelaterade 
åtgärder

Fortsätt i nuvarande 
grad

Polisen 
(efterlevnad), 
Transportstyrelsen, 
kommuner, 
Trafikverket 
nationellt (Samhälle)

Positiv Indirekt nytta, omöjligt att uppskatta storleken.
Ger positiva effekter 
på alla tre 
miljömålsområdena. 

Positiv Se ovan Kort tid Låg Färre hastighetsrelaterade 
olyckor
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Åtgärdsområde

Åtgärd/projekt: Grönt 
= nytt förslag. 
Ljusblått = pågår men 
kan utvecklas. 
Mellanblått = pågår.

Prioritet Andra aktörer Nytta - miljö Kommentar till miljönytta 

Bidrag till miljömål:
- klimat
- luft
- buller

Nytta 
ekonomi Kommentar till ekonomisk nytta Tid Komplexitet

Målkonflikter och -
synergier

Energieffektiv 
användning

Inköp och distribution av 
SL-kort för testperiod för 
nya resenärer med 
kollektivtrafiken

Fortsätt i nuvarande 
grad SL, kommuner Positiv

Beror på grad av överflyttning från andra 
fordonsslag

Ger positiva effekter 
på alla tre 
miljömålsområdena.

Positiv
Mindre trängsel på vägarna samt högre 
utnyttjande av kollektiva färdmedel, cykel och 
gång 

Framskjuten tidsplan. 
Bredare projektgrupp 
och styrgrupp ska 
tillsättas.

Medel 
Mindre trängsel på vägarna, 
ökad hälsa till följd av mer 
cykel och gång 

Energieffektiv 
användning Säkra skolvägar

Fortsätt i nuvarande 
grad Kommunerna

1,5 ton 2010 
(mkt osäkert - 
underlag 
från skolorna 
skiftande)

Beror på utgångsläget
Ger positiva effekter 
på alla tre 
miljömålsområdena. 

Positiv
Svårt att hitta jämförande statistik (före - efter 
åtgärden). Effektsamband saknas på detaljnivå 
för vardagsmotion - samhällsekonomisk nytta

Kort tid att ta fram 
policy och riktlinjer. 
Lång tid för effekt: 
Kräver 
beteendeförändring 

Medel 
Mindre trängsel på vägarna, 
ökad hälsa till följd av mer 
cykel och gång 

Transportsnål 
samhällsplanering

Ökad samverkan kring 
parkeringsnormer i nya 
bostadsområden. 

Låg (mycket viktig 
fråga men inte inom 
Trafikverkets 
rådighet)

Kommuner Positiv
Ett minskat resande med bil leder i nuläget till ett 
minskat utsläpp från fossila bränslen.

Ger positiva effekter 
på alla tre 
miljömålsområdena. 

Hög

Gatuutrymmet är begränsat. Forskning visar att 
om det är ont om parkerings-möjligheter ökar 
det benägenheten att välja alternativa 
transportslag. Ökad tillgänglighet för olika 
transportslag (t ex genom bussfiler, 
cykelvägar, gångvägar, bilpoolsplatser) hushåll 
leder ofta till kortare restider, vilket i sin tur 
brukar leda till ett ökat resande och till högre 
samhällsekonomisk nytta. Idag subventionerar 
hushåll utan bil i praktiken  hushåll med bil så 
länge delar av parkeringskostnaderna "döljs" i 
bl.a. lägenhetshyror.

Kort tid efter 
implementering

Tekniskt låg, politiskt hög. 
Endast kommunerna har 
rådighet. Politiskt svårt att 
få igenom, viktigt att 
kunna påvisa stora nyttor 
och illustrera dem

Synergi med luftkvalitets- och 
hälsomål. Synergi med 
tillgänglighet för godstrafiken. 
Synergi med tillgänglighet för 
gående och cyklister, konflikt 
med tillgänglighet för bilägande 
innerstadsbor.
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Bilaga 2.  Intervjuade personer 

Verksamhetsområde Samhälle 

Samhällsbehov 

Aktörssamverkan: 
Melissa Safer  
Marianne Areskog 
Jonas Thörnqvist  
Christer Strömberg  
Charlotta Palmlund  
  
Annarella Löfgren, målstrateg Tillgänglighet persontransporter  
Kerstin Gustavsson, målstrateg Miljö 
Michelle Benyamine, miljöspecialist/miljöutredare  

Planering 

Kortsiktig planering:  

Ylva Aller  
Katarina Appeltofft  

Långsiktig planering:  

Peter Huledal  
Karin Eklund  
Helene Bratt  
Lotten Lindmark  

Nationellt 

Håkan Johansson  
  

Verksamhetsområde Investering/Stora projekt 

Miljö:  

Maja Modén 
Martin Larsson  
Elisabeth Wikström  
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Verksamhetsområde Underhåll) 

Miljö:  

Martin Strid  
Ann Wikström 

Externa aktörer  

Michael Erman, Regionplanekontoret  
Johan Gråberg, Länsstyrelsen Gotland 
Helen Janelöv, Länsstyrelsen Stockholms län 
Oskar Wallgren, SEI (Regional Klimat- och energistrategi) 
Lars Wogel, SL 
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