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Förord

Trafikverket har i uppdrag att verka för att de trans-
portpolitiska målen uppnås och utifrån hänsynsmålet 

bidra till Sveriges miljökvalitetsmål. Trafikverkets 
vision – alla kommer fram smidigt, grönt och 
tryggt – är vår utgångspunkt i arbetet med att 
bidra till ett hållbart samhälle. Arbetet med att 
förbättra transportsystemet ur miljö- och hälso-

synpunkt sker i samverkan med andra aktörer. 

Trafikverket tar årligen fram en miljörapport som kort 
beskriver tillståndet i transportsystemet inom Trafikverkets 

prioriterade miljöområden samt vilka åtgärder Trafikverket genomfört. Från 
och med 2016 innehåller rapporten ett temaavsnitt. I år är temat Generella 
miljökrav vid upphandling av entreprenader. 

Borlänge 2019-03-11

Lena Erixon 
Generaldirektör
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Sammanfattning
Trafikverket har i uppdrag att verka för att de transportpolitiska målen 
nås och att bidra till Sveriges miljökvalitetsmål. För att följa Trafikverkets 
bidrag till de transportpolitiska målen används leveranskvaliteter, vilka med 
stöd av indikatorer beskriver Trafikverkets förmåga att leverera ett tillgäng-
ligt transportsystem som tar hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. 

Tillståndet i transportsystemet är i dagsläget inte långsiktigt hållbart. 
 Män niskor dör och skadas allvarligt i trafiken och miljö- och hälsomål nås 
inte. De åtgärder som Trafikverket genomfört under året bedöms bidra till 
en positiv utveckling och måluppfyllelse, men även andra aktörer och annan 
samhällsutveckling har stor betydelse för utvecklingen.

Målbild 2030
I arbetet med att öka takten för uppfyllandet av de transportpolitiska målen 
har Trafikverket under 2018 presenterat mål och etappmål utifrån FNs 
Agenda 2030. Målen är formulerade för hela transportsystemet och har i 
de flesta fall antagits av riksdag och regering. Målen kan sammanfattas i tre 
punkter som ger en utblick fram till 2050:

•  Transportsystemet är inkluderande och erbjuder god tillgänglighet för 
både medborgare och näringsliv oavsett var vi bor eller verkar i landet.

•  Transportsystemet är fossilfritt och dess miljöpåverkan så liten att 
 naturen kan ha ekosystemtjänster även i framtiden.

•  Ingen dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet, varken i olyckor 
eller av luftföroreningar och buller.

Trafikverket presenterar totalt 14 mål varav fem avser miljö och hälsa. 

Leveranskvalitet Miljö och hälsa
Trafikverkets åtgärder i den statliga infrastrukturen bedöms ge ett över-
vägande positivt bidrag till leveranskvaliteten. Åtgärderna minskar såväl 
negativa hälsoeffekter som utsläppen av växthusgaser från både transport-
sektorn och infrastrukturhållningen, och de ökar infrastrukturens land-
skapsanpassning. En del av effekterna får genomslag först på längre sikt. 
Samtidigt sker en omvärldsutveckling som påverkar läget i transportsystemet 
för leveranskvaliteten. Effekterna av Trafikverkets bulleråtgärder är, till 
följd av trafikökningen på väg och järnväg, i samma storleksordning som de 
negativa effekterna av det ökade trafikbullret. Ökningen av vägtrafikens ut-
släpp av växthusgaser innebär att den positiva trenden bryts. Den är en följd 
av att andelen förnybar energi ligger kvar på ungefär samma nivå, samtidigt 
som den tunga trafiken ökat.

Sammantaget bedöms utvecklingen av leveranskvalitet miljö och hälsa 
vara ungefär oförändrad under 2018. Delarna klimat och landskap 
bedöms ha utvecklas negativt, men det är svårt att med säkerhet fastslå 
en tydlig riktning på den samlade utvecklingen. Det skiljer mellan olika 
delar, och förändringarna är generellt sett små i förhållande till hela 
transportsystemet. Det finns dessutom osäkerheter i underlaget.

Åtgärder som genomförts under 2018 och förväntas ge effekt på sikt är 
revidering av klimat- och miljökrav i upphandling av entreprenader samt 
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en ökad takt i beställning av miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, såsom 
bullerskydd och säkra passager för djur.

Fler riktade miljöåtgärder (FRAMÅT)
Projektet FRAMÅT syftar till att öka takten i genomförandet av riktade 
miljöåtgärder. Takten för att öka riktade miljöåtgärder har ökat under 2018 
jämfört med tidigare år. Samtidigt som budgeten för riktade miljöåtgärder 
blivit större har även större andel av budgeten förbrukats. Trafikverket har 
därmed med hjälp av riktade miljöåtgärder bidragit till att minska miljö-
skulden i befintlig anläggning i en högre takt under 2018. Vilka åtgärder 
som genomförts beskrivs i respektive kapitel för landskap, buller och 
 vibrationer, vatten och förorenade områden. 

Genomförda åtgärder i transportsystemet

Landskap
Trafikverkets åtgärder i statlig infrastruktur ger ett positivt bidrag genom 
att minska infrastrukturens negativa påverkan på natur- och kulturvärden. 
Även ombyggnation av väg och järnväg bidrar ofta positivt eftersom infra-
strukturen samtidigt landskapsanpassas. Skälet till att utvecklingen trots det 
bedöms som negativ är omvärldsfaktorer såsom trafikökning, spridning av  
invasiva arter och utarmning av biotoper. Landskapsanpassningen av infra-
strukturen bedöms därför totalt sett sannolikt bli något försämrad. Mest 
 påtaglig är den negativa utvecklingen av antalet viltolyckor och utbredningen 
av invasiva arter. 

Under 2018 har Trafikverket fokuserat på att skapa säkra passager för djur 
och 131 barriärer har blivit åtgärdade. Fler exempel är restaurering eller 
förbättring av alléer och andra kulturmiljöer längs befintlig infrastruktur. 
762 åtgärder har genomförts för alléer, kulturobjekt och kulturmiljöer   
under 2018.

Luftkvalitet 
Trafikverket arbetar med lokala och regionala åtgärdsprogram för friskare 
luft i särskilt utsatta områden och tätorter runtom i landet. Exempel på 
 åtgärder är dammbindning för att klara miljökvalitetsnormer och bidra 
till en bättre luftkvalitet. Hastighetssänkningar har genomförts på vissa 
vägavsnitt där normen för partikelhalterna PM10 överskrids eller riskerar 
att överskridas. Trafikverket samarbetar även med Transportstyrelsen för 
minskade avgasutsläpp från lätta och tunga fordon.

Buller och vibrationer
Trafikverket har genomfört bullerskyddsåtgärder längs statliga vägar och 
järnvägar för cirka 2 550 personer vilket har medverkat till ett positivt 
hälsobidrag. Statlig medfinansiering av bullerskyddsåtgärder i kommuner 
har inneburit åtgärder för cirka 600 personer. Trafikverket har även genom-
fört omfattande buller- och vibrationsinventeringar längs statliga vägar och 
järnvägar. 

Under 2018 har Trafikverket fastställt ett nytt åtgärdsprogram mot buller 
och vibrationer1. Åtgärdsprogrammet omfattar all statlig väg och järnväg, 
samt även vibrationsstörningar i bostäder. I programmet redovisas vilka 

1 Trafikverkets åtgärdsprogram enligt Förordning om omgivningsbuller 2019-2023 https://www.trafikverket.
se/contentassets/5c921d9b1dcc40589757123250a400d2/atgardsprogram_fob_faststallt.pdf

Trafikverket har genomfört  
bullerskyddsåtgärder längs  

statliga vägar och järnvägar för  
cirka 2 550 personer vilket  

har medverkat till ett  
positivt hälsobidrag
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åtgärder som planeras och som behövs för att nå fastställda mål och rikt-
värden. Som ett underlag för åtgärdsprogrammet har beräkningar genom-
förts för att beskriva på vilket sätt en utveckling mot klimatmålen påverkar 
bullersituationen. 

Trafikverket samarbetar med Transportstyrelsen för att bidra med underlag 
och konsekvensbeskrivningar om buller, säkerhet och kapacitetseffekter till 
Europeiska Järnvägsbyråns arbete med att ändra det tekniska regelverket så 
att bullerkrav successivt utökas till att omfatta alla befintliga godsvagnar. En 
särskild rapport har tagits fram för att påvisa möjliga bullereffekter i Sverige 
till följd av åtgärden.

Aktivt resande
Nya gång- och cykelvägar samt åtgärder som främjar kollektivtrafik har gett  
ett positivt bidrag till folkhälsan genom ökad fysisk aktivitet. Under åren  
2014–2016 har 1 394 miljoner kronor investerats i särskilda cykelfrämjande 
åtgärder som exempelvis cykelbanor och cykelportar längs statliga vägar  
i tätort och på landsbygd. Utöver detta finns också medel för ökad säker  
cykling i nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transport-
systemet inom stadsmiljöavtal, förbättrat underhåll och namngivna 
inves te ringar för vägprojekt där cykelåtgärder ingår. Inom ramen 
för stadsmiljöavtal hamnar det totala beviljade stödet för renodlade 
cykelåtgärder under 2017–2018 på ca 430 miljoner kr.

Klimat och energi
Trafikverkets åtgärder har under 2018 gett en beräknad minskad klimat-
påverkan med 192 238 ton koldioxidekvivalenter. Störst del av detta är dock 
från Trafikverkets beslut om att enbart köpa förnybar el till drift av vägar, 
järnvägar och den egna verksamheten. Detta beräknas ge en besparing av 
växthusgasutsläpp med 137 604 ton koldioxidekvivalenter men kan inte 
 räknas in som minskade utsläpp från transportsektorn eftersom elproduk-
tion tillhör en annan sektor. 

Under 2018 har Trafikverket upprättat klimatkalkyler för 90 procent av 
de investeringsåtgärder som är större än 50 miljoner kronor. Vi har även 
ställt krav på minskade utsläpp i upphandlingar av investeringsåtgärder. 
Bedömningen är att den årliga energianvändningen och de årliga växthus-
gasutsläppen från byggande, drift och underhåll av de investeringar som 
öppnade för trafik 2018 uppgick till 31 GWh och 4500 ton koldioxid-
ekvivalenter. Utfallet varierar från år till år beroende på variation av typ och 
storlek på de projekt som öppnar för trafik under respektive år. 

Generella miljökrav vid entreprenadupphandling 
I mars 2018 beslutade Trafikverket om nya miljökrav vid upphandling av 
entreprenader. Kraven omfattar dels befintliga krav som har utvecklats och 
skärpts och dels nya klimatkrav. 

De generella miljökraven utgör baskrav/minimikrav och gäller för alla 
Trafikverkets entreprenadupphandlingar. Utöver de generella miljökraven 
ställer Trafikverket även objektspecifika miljökrav som motiveras av plats-
specifika förutsättningar. Kraven omfattar miljöområdena systematiskt   
miljöarbete, miljöplan, drivmedel, lätta fordon, tunga fordon, arbets-
maskiner, klimatkrav samt kemiska produkter och material och varor.

Material och kemiska produkter
Trafikverket använder byggsektorns kriterier för avveckling av farliga 
ämnen (BASTA/BETA-kriterier) för att klassa kemiska produkter, material 
och varor utifrån kemiskt innehåll. 
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Den långsiktiga målsättningen är att kunna bygga och underhålla statens 
infrastruktur endast med material och varor som klarar BASTA-kriterierna. 
Två viktiga steg på vägen är tillgång till information om innehåll av farliga 
ämnen i samtliga material och varor och att upphöra med användning av 
särskilt farliga ämnen. Under 2018 har andelen artiklar med tillgång på 
information om innehåll av farliga ämnen ökat från 38 till 49 procent. 

Trafikverkets varuupphandling omfattar drygt 7000 artiklar och målsätt-
ningen är att som steg ett få tillgång till information om innehåll av farliga 
ämnen i samtliga artiklar och i steg två ersätta de artiklar som inte klarar 
BASTA-kriterierna. Trafikverket har som mål att fasa ut användningen av 
kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen. Utfasningsarbetet har 
resulterat i att antalet produkter med särskilt farliga ämnen minskat från 
över 70 till 9 stycken sedan 2009.

Yt- och grundvattenskydd
Ett omfattande arbete med att skydda vatten och vattenrelaterade värden 
bedrivs i samband med all ny- och ombyggnation samt vid drift och under-
håll av de statliga väg- och järnvägsanläggningarna. Trafikverket har under  
2018 fortsatt, och accelererat upp, arbetet med riktade åtgärder vid 
identifierade konfliktsträckor i befintliga anläggningar. 

Arbetet med konfliktsträckor mellan statliga vägar och grundvatten-
förekomster fortsätter men har kompletterats med en omfattande satsning  
på konfliktsträckor/-punkter mellan både vägar och järnvägar och värde-
fulla ytvattenförekomster. Under året riskbedömde Trafikverket översiktligt  
77 konfliktsträckor mellan statlig väg och yt-/grundvattenförekom-
ster, 110 platser med sugtransformatorer vid järnväg intill ytvatten 
samt alla järnvägssträckor med kreosotimpregnerade sliprar inom 288 
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berörda  grundvattenförekomster. Fördjupad riskbedömning, ofta inkluderande 
 åtgärdsförslag, gjordes för 29 konfliktsträckor. 12 skyddsåtgärder vid väg har 
slutförts under året, 2 har påbörjats och 7 sugtransformatorer har bytts ut mot 
miljöanpassade dito vid järnvägen. 

Förorenande områden
Under 2018 har riktade åtgärder av förorenade områden genomförts för 34,6 
miljoner kronor. Prioriteringen av åtgärderna grundas främst på områdenas 
miljö- och hälsorisk och görs enskilt för olika skeden. Under 2018 har fokus 
varit på inventering och översiktliga undersökningar samt på att färdigställa de 
detaljerade undersökningar som pågått. I dagsläget har Trafikverket identifierat 
cirka 5 477 förorenade områden, varav cirka 4 933 är inventerade. Av dessa är 
1 142 översiktligt undersökta, 302 detaljerat undersökta, 201 efterbehandlade  
och 169 friklassade. 

Möten och tjänsteresor
Trafikverkets mötes- och resepolicy styr mot att i första hand välja digitala mötes-
alternativ och i andra hand välja resesätt utifrån bland annat energianvändning 
och klimatpåverkan. Utsläppen från Trafikverkets tjänsteresor ökade totalt sett 
vilket beror på att vi blivit fler anställda. Dock minskade utsläppen per anställd 
vilket är ett resultat av våra krav på energieffektiva fordon och det drivmedel de 
körs på. 

Det totala resandet per anställd minskade med 7 procent under 2018. Flygresor 
under 50 mil minskade med 11 procent och flygresor över 50 mil med 3 procent. 
Tågresandet med 2 procent och bilresandet med 12 procent. 

För att främja digitala möten har Trafikverket fortsatt ersätta gammal IT-
utrustning till enklare och modernare och detta arbete kommer att fortgå även 
under 2019. Kompetenshöjande insatser i syfte att förbättra de digitala mötena 
har också genomförts. Trafikverket driver projektet Resfria/digitala möten i 
myndigheter (REMM). Projektet samordnar arbetet med över 80 myndigheter 
och målet är att öka och utveckla digitala möten inom och mellan myndigheterna. 

Energianvändning i ägda och hyrda lokaler
Trafikverket är i en expansionsfas när det gäller antalet anställda vilket innebär 
att energianvändningen ökat något från våra lokaler. Men tack vare pågående 
införande av aktivitetsbaserat arbetssätt, som gör användningen av kontoren 
mer flexibel, kan verksamheten framgent växa i befintliga kontor utan större 
förändringar. Det innebär en minskad energianvändning i form av uppvärmning, 
komfortkyla och ventilation i förhållande till antalet medarbetare.

Från och med 2018 köper Trafikverket in produktionsspecificerad förnybar el 
till all egen verksamhet. Trafikverket har även ökat andelarna förnybar energi 
i den el och kyla som köps in via fastighetsägare. Under 2018 har fem nya 
hyresavtal undertecknats med Grön bilaga till hyreskontraktet. I två fall med 
miljöcertifieringssystem Green Building.

Fler åtgärder har genomförts för att minska energianvändningen i ägda 
lokaler. Exempel är utbyte till mer energieffektiva motorvärmare, installation 
av närvarostyrning samt byte av belysning till led. Trafikverket har även 
bytt till energisnålare elradiatorer i vissa lokaler, ibland kompletterat med 
luftvärmepump, samt installerat luftvärmepump som komplement till olja på  
en byggnad.
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1 Inledning

1.1 Tillgänglighet i ett hållbart samhälle
Tillgänglighet i form av resor och transporter, men även digitala möten och 
 tjänster, är en del i ett hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle är svårt att 
 definiera men de flesta är överens om att hållbar utveckling är ett tillstånd av 
ekonomisk, ekologisk och social balans, utan inbördes prioritering. 

I dagsläget är transportsystemet inte långsiktigt hållbart. Människor dör och 
skadas allvarligt i trafiken och de transportrelaterade orsakerna till att miljö- och 
hälsomål inte nås är bitvis stora. Ekonomiska förluster drabbar medborgare och 
näringsliv vid störningar och avbrott i transportsystemet. 

Ett långsiktigt hållbart transportsystem behöver tillgodose god tillgänglighet inom 
hållbarhetens ramar. Med detta menas att ingen dör eller skadas allvarligt och att 
transportsystemet bidrar till att miljö- och hälsomål kan nås, se Figur 1 nedan.

Ett h
ållbart samhälle

Tillgänglighet

FIGUR 1: Säkerhet, miljö och hälsa skapar en ram för utvecklingen av god tillgänglighet.

Det finns både positiva och negativa trender när det gäller transportsystemets 
påverkan på miljön och människors hälsa. Fortfarande återstår flera stora 
utmaningar för att skapa ett transportsystem som en del av god tillgänglighet i 
det hållbara samhället. Transportsystemet innehåller samtidigt förutsättningarna 
och möjligheterna att göra detta. 

Trafikverkets miljörapport 2018 ger en kort beskrivning av transportsystemets 
tillstånd och utveckling för Trafikverkets prioriterade miljöområden. Fokus 
för rapporten är redovisning av de miljö- och hälsoförbättrande åtgärder som 
Trafikverket genomfört under 2018 och dess bedömda effekter.

1.2 Transportpolitiska mål
Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Transportpo-
litikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet. Till det övergripande målet finns två delmål; dels funktionsmålet som 
handlar om att alla ska ha en grundläggande tillgänglighet, dels hänsynsmålet 
som anger att tillgängligheten ska ske med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa2.

2 http://malportal.trafa.se/Global/Excelfiler%20M%c3%a5lportalen/Transportpolitiska%20m%c3%a5l.pdf?_ga=1.211
559957.1061519634.1461679974
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FUNKTIONSMÅL 
tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska medverka till att ge 
alla en grundläggande tillgänglighet med 
god kvalitet och användbarhet samt bidra 
till utvecklingen i hela landet. Transport-
systemet ska vara jämställt, det vill säga 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive 
mäns transportbehov.

HÄNSYNSMÅL 
säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska anpassas till att ingen 
ska dödas eller skadas allvarligt samt 
bidra till att det övergripande generations-
målet för miljö och miljökvalitets målen 
nås samt bidra till ökad hälsa.
Till de båda delmålen finns även ett antal 
preciseringar.

1.3 Sveriges mjökvalitetsmål
Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver vilket tillstånd vårt miljöarbete 
ska leda till, se Figur 2. Det svenska miljökvalitetsmålssystemet består även av 
ett generationsmål och 24 etappmål. Generationsmålet och miljökvalitetsmålen 
ska vara uppnådda år 2020, med undantag av målet Begränsad klimatpåverkan, 
som ska vara uppnått år 2050. Men enligt det klimatpolitiska ramverket som 
trädde i kraft 1 januari 2018 så ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser senast år 20453.

Begränsad  
klimatpåverkan

Skyddande 
ozonskikt

Grundvatten av  
god kvalitet

Ett rikt  
odlingslandskap

Frisk luft

Säker strålmiljö

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Storslagen  
fjällmiljö

Bara naturlig 
försurning Giftfri miljö

Ingen   
övergödning

Myllrande 
våtmarker

God bebyggd  
miljö

Levande sjöar och 
vattendrag

Levande skogar

Ett rikt växt- och 
djurliv

FIGUR 2: Sveriges 16 miljökvalitetsmål

Det övergripande generationsmålet för miljöpolitiken är att till nästa genera-
tion kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta 
förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella 
sammanhang4.

1.4 Målbild 2030
I arbetet med att öka takten för uppfyllandet av de transportpolitiska målen 
har Trafikverket under 2018 presenterat förslag på mål och etappmål utifrån 
FNs Agenda 20305. 

3 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/fran-och-med-idag-har-sverige-en-klimatlag/ 
4 http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/
5 https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/56152/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_235_tillganglighet_i_ett_

hallbart_samhalle_malbild_2030.pdf 
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Målen är formulerade för hela transportsystemet och fokuserar på de aspekter och 
trafikslag som är viktigast för att nå målen. Eftersom Agenda 2030 sätter  absoluta 
mål eller tillstånd så görs bedömningen att det inte är tillräckligt att sätta mål om 
kontinuerlig förbättring, utan målen behöver vara kvantifierade.  
Målen för transportsystemet kan sammanfattas i tre punkter som ger en utblick 
fram till 2050:

•  Transportsystemet är inkluderande och erbjuder god tillgänglighet för både 
medborgare och näringsliv oavsett var vi bor eller verkar i landet.

•  Transportsystemet är fossilfritt och dess miljöpåverkan så liten att naturen kan 
ha ekosystemtjänster6 även i framtiden

•  Ingen dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet, varken i olyckor eller av 
luftföroreningar och buller.

Trafikverket har prioriterat tio aspekter, de vill säga områden där transport-
systemet har en avgörande betydelse för att nå det hållbara samhället 2030. Dessa 
är tillgänglighet i hela landet, tillgänglighet för alla, tillförlitlighet och enkelhet, 
trygghet, klimat, luftkvalitet, buller, biologisk mångfald, trafiksäkerhet och aktivt 
resande.

Trafikverket presenterat 14 mål för de prioriterade aspekterna. Målen har i de 
flesta fall tagits av riksdag och regering och är kvantifierade där det är relevant 
och uttryckta i termer av vad som behöver vara uppfyllt senast år 2030. Av de 
14 målen berör 7 stycken funktionsmålet, och resterande 7 hänsynsmålet (klimat, 
luftkvalitet, biologisk mångfald, trafiksäkerhet, aktivt resande och buller).  
I Tabell 1 visas mål för miljö och hälsa. 

TABELL 1: Prioriterade aspekter och mål till 2030 samt utblick till 2050 för miljö och hälsa.

Prioriterade 
aspekter Målbild 2030 Utblick 2050

Klimat Utsläppen av växthusgaser från inrikes 
transporter (exklusive flyg) ska vara 
minst 70% lägre än 2030 jämfört med 
2010

Transportsektorn är fossilfri

Biologisk mångfald Andelen landskapsanpassad infrastruk-
tur ska öka med minst 50% jämfört med 
2015

Transportinfrastrukturen är landskaps-
anpassad.

Luftkvalitet Utsläppen från transportsektorn har 
minskat så att miljökvalitetsmålet Frisk 
Luft för NO2 i urban bakgrund och PM10 
i gaturum uppnås.

Ingen dödas eller skadas allvarligt i 
transportsystemet, varken i olyckor  eller 
av luftföroreningar och buller.

Buller Antalet utsatta för trafikbuller över rikt-
värdena ska minska med 50% jämfört 
med 2015 och ingen ska utsättas för bul-
ler på mer än 10 dB över riktvärdena

Se ovan.

Aktivt resande Andelen färdsträcka med gång, cykel 
eller kollektivtrafik ska vara minst 25% 
2025

Det ska gå smidigt, tryggt och säkert att 
ta sig till alla målpunkter med gång och 
cykel året runt.

6 Ekosystemtjänster är de funktioner, eller produkter och tjänster, från naturens ekosystem som upprätthåller 
eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Det handlar om allt vi människor får från naturen, från 
rent vatten, bin och humlor som ger god skörd till naturens sätt att påverka människans välbefinnande. Mål för 
ekosystemtjänster har antagits inom EU och skrivits in i Sveriges 16:e miljömål om biologisk mångfald. Grön 
infrastruktur, dvs. ett nätverk av natur och element som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till 
människors välbefinnande, bidrar till ekosystemtjänster.
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2  Leveranskvalitet Miljö och hälsa  
och projektet FRAMÅT

För att följa upp Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen 
använder vi leveranskvaliteter7. Med stöd av indikatorer beskrivs 
Trafikverkets förmåga att leverera ett tillgängligt transportsystem  
som tar hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa.

Leveranskvalitet Miljö och hälsa lyder: ”Transportsystemets förmåga att 
minimera negativ påverkan på landskap, hälsa och klimat samt förmågan att 
främja den positiva utvecklingen av dessa”. Utvecklingen be döms med hjälp 
av indika torerna i Tabell 2. Utveckling och resultat för 2018 av leverans-
kvalitet Miljö och hälsa presenteras efter tabellen. 

Ett viktigt projekt för att förbättra delar av leveranskvaliteten Miljö och 
hälsa är Fler Riktade Miljöåtgärder (FRAMÅT). Projektet FRAMÅT syftar 
till att öka takten i genomförandet av riktade miljöåtgärder. Riktade miljö-
åtgärder används för att åtgärda brister i, eller i anslutning till, befintlig 
infrastruktur. Bristerna är dels ett resultat av transportsystemets negativa 
påverkan på miljö och människors hälsa och dels ett resultat av historiska 
miljöskulder och bristande miljöhänsyn. Riktade miljöåtgärder används 
 också för att skapa positiva värden som höjer kvaliteten i landskapet och 
den omgivande miljön. Riktade miljöåtgärder genomförs inom miljö-
områdena vatten, landskap, buller och förorenade områden. 

TABELL 2: Indikatorer för Leveranskvalitet Miljö och hälsa, nivå 1

Landskap Landskapsanpassad väg och järnväg 
Andel statlig väg och järnväg som är landskapsanpassad, procent

Landskap
Resultat av Trafikverkets åtgärder
Förändrad andel landskapsanpassning som ett resultat av Trafik verkets insatser 
under året, procentenheter

Hälsa
Hälsopåverkan
Transportsystemets påverkan på människors hälsa (luftkvalitet, buller, aktivt 
resande), DALY

Hälsa
Resultat av Trafikverkets åtgärder 
Förändrad påverkan på människors hälsa som ett resultat av Trafik verkets 
insatser under året, DALY

Klimat Vägtrafikens klimatpåverkan
Vägtrafikens klimatpåverkan, index klimatpåverkande utsläpp

Klimat
Resultat av Trafikverkets åtgärder 
Klimatpåverkan som ett resultat av Trafikverkets insatser under året, ton 
 koldioxidekvivalenter

7 Regeringsuppdrag Redogörelse för utveckling och implementering av styrramverket för drift och underhåll. 
Version 1.0, TRV2015/20691
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2.1 Resultat enligt leveranskvalitet Miljö och hälsa

2.1.1 Landskap
Landskapsanpassningen av infrastrukturen bedöms sannolikt bli något 
försämrad. Det finns delar som utvecklas positivt och delar som utvecklas 
negativt. Mest påtaglig är den negativa utvecklingen av antalet viltolyckor 
och utbredningen av invasiva arter. Trafikverkets åtgärder i statlig 
infrastruktur ger ett positivt bidrag genom att minska infrastrukturens 
negativa påverkan på natur- och kulturvärden. Skälet till att utvecklingen 
trots det bedöms som negativ är omvärldsfaktorer som trafikökning, 
spridning av invasiva arter och utarmning av biotoper.

Under 2018 har Trafikverket fokuserat på att skapa säkra passager för 
djur och 131 barriärer har blivit åtgärdade. Fler exempel på åtgärder 
är restaurering eller förbättring av alléer och andra kulturmiljöer längs 
befintlig infrastruktur. 762 åtgärder har genomförts för alléer, kulturobjekt 
och kulturmiljöer under 2018. Även ombyggnation av väg och järnväg bidrar 
ofta positivt eftersom infrastrukturen samtidigt landskapsanpassas.

2.1.2 Hälsa 
Vägtrafiken är en betydande källa till luftföroreningar. Problemen ur hälso-
synpunkt är störst i de mest centrala delarna av våra största städer. Även 
om luftföroreningar i svenska städer är bland de lägsta i Europa, överskrids 
de lagstadgade miljökvalitetsnormerna för utomhusluft fortfarande i flera 
tätorter. Miljökvalitetsmålet för frisk luft är svåra att nå för kvävedioxid och 
partiklar.

Vägtrafikens utsläpp av avgaser och slitagepartiklar i Sverige beräknas under 
ett år orsaka motsvarande 2 400 förtida dödsfall. I dessa fall har livslängden 
i genomsnitt förkortats med 9 år på grund av utsläpp av avgaser och med 
5 år på grund av slitagepartiklar. Under året genomförde Trafikverket flera 
åtgärder enligt lokala och regionala åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet. 
Dammbindning för att minska partikelhalter genomfördes bland annat i 
Stockholm, Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi tillämpade även miljöanpassad 
hastighet på vissa vägavsnitt där normen för PM10 (massan av partiklar i 
luften som är mindre än tio mikrometer i diameter) överskreds eller riske-
rade att överskridas, till exempel i Stockholm och Halmstad.

Buller från väg- och spårtrafik i Sverige beräknas under ett år orsaka 
hälsoförluster motsvarande cirka 500 förtida dödsfall. Dödsfall till följd 
av hjärtinfarkt eller stroke drabbar oftast äldre personer, och de som dog i 
förtid till följd av buller beräknas i genomsnitt ha förlorat 8 friska levnadsår. 
Trafikverket genomförde under året omfattande buller- och vibrations-
inventeringar längs statliga vägar och järnvägar. Inventeringarna medför ett 
säkrare underlag för bedömning av åtgärdsbehov. Under 2018 genomförde 
vi bulleråtgärder för cirka 2 550 personer längs statliga vägar (där 200 000 
personer utsätts för trafikbuller högre än 30 dBA ekvivalent ljudnivå inom-
hus) och längs järnvägar (där 370 000 personer utsätts för buller högre än 
45 dBA maximal ljudnivå inomhus). 

Gång- och cykeltrafik bedöms ge ett positivt bidrag till hälsan. Trafikverket 
skapar förutsättningar för gång- och cykeltrafik genom exempelvis säkra 
gångpassager, gång- och cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder. 

Under 2018 har  
Trafikverket fokuserat på  

att skapa säkra passager för  
djur och 131 barriärer har  

blivit åtgärdade.



16  TRAFIKVERKETS MILJÖRAPPORT 2018

2.1.3 Klimat
Enligt klimatlagen ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
senast år 2045 och inrikes transporter, exklusive luftfart, ska ha minskat 
sina utsläpp med 70 procent år 2030 jämfört med 2010. Inrikes transporter 
stod 2017 för 31 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Siffrorna för 
2018 är tillgängliga först i slutet av 2019. Om bränsle som tankas i Sverige 
för utrikes sjö- och luftfart inkluderas, står transporter för 43 procent. Till 
detta kommer utsläpp från byggande och underhåll av infrastruktur, till-
verkning av fordon samt produktion och distribution av drivmedel.

Utsläppen från vägtrafiken, som helt dominerar utsläppen från inrikes 
transporter, ökade under 2018 med preliminärt 0,5 procent. Orsaken till 
detta trendbrott är att andelen förnybar energi låg kvar på ungefär samma 
nivå som året innan, samtidigt som den tunga trafiken ökade under 2018 
med cirka 3 procent. Den ökade trafiken motverkar även effekten av den 
energieffektivisering som skett under året. Trafikverkets prognoser pekar på 
fortsatt ökning av trafiken framöver. Det innebär att utsläppen, med beslu-
tade åtgärder och styrmedel, minskar fram till 2030, men det är långt ifrån 
tillräckligt för att nå målet för inrikes transporter. Se utsläpp av växthus-
gaser från vägtrafik år 2000–2018 i Figur 3.
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FIGUR 3: Utsläpp av växthusgaser från vägtrafik, miljoner ton

Trafikverkets åtgärder kan både öka och minska transportsystemets klimat-
påverkan. Nettoeffekten under 2018 blev en minskning av växthusgas-
utsläppen med 192 238 ton och av energianvändningen med 149 GWh. 
Åtgärder som minskar transportsektorns energianvändning och växthus-
gasutsläpp är automatisk trafiksäkerhetskontroll och sparsam körning som 
en del i bedömningen vid förarprov. Störst påverkan på årets resultat hade 
dock Trafikverkets beslut om att enbart köpa förnybar el till drift av vägar, 
järnvägar och den egna verksamheten. Detta beräknas ge en besparing av 
växthusgasutsläpp med 137 604 ton koldioxidekvivalenter men kan inte 
räknas som bidrag till mål inom transportsektorn eftersom elproduktion 
tillhör en annan sektor. 

Samtidigt leder vissa av Trafikverkets åtgärder till ökade utsläpp av växthus-
gaser och ökad energianvändning. Väginvesteringar som öppnade för trafik 
och höjda hastighetsgränser resulterade i att trafikens utsläpp av växthus-
gaser ökade med 2 245 ton koldioxidekvivalenter och energianvändningen 
med 8,9 GWh. 
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Trafikverket har stor möjlighet att påverka energianvändningen och växt-
husgasutsläppen från byggande och underhåll av statlig väg och järnväg. 
Under 2018 upprättade Trafikverket klimatkalkyler för 90 procent av de 
investeringar som är större än 50 miljoner kronor. Vi har även ställt krav 
på minskade utsläpp i upphandlingarna av investeringar av denna storlek. 
Bedömningen är att den årliga energianvändningen och de årliga växthus-
gasutsläppen från byggande, drift och underhåll av de investeringar som 
öppnade för trafik 2018 uppgick till 31 GWh och 4 520 ton. Utfallet varierar 
från år till år beroende på variation av typ och storlek på de projekt som 
öppnar för trafik under respektive år.

2.2 Fler riktade miljöåtgärder (FRAMÅT) 
Trafikverket har under flera år haft problem med att genomföra miljö-
åtgärder i den takt som Trafikverket och regeringen önskar. I Trafikverkets 
regleringsbrev för budgetåret 2017 står att Trafikverket ska vidta åtgärder 
för att 2018 kunna höja takten i genomförandet av miljöinvesteringar 
i befintlig transportinfrastruktur. Målet för projektet FRAMÅT är att 
budgeten för riktade miljöåtgärder förbrukas från och med år 2020 och att 
de miljöåtgärder som ger störst miljönytta genomförs. En annan målsättning 
är att Trafikverket har en effektiv och dokumenterad process för riktade 
miljöåtgärder där brister identifieras samt åtgärder skapas och genomförs. 

Nationellt heltäckande tillståndsbeskrivningar och inventeringsunderlag 
behövs för att kunna prioritera inom och mellan olika miljöområden så att 
de åtgärder som ger störst miljönytta genomförs. Bristande inventerings-
underlag har identifierats som ett hinder för att kunna öka åtgärdstakten. 
Därför utgör åtgärder för att effektivisera arbete med inventeringsunderlag 
ett fokusområde för FRAMÅT. Bland annat har följande inventeringsunder-
lag tagits fram under 2018:

•  Två regionala inventeringar av kulturvägar för Skåne och Värmland har 
slutförts.

•  En nationell inventering av kulturbroar har slutförts. Inventeringen inne-
håller en kulturvärdesklassning som underlag för prioritering av åtgärder. 

•  En första version av nationella viltolyckskartor har tagit fram och använts 
i ett par åtgärdsvalsstudier om viltolycksproblematik. 

•  Konfliktpunkter mellan grundvattenförekomster och statliga vägar har 
identifierats och riskbedömts översiktligt på nationell nivå. Ett tiotal 
 fördjupade riskanalyser och åtgärdsvalsstudier har genomförts.

•  Konfliktpunkter mellan grundvattenförekomster och sugtransformatorer  
har identifierats och riskbedömts. Åtta stycken konfliktpunkter har 
åtgärdats.

•  Bullerinventeringar längs statliga vägar i Dalarna, Västerbotten och 
Norrbotten. 

•  Bullerinventeringar längs järnvägssträckorna Godsstråket genom 
 Bergslagen och Värmlandsbanan. 

Takten för att öka riktade miljöåtgärder har, i linje med målet för projektet 
FRAMÅT, ökat under 2018 jämfört med tidigare år. Samtidigt som budgeten 
för riktade miljöåtgärder har blivit större har även en större andel av budge-
ten förbrukats. Trafikverket har därmed med hjälp av riktade miljöåtgärder 
bidragit till att minska miljöskulden i befintlig anläggning i en högre takt 
under 2018. Vilka åtgärder som genomförts beskrivs i respektive kapitel för 
landskap, buller och vibrationer, vatten och förorenade områden. Projektet 
FRAMÅT fortsätter under åren 2019 och 2020.
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3 Landskap
Ett fungerande landskap erbju-
der en rad funktioner och värden 
som är livsnödvändiga för män-
niskors hälsa och välbefinnande. 
Landskapet med den biologiska 
mångfalden utgör fundamentet 
och resursbasen för det hållbara 
samhället och därmed tillgäng-
lighet i det hållbara samhället. Om 
grunden inte är robust och stabil 
med en ekologisk funktionalitet 
som säkerställer att samhällets 
resursbas förnyas, det vill säga 
 cirkulerar i naturens kretslopp, 
finns inga möjligheter att skapa  
ett hållbart samhälle.

Transportsystemet, såväl anlägg-
ningarna i sig som trafiken som 
nyttjar dem, har stor påverkan på 
landskapet och därmed på land-
skapets ekologiska funktionalitet. 
Vägar och järnvägar innebär barri-
ärer för djur och människor, orsakar allvarliga störningar på djur livet genom 
bland annat buller, viktiga livsmiljöer utraderas, fungerar som spridnings-
vektor för oönskade främmande arter och värdefulla kulturarv skadas. Men 
infrastrukturen har också en stor potential till positiva förändringar genom att 
skapa nya miljöer och samband som är viktiga för biologisk mångfald.

3.1 Tillståndet i transportsystemet
All väg och järnväg är delar av landskapet. Vid lokalisering och utformning 
av en väg eller en järnväg är kunskapen om varför landskapet ser ut som det 
gör och förståelsen för hur det fungerar avgörande för resultatet. I Trafik-
verket används landskapskaraktärsanalys som analysmetod för att söka kun-
skap om hela landskapet. Det gäller att göra rätt från början, det vill säga att 
planera omsorgsfullt, anpassa infrastrukturen till natur- och kulturmiljö och 
dessutom minimera riskerna för allvarlig miljöpåverkan under byggskedet.

Dagens transportinfrastruktur och trafik utövar en negativ påverkan på det 
omgivande landskapet och ekosystemens funktioner och värden. Åtgärds-
behov för landskapsanpassning i befintlig infrastruktur identifieras fort-
löpande, enligt beslutade metoder för inventering och prioritering.

Det är främst inom fyra områden som påverkan av infrastrukturen är 
 avgörande (positivt eller negativt): barriär och mortalitet, bullerstörning 
i ekologiskt viktiga naturmiljöer, artrika infrastrukturmiljöer och invasiva  
arter. Ett växande antal djur dödas i trafiken, exempelvis ökar antalet vilt-
olyckor8. För djuren är också de barriärer som vägar och järnvägar utgör 
ett allt större problem. Ett mycket stort antal viktiga miljöer för biologisk 
mångfald påverkas starkt av trafikbuller och innebär bl. a stora förändringar 
i fågelfaunan med utarmning som resultat. 

8 Nationella viltolycksrådet. https://www.viltolycka.se/statistik/viltolyckor-de-senaste-5-aren/

FAKTA
Tillstånd 
Transportinfrastruktur och trafik har 
negativ påverkan på det omgivande 
landskapets och ekosystemens funk-
tioner och värden. Genom lämpliga 
åtgärder kan denna påverkan reduceras 
avsevärt. Andelen landskapsanpassad 
infrastruktur bedöms dock alltjämt som 
låg och med en sammantagen negativ 
utveckling.

Åtgärder och effekter
Trafikverkets åtgärder bedöms kunna  
ge ett positivt bidrag. Det är framförallt 
Trafikverkets riktade miljöåtgärder i 
befintlig infrastruktur, till exempel 
viltpassager, borttagna vandringshinder 
för vattenlevande djur, artrika infra-
strukturmiljöer samt åtgärder i alléer, 
kulturobjekt och kulturmiljöer, som  
kan ge ett betydande positivt bidrag. 
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För barriär, mortalitet och bullerpåverkan gäller generellt att problemet 
växer med ökad mängd trafik och hastighet, vilket därmed innebär att pro-
blemet är störst utmed statlig infrastruktur. Artrika infrastrukturmiljöer kan 
bidra mycket positivt till biologisk mångfald, kulturvärden och upplevelser. 
Tyvärr minskar omfattningen i anslutning till all infrastruktur (statlig, kom-
munal och enskild) genom brister i skötsel och underhåll9. Några oönskade 
främmande arter har på senare år hittat till väg- och järnvägsmiljöer i 
snabbt växande omfattning och speciellt för blomsterlupin, parkslide och 
jätteslide har infrastrukturen blivit en spridningsväg vidare ut i landskapet 
med utarmning av ängs- och hagmarker som följd.

I dagsläget klarar inte takten av riktade miljöåtgärder och underhållet av det 
statliga väg- och järnvägsnätet att kompensera för tillkommande infrastruk-
tur med brister och den försämring av miljövärden och funktioner i befintlig 
infrastruktur som sker över tid. Exempel på sådan naturlig försämring är att 
funktionen på skyddsåtgärder, som bullerplank och vattenskyddsåtgärder, 
samt natur- och kulturvärden försämras över tid utan korrekt skötsel och 
underhåll. Men även utmed enskilda vägar sker en liknande utveckling för 
exempelvis alléer och vägtrummor i vattendrag10.

Transportsystemet har stor potential att utgöra väsentliga inslag i en grön 
infrastruktur som bidrar till stärkt biologisk mångfald med positiva effekter 
för växt- och djurliv, till exempel artrika vägkanter, alléer och i järnvägens 
stationsmiljöer och trädsäkringszoner.

För att klara miljömålen i Agenda 2030 behöver andelen landskapsanpassad 
infrastruktur öka väsentligt. Det är först när de grundläggande ekologiska 
funktionerna och naturens resurscykler är i jämvikt med samhällets resurs-
uttag, som det finns förutsättningar att skapa långsiktigt hållbar och robust 
tillgänglighet. De resurser som nyttjas av samhället idag beskrivs även som 
ekosystemtjänster.

3.2 Åtgärder och effekter 
Transportinfrastrukturen har stora möjligheter att förbättra situationen 
för biologisk mångfald, kulturvärden och möjligheterna för medborgare till 
positiva upplevelser i landskapet. Framförallt gäller det statliga vägar och 
järnvägar. Trafikverket kan åstadkomma mycket genom fysiska åtgärder i 
befintlig infrastruktur, men också genom samverkan och samordning med 
andra aktörer som påverkar landskapets funktion och användning. 

Fysiska åtgärder i anläggningen fokuseras till de områden som har avgörande 
påverkan på landskapet, fyra områden rör natur och några områden kultur - 
värden. Barriäreffekter och mortalitet åtgärdas bäst med säkra passager för 
djur, ofta i kombination med stängsel. Allvarlig bullerpåverkan åtgärdas  
med bullerdämpande åtgärder i infrastrukturanläggningen. Ökad konnekti-
vitet och livsmiljöer för växter och djur åstadkoms genom att stärka och 
utveckla alléer och de artrika infrastrukturmiljöerna samt genom att 
spridning av oönskade invasiva arter motverkas med restaurerings- och 
bekämpningsåtgärder. Infrastrukturanknutna kulturminnen, kulturbroar, 
kulturvägar och kulturjärnvägar restaureras och sköts.

9 Inventering av artrika vägkanter i region Mitt och Öst 2014-2016 – Trafikverket 2016.
10 Enskilda vägar. Åtgärder för att förstärka natur-, kultur- och landskapsvärden längs enskilda vägar. 

Trafikverket
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3.2.1 Säkra passager för djur
Säkra passager för djur kan vara viltövergångar med viltvarningssystem och 
är i huvudsak till för stora djur. En annan åtgärd är planskild passage,  
över eller under infrastrukturen, som kan variera i utformning från små 
trummor till stora ekodukter beroende på situation och vilka djur som 
 behöver passagen.

En särskild problematik rör infrastrukturens påverkan på renar och 
 ren näring. Ett projekt för att identifiera brister och behov har inletts.

Ett fåtal viltövergångar med viltvarning har byggts och då i samverkan med 
forskningsprojekt (TRIEKOL (väg) och Viltsäker ( järnväg). Planskilda 
passager byggs på identifierade konfliktpunkter. För att minska barriärerna 
under 2018 har totalt 131 barriärer åtgärdats varav 119 på väg. På väg är 
åtgärderna fördelade enligt 34 för fisk, 3 för groddjur, 16 för stora däggdjur 
och 66 för utter. För järnväg har 12 barriärer åtgärdats, samtliga för utter. 

3.2.2 Bullerdämpande åtgärder i ekologiskt viktiga naturmiljöer
Bullerdämpande åtgärder kan vara bullerdämpande skärm, vall eller be-
läggning. Under året har analys11 genomförts för att identifiera och priori-
tera områden som berörs. Samråd har skett med berörda myndigheter och 
organisationer. Åtgärdsvalsstudie har genomförts för ett område men inga 
åtgärder.

3.2.3 Sköta, utveckla och tillföra artrika infrastrukturmiljöer samt 
undvika biotopförluster
Grundläggande för de artrika miljöerna är att de sköts utifrån sina respek-
tive förutsättningar och behov. Miljöer som inte skötts riktigt förlorar sin 
artrikedom. Sådana miljöer behöver restaureras för att återfå sitt ursprung-
liga värde och sin ursprungliga funktion. I sådana miljöer finns också ofta 
kulturobjekt eller så utgör hela miljön ett kulturvärde som t ex en kulturväg. 
Alléer är oftast viktiga kulturbärare och hyser höga naturvärden och är 
därmed viktiga för biologisk mångfald och upplevelse. Tyvärr är alléerna i 
regel mycket ålderstigna och behöver restaureras och/eller föryngras för att 
kunna fortleva med bibehållen funktion och upplevelse över tid. Under året 
restaurerades 157 alléer och 128 artrika vägkanter.

3.2.4 Bekämpa invasiva arter
Invasiva arter har snabbt blivit ett stort problem för biologisk mångfald. 
Infrastrukturen är inget undantag, här har framförallt blomsterlupin på kort 
tid utvecklats till ett hot mot en del av de artrika infrastrukturmiljöerna 
men också mera allmänt mot biologisk mångfald genom att den sprids via 
vägar och järnvägar ut i landskapet. Andra allvarliga hot är jätteslide och 
parkslide som, liksom blomsterlupin, är svåra att bekämpa. Andra invasiva 
arter som måste bekämpas i infrastrukturanläggningen är jätteloka, jätte-
balsamin och kanadensiskt gullris. Ingen omfattande bekämpning har ännu 
gjorts men några försök har inletts mot blomsterlupin och slide-arterna. 
Uppföljning och utvärdering av metodernas effektivitet pågår.

11 Trafikbuller i naturmiljöer – prioriteringsunderlag för riktade miljöåtgärder. Trafikverket 2017:185
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3.2.5 Restaurering av infrastrukturanknutna kulturminnen, kulturbroar, 
kulturvägar och kulturjärnvägar
Viktiga kulturvärden finns knutna till infrastrukturen, antingen som 
enskilda objekt, t ex milstenar, eller som hela miljöer där vägmiljön i sin 
helhet med alla ingående delar bär viktig kunskap om samhällets utveckling. 
Sådana objekt och miljöer behöver i många fall restaureras för att bevaras 
åt framtida generationer. Förra året restaurerades 407 milstenar och 70 
kulturvägar.

3.2.6 Landskapsanpassad infrastruktur
Hållbarhetens gränser för transportinfrastrukturens påverkan på landskapet 
har definierats i ett antal övergripande krav som uttrycker vad som ska upp-
nås och finns formulerade i riktlinje Landskap12 vilken beslutades år 2016. 
Riktlinjens krav ligger till grund för tekniska krav (utformningskrav) och 
skötselkrav som specificerar hur de övergripande kraven uppnås i respektive 
verksamhet. Tillsammans ger kraven uttryck för hur en transportinfrastruk-
tur är utformad som medger påverkan på landskapet, men som är anpassad 
så att landskapets funktionalitet kan sägas vara inom hållbarhetens gränser.

Arbetet med att fylla återstående luckor i förvaltningsmodellen har fortsatt 
under 2018. Det har inneburit att kunskap om tillståndet i anläggningen 
avseende landskapsanpassning har förbättrats, kunskap om åtgärdsbehov 
har vidareutvecklats, fler metoder för inventering och analys har tillkom-
mit och flera forskningsprojekt har startats. Under 2018 har en metod för 
inventering av fladdermöss utvecklats liksom en metod för landskapsanalys 
av alléer.

3.2.7 Forskning och innovation för biologisk mångfald och 
landskapsekologi
Trafikverket finansierar ett forskningsprogram om transportinfrastrukturens 
inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi, TRIEKOL III 
(Transportinfrastrukturekologi). Det är ett sexårigt FOI-projekt i samverkan 
med riktade åtgärder, investering och vidmakthållande initierats samt 
forskningsprojektet Validering av metod för konnektivitetsanalyser  
(”Circuit scape – analyser”). 

Projekt viltsäker järnväg har fortsatt och i samverkan med TRIEKOL 
utvecklas viltvarningssystem för järnväg och väg. Projekt Nationell metod 
för inventering och värdering av alléer-vägträd i en grön infrastruktur har 
slutförts och metod utvecklats. 

12 TDOK 2015:0323
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4 Luftkvalitet
Det finns både internationella 
och nationella mål och krav som 
gäller luftkvalitet. De handlar 
både om att skydda miljön och 
att skydda människors hälsa, men 
hälsoperspektivet är dominerande. 
Trafikverkets arbete bidrar i första 
hand till miljökvalitetsmålet  
Frisk luft. 

Trafikverket arbetar bland 
annat med lokala och regionala 
åtgärdsprogram för friskare 
luft i särskilt utsatta områden 
och tätorter runtom i landet. 
Våra åtgärder är inriktade på att 
minska utsläppen av partiklar och 
kvävedioxid. Vi medverkar också 
till forskning inom luftkvalitet.

4.1 Tillståndet i transport
systemet
Transportsystemet, främst väg-
trafiken, har stor negativ påverkan på luftkvaliteten. Trots att utsläppen från 
vägtrafiken har minskat genom åren är den fortfarande en betydande källa 
till de luftföroreningar som har negativa effekter på människors hälsa och 
miljön. Problemen ur hälsosynpunkt är störst i tätorter. Enligt mätresul-
tat har partikelhalterna i tätorter minskat med 24 procent och halterna av 
kvävedioxider med 11 procent från början av 2000-talet och fram till vintern 
2016/2017 (se Figur 4). Indexet är ett befolkningsviktat index som baseras 
på mätdata från bl.a. kvävedioxider, svaveldioxider, bensen och partikel-
halter (PM10). Tyvärr kan man inte ta fram det totala luftkvalitetsindexet 
(totindex) under samma period på grund av för litet dataunderlag för sva-
veldioxider och bensen för de senaste åren.
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FIGUR 4: Befolkningsviktat index (Data från IVL Svenska Miljöinstitutet).

FAKTA
Tillstånd 
Luftkvaliteten i Sverige har förbättrats 
under senare decennier, och är en av de 
bästa i hela Europa. Men den positiva 
utvecklingen är inte lika påtaglig som 
tidigare och räcker inte för att nå 
miljökvalitetsmålet Frisk luft. De 
lagstadgade miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft överskrids fortfarande i flera 
tätorter.

Åtgärder och effekter
Utsläppen av kväveoxider från vägtrafi-
ken sjunker, om än långsammare än 
tidigare, och har minskat med 7 procent 
under 2018. Utsläppen av avgaspartiklar 
har minskat med 13 procent 2018 
jämfört med föregående år. Trafikverket 
har genomfört dammbindning och andra 
åtgärder enligt lokala och regionala 
åtgärdsprogram för att klara miljökvali-
tetsnormer och bidra till en bättre 
luftkvalitet.
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Utsläppen av kväveoxider (NOx) från vägtrafiken sjunker, om än lång-
sammare än tidigare, och har minskat med 7 procent under 2018 och med 
73 procent sedan 1990, se Tabell 3. Det är framförallt renare tunga lastbilar 
och lätt lastbil som bidrar till minskningen. 

Utsläppen av kvävedioxid (NO₂), som är en del av de totala kväveoxid-
utsläppen, har ökat under senare år och fram till 2017 men det börjar 
minska i år (se Tabell 3). Detta beror bland annat på högre utsläppskrav  
på lätt lastbil och framför allt på tung lastbil.

Vägtrafikens utsläpp av kolväten har minskat med 5 procent under 2018 
jämfört med 2017 och med 93 procent sedan 1990, se Tabell 3. 

Utsläppen av avgaspartiklar har minskat med 13 procent 2018 jämfört 
med föregående år, se Tabell 3. Största delen av minskningen kommer från 
dieseldrivna fordon som ett resultat av att nya fordon har mycket effektiv 
partikelrening. Detta har dock ingen stor inverkan på halter av partiklar 
(PM10) i gatumiljöer då merparten kommer från slitage och uppvirvling, 
främst orsakad av dubbdäcksanvändning. 

Dubbdäcksanvändningen i Sverige som helhet har minskat från 68 procent 
2010 till cirka 61 procent 2018. Resultaten från mätningarna visar en över 
tid ökande andel dubbfria vinterdäck. Det är dock stora regionala skillna-
derna i dubbdäcksanvändning över landet.
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TABELL 3: Beräknade emissioner av kväveoxider, kolväten och avgaspartiklar från 
vägtrafiken. Emissionerna är avrundade med en decimal upp till tio, annars som heltal.

Emissioner 
/ år 1990 1995 2000 2005 2010 2017 2018

Förändring 
20172018
(procent)

Förändring
19902018 
(procent)

Kväveoxider (kton)

Personbil 74,2 64,6 44,3 27,1 19,7 21,7 21,3 -1,8 -71,3

Lätt lastbil 5,8 6,3 5,6 6,4 6,3 6,0 5,4 -10,0 -6,7

Buss 13,2 12,4 10,3 8,4 6,5 3,3 3,0 -7,5 -77,1

Tung lastbil 47,1 43,6 46,3 40,0 27,2 10,2 8,5 -17,0 -82,1

Motorcykel/
moped 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 -1,4 131,0

Totalt 140,4 127,0 106,6 82,1 59,9 41,4 38,4 -7,2 -72,7

Kväveoxider (kton)

Personbil 3,8 3,4 2,6 2,1 3,4 6,3 6,2 -1,3 61,6

Lätt lastbil 0,3 0,4 0,5 1,5 2,1 2,1 1,9 -11,5 477,3

Buss 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 -4,6 -57,8

Tung lastbil 3,3 3,1 3,2 2,8 2,4 1,0 0,9 -12,4 -73,5

Motorcykel/
moped 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 131,0

Totalt 8,4 7,7 7,1 7,0 8,5 9,8 9,4 -4,8 11,6

Kolväten (kton)

Personbil 128,3 92,7 57,5 34,2 20,6 8,9 8,4 -5,3 -93,4

Lätt lastbil 7,8 6,7 3,7 1,8 0,9 0,3 0,3 -6,0 -96,1

Buss 1,4 1,1 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 -5,9 -93,2

Tung lastbil 2,9 2,6 2,3 1,8 0,9 0,3 0,3 -8,0 -91,3

Motorcykel/
moped 1,4 1,2 1,7 1,9 1,4 0,7 0,7 -1,6 -48,0

Totalt 141,7 104,3 65,9 40,1 24,0 10,3 9,8 -5,1 -93,1

Avgaspartiklar (ton)

Personbil 656,0 573,4 667,3 499,8 424,3 206,8 190,5 -7,9 -71,0

Lätt lastbil 274,4 273,0 460,4 442,6 349,3 151,0 124,1 -17,9 -54,8

Buss 674,3 567,0 336,5 198,0 110,0 36,0 32,5 -9,6 -95,2

Tung lastbil 1738,4 1511,3 1207,0 883,3 494,4 175,5 144,8 -17,5 -91,7

Motorcykel/
moped 37,4 28,9 35,4 32,4 20,7 10,2 9,9 -3,1 -73,6

Totalt 3380,5 2953,6 2706,5 2056,1 1398,7 579,6 501,8 -13,4 -85,2

Luftkvalitet regleras av miljökvalitetsnormer (MKN) enligt miljöbalken, 
vilka överskrids eller riskerar att överskridas i trafiknära miljöer i flera 
 tätorter i Sverige. I dag finns åtgärdsprogram för att uppnå miljökvalitets-
normer för kvävedioxid (NO₂) och partiklar (PM10) för ett drygt tiotal 
tätorter och regioner i Sverige. Miljökvalitetsmålet Frisk luft, som innebär 
en god luftkvalitet, är ännu svårare att uppnå. Ur hälsosynpunkt är nuläget 
långt ifrån önskvärt.

Vägtrafikens utsläpp av avgaser och slitagepartiklar i Sverige beräknas 
under ett år orsaka i storleksordningen 21 000 DALY (funktionsjusterade 
levnadsår, se faktaruta nedan) och 2 400 förtida dödsfall, till följd av bland 
annat lungcancer, hjärtinfarkter och stroke13. I dessa fall har livslängden 
i genomsnitt förkortats med 9 år på grund av utsläpp av avgaser och med 

13 DALY-beräkningar enligt metod framtagen av WSP, Umeå Universitet och Karolinska Institutet på uppdrag av 
Trafikverket
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5 år på grund av slitagepartiklar. DALY-beräk-
ningar är framtagna med vissa antaganden och 
en del av dessa antaganden är osäkra. Dessutom 
har alla föroreningar från trafik och alla deras 
hälsoeffekter inte kunnat inkluderas i beräkning-
arna. En samlad bedömning är att den negativa 
 hälsopåverkan på grund av luftföroreningar 
sannolikt har minskat sedan 2000-talets bör-
jan, fram förallt tack vare minskade utsläpp av 
avgaspartiklar.

4.2 Åtgärder och effekter
För att långsiktigt klara målen för  luftföroreningar 
krävs minskade utsläpp från vägfordon, fartyg, 
flygtrafik och arbetsmaskiner. Det krävs även 
minskad mängd slitagepartiklar samt åtgärder 
mot höga halter där människor bor och vistas. Det 
finns idag kunskapsluckor och utvecklingsbehov, 
inte minst om hälsopåverkan från olika sorters ämnen och partiklar.

Utvärderingar av konsekvenserna i termer av bidrag till mål inom transport- 
och miljöpolitiken efterfrågas ofta. Om det finns regionala eller lokala 
mål kan det även vara aktuellt med mål för ett specifikt projekt. I plan-
läggningsprocessen för väg utförs beräkningar för kvävedioxid (NO₂) 
och partiklar PM10 för olika scenarios. De olika alternativen jämförs 
med avseende på halter i luft samt uppskattat antal boende och känsliga 
miljöer längs planerade sträckningar och längs befintlig väg samt andra 
eventuella väglänkar/gator som berörs. Beräkningarna kan utföras med det 
nationella beräkningssystemet för luftkvalitet, SIMAIR, eller någon annan 
beräkningsmodell för vägtrafik. Trafikverket samarbetar med SMHI för 
att förvalta och utveckla SIMAIR. Systemet används även av kommuner, 
luftvårdsförbund och andra regionala aktörer för att beräkna halter av 
luftföroreningar.

4.2.1 Åtgärdsprogram för friskare luft
Trafikverket samarbetar med kommuner och regioner för att ta fram 
åtgärdsprogram för minskade utsläpp av kvävedioxid och partiklar i särskilt 
utsatta områden och tätorter i landet där miljökvalitetsnormerna överskrids. 
Vi genomför åtgärder på lokal och regional nivå tillsammans med andra 
aktörer, till exempel dammbindning av partiklar på vägbanan för att få ned 
partikelhalterna under de perioder då problemet är störst. För att klara 
miljökvalitetsnormen för PM10 har dammbindningsåtgärder genomförts 
i bland annat Stockholm, Sundsvall och Örnsköldsvik, i kombination med 
noggrann städning av gaturummen såsom sopning och spolning. Förra året 
blev det något av ett extremår med dammbindning i Örnsköldsvik eftersom 
det inte kom något regn, dammbindningen fortsatte ända in i juni.

Åtgärdsprogrammet för NO₂ i Göteborg och kranskommunerna Partille  
och Mölndal fastställdes i juni förra året. I samband med detta påbörjade 
Trafikverket en dialog med Göteborg och Mölndals kommuner för att styra 
om tung trafik från områden med sämre luftkvalitet. Utvärderingen av 
 åtgärden kommer senare. 

DALY 
DALY är en förkortning för Disability 
Adjusted Lift Years och kan översättas 
till funktionsjusterade levnadsår. Det är 
en sammanvägd indikator för hälsa på 
populationsnivå, utvecklad av World 
Health Organization (WHO). Med 
indikatorn kan man mäta hälsoförluster 
och hälsovinster i samhället samt 
effekten av olika åtgärder. DALY 
omfattar dels risk för funktionsned-
sättning genom insjuknande i olika 
sjukdomar dels förlorade friska lev-
nadsår, dels genom risk för förtida död. 
Utifrån DALY beräknar Trafikverket 
transportsystemets hälsopåverkan från 
luftföroreningar, buller och aktivt 
resande (gång och cykel). 

Trafikverket samarbetar  
med kommuner och regioner för  
att ta fram åtgärdsprogram för 

minskade utsläpp av kvävedioxid  
och partiklar i särskilt utsatta  
områden och tätorter i landet  

där miljökvalitetsnormerna  
överskrids.
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4.2.2  Miljöanpassad hastighet och renare transporter
Hastighetssänkningar har genomförts i Stockholm och i Halmstad på vissa 
vägavsnitt där normen för PM10 överskrids eller riskerar överskridas. 
Efterlevnaden av gällande hastighetsgränser är dock fortfarande en 
angelägen fråga och en utveckling avseende övervakning av hastigheter 
är en av flera viktiga åtgärder för att motverka höga halter av PM10. 
I Stockholm genomförde Trafikverket också trafikmätningar på en 
kortare sträcka på E18 i Danderyds i syfte att få bättre kunskap om vilka 
olika fordonskategorier som kör på vägarna och på så sätt förbättra 
beräkningarna av NO₂. 

Trafikverket följer utvecklingen av nya fordons utsläppsprestanda genom 
samarbete med Transportstyrelsens hållbarhetsprogram och International 
Energy Agencys (IEA) tekniska samarbetsprogram om avancerade motor-
bränslen14. För nya bilar är utsläppen lägre även i verklig användning, vilket 
inte alltid har varit fallet tidigare. Det har varit tydligt att tunga fordons 
utsläpp, i och med Euro VI15, även är låga i stadsmiljö där fordonen ofta har 
en relativt låg belastning. För personbilar kan en liknande trend ses med 
Euro 6. Euro 6 är dock uppdelat i en rad olika kravsteg där utsläpp under 
verklig trafik (så kallad real driving emissions) inte blir obligatoriskt för 
alla bilar förrän 2021. Redan 2019 kommer dessa krav in men med en mer 
liberal gränsnivå. En påskyndad övergång till fordon med låga utsläpp även 
under verklig drift (Euro 6/VI) i stadsmiljö har potential att bidra till sänkta 
nivåer av framförallt kväveoxider. Trafikverkets arbete med effektivare 
godstransporter så som High Capacity Transport (HCT)16 och elvägar 
kan bidra till lägre utsläpp av både partiklar och kväveoxider genom att 
transporterna blir effektivare.

14 International Energy Agency Technology Collaboration Programme on Advanced Motor Fuel. En arena där 
medlemsländer kan dela på forskningsresurser och samarbeta kring framtagande av kunskapsunderlag. 

15 Euro VI är den strängaste miljöklassen för avgasutsläpp från tunga fordon. Motsvarande är Euro 6 för lätta 
fordon. 

16 Längre och tyngre fordon
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5 Buller och vibrationer
Trafik på väg och järnväg är 
den bullerkälla som berör flest 
människor i Sverige. Höga 
bullernivåer medför negativa 
effekter på hälsa och välbefinnande. 
Minskad bullerexponering ger 
därför betydande hälsovinster. 
Även vibrationer kan ge upphov till 
störningar och påverka människors 
hälsa. Den sammantagna störningen 
ökar väsentligt om boende utsätts 
för buller och vibrationer samtidigt. 

Förutom transportpolitiska mål och 
miljö kvalitetsmålen är riksdagens 
riktvärden för trafikbuller styrande 
för vårt arbete med buller. 
Trafikverket bidrar med vissa 
viktiga delar i arbetet. 

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

 
FIGUR 5: Kombination av åtgärder för att nå mål

5.1 Tillståndet i transportsystemet
Nästan 20 procent av Sveriges befolkning (motsvarande 2 miljoner personer)  
utsätts för trafikbuller högre än riktvärdena utomhus vid sina bostäder. 
Vägtrafik är den klart dominerande källan följt av spårtrafik och flygtrafik. 
8 procent av befolkningen är mycket eller väldigt mycket störda av trafik-
buller. 2,3 procent upplever att trafikbuller gör det svårare att somna, väcker 
dem nattetid eller påverkar sömnkvaliteten. De som bor i flerbostadshus 
i storstäder störs mest av trafikbuller: 12 procent eller var åttonde person 

FAKTA
Tillstånd
Nästan 20 procent av Sveriges befolkning 
utsätts för trafikbullernivåer högre än 
riktvärden utomhus vid sina bostäder. 
Trafikbullerstörningar längs vägar och 
järnvägar i Sverige beräknas leda till 
ca 6 700 förlorade DALY (se faktaruta i 
kapitel Luftkvalitet). Trafikbuller medför 
cirka 500 årliga dödsfall till följd av 
hjärtinfarkt eller stroke. 

Åtgärder och effekter
Trafikverket har gjort omfattande 
skyddsåtgärder längs statliga vägar och 
järnvägar för att minska störningarna för 
de mest bullerutsatta. Under perioden 
1998 – 2018 har ca 100 000 personer fått 
åtgärder i eller vid sina bostäder. Ökat 
trafikarbete och ökad inflyttning till städer 
bidrar till att fler utsätts för trafikbuller. 
Trots detta så har trafikbullerstörningarna 
minskat. Minskningen beror troligen på 
ökat hänsynstagande till buller vid 
byggande av bostäder samt skydds-
åtgärder på befintliga bostäder.
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störs mycket eller väldigt mycket. Det kan jämföras med att ca 5 procent av 
de som bor i småhus utanför storstäder störs av trafikbuller17. 

Längs de statliga vägarna beräknas 200 000 personer vara utsatta för högre 
bullernivåer än de riktvärden som riksdagen beslutat ska gälla inomhus. 
370 000 personer beräknas vara utsatta för maximala ljudnivåer från järnväg 
högre än riktvärdet inomhus. Osäkerheten i underlaget för såväl väg som 
järnväg är dock stor. Övergripande utredningar indikerar att 53 400 boende 
längs järnväg är exponerade för vibrationsnivåer högre än Trafikverkets 
riktvärde, > 0,4 mm/s vägd RMS. 

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar har påvisats redan vid bullernivåer 
från 50 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus. Risken ökar med 3–4 procent för 
varje 5-decibels ökning av ljudstyrkan. De flesta studier om hälsoeffekter 
är baserade på trafikbuller utomhus vid bostadens fasad. Vi behöver mer 
kunskaper om hur byggnadstekniska åtgärder för att skapa goda ljudmiljöer 
inomhus kan påverka hälsoeffekterna. 

Hälsoeffekter av trafikbuller kan kvantifieras i enheten DALY (se faktaruta 
i kapitel Luftkvalitet). Buller från väg- och spårtrafik i Sverige beräknas 
under ett år orsaka hälsoförluster i storleksordningen 6 700 DALY till följd 
av hjärtinfarkt, stroke och hypertoni. Om även hälsoförluster till följd av 
allmänstörningar och sömnstörningar tas med i beräkningarna ökar antalet 
DALY från 6 700 till 41 00018. Beräkningarna visar vidare att trafikbuller-
exponeringen i Sverige ger upphov till ca 1 000 hjärtinfarkter och 1 000 
fall av stroke per år och att ca 500 av dessa leder till dödsfall. Dödsfall till 
följd av hjärtinfarkt eller stroke drabbar oftast äldre personer och de cirka 
500 personer som dött i förtid till följd av buller beräknas i genomsnitt ha 
 förlorat 8 friska levnadsår19. 

5.2 Åtgärder och effekter 
Ökat trafikarbete, ökad inflyttning till städer och byggande av bostäder 
närmare bullerkällor bidrar till att fler människor utsätts för trafikbuller. 
Trots detta så har trafikbullerstörningarna troligen minskat. Minskningen 
är sannolikt en följd av ökat hänsynstagande till buller vid nybyggnation av 
bostäder samt åtgärder på befintliga bostäder. År 2007 uppgav ungefär 10 
procent av befolkningen att de blev störda av trafikbuller. Motsvarande siffra 
för 2015 var 8 procent. I samma undersökning uppgav drygt 12 procent att 
de fått någon form av bullerreducerande åtgärd utförd i sin bostad.20

I Tabell 4 görs en sammanfattning av tillståndet vad gäller exponering och 
hälsopåverkan till följd av buller, samt effekten av åtgärder som vidtagits 
under 2018. Sammantaget bedöms att antalet personer som utsätts för 
bullernivåer över riktvärden inomhus inte förändrats under 2018. Trafik-
ökningar har lett till fler bullerutsatta. Samtidigt har de bulleråtgärder som 
genomförts under 2018 varit tillräckligt omfattande för att sammantaget 
kompensera detta. 

17 Miljöhälsorapport 2017 Folkhälsomyndigheten och Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.
18 WSP, Karolinska Institutet, Umeå Universitet. Metod för DALY-beräkning i transportsektorn. 2016, 

http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/
Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf

19 Enligt utökade beräkningar gjorda av Trafikverket utifrån DALY-beräkningar av WSP, Karolinska Institutet och 
Umeå Universitet

20 Miljöhälsorapport 2017 Folkhälsomyndigheten och Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

Trafikverket har under året  
genomfört omfattande buller-  

och vibrations inventeringar längs 
statliga vägar och järnvägar.
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TABELL 4: Exponering och hälsopåverkan av trafikbuller, samt effekter av åtgärder  
under 2018

5.2.1 

Exponering för trafikbuller (antal 
personer)

Hälsopåverkan  
av trafikbuller 
(DALY)

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

–6 700 

Tillstånd trafikbuller från statliga 
vägar och järnvägar

200 000 respektive 370 000 över 
riktvärden inomhus (> 30 dBA Leq 
väg, respektive >  45 dBA Lmax 
järnväg)

–2 000

Effekten av Trafikverkets buller-
skyddsåtgärder 2018 (skärmar och 
fasadåtgärder)

Minskade bullernivåer utomhus eller 
inomhus för cirka 2 550

+ 9

Effekten av trafikförändringar och 
 bullerskyddsåtgärder 2018

0 st (> 30 dBA Leq inomhus) 
Bullerskyddsåtgärder har kompen-
serat effekter av trafikförändringar

Ingen beräkning 
genomförd

Inventeringar av buller och vibrationer längs statlig väg och 
järnväg
Trafikverket har under året genomfört omfattande buller- och vibrations-
inventeringar längs statliga vägar och järnvägar. Bullerinventeringar har 
gjorts för Godsstråket genom Bergslagen och Värmlandsbanan. Vibrations-
inventeringar har gjorts för Västkustbanan och delar av Södra Stambanan. 
Bullerinventeringar längs statliga vägar har genomförts i Dalarna, 
Västerbotten och Norrbotten. 

Inventeringarna medför dels ett säkrare underlag för bedömningar av 
omfattningen av åtgärdsbehov, dels att bedömningar om åtgärdsbehov i 
enskilda fall sker enhetligt, rättvist och rättssäkert.

5.2.2 Bulleravskärmande åtgärder för de mest utsatta
Trafikverket arbetar systematiskt för att minska bullerstörningarna 
för de mest bullerutsatta, se Figur 6. Under perioden 1998–2018 har 
bullerskyddande åtgärder genomförts för cirka 100 000 personer som 
var utsatta för mer än 10 dBA över riktvärdena längs statliga vägar och 
järnvägar. Trots omfattande åtgärder kan åtgärdstakten anses vara låg i 
förhållande till problemens omfattning.

Inventerar och 
prioriterar

Trafikverket tar reda på hur 
mycket det bullrar vid bostäder 
och skolor som ligger utmed 
statliga vägar och järnvägar. 
Sedan prioriterar vi de som är 
mest utsatta för höga 
bullernivåer.

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

Trafikverket eller aktuell 
entreprenör tar kontakt med 
berörd fastighet s ägare och 
erbjuder åtgärd.

Åtgärden genomförs i samråd 
med fastighets ägaren.

Planerar Erbjuder  
åtgärd

Åtgärd  
genomförs

FIGUR 6: Trafikverkets arbetssätt för de mest bullerutsatta miljöerna
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Under 2018 genomförde vi bulleravskärmande åtgärder för cirka 2 550 
personer, se Tabell 5 och Tabell 6. Trafikverket betalade även ut bidrag 
till bullerskyddsåtgärder längs kommunala vägar. Dessa åtgärder beräknas 
skydda cirka 600 personers boendemiljöer.

TABELL 5: Antal personer som fått åtgärder längs statliga vägar 2014–2018.

Bullernivå före åtgärd och antal personer som fått bullerskyddsåtgärd

År
> 10 dBA över  

riktvärden inomhus eller  
> 10 dBA över  

riktvärden på uteplats

0–10 dBA över  
riktvärden inomhus  

eller utomhus
Totalt antal 

personer

2014 1 200 900 2 100

2015 900 1000 1 900

2016 1 100 800 1 900

2017 600 1 600 2 200

2018 800 600 1 400

TABELL 6: Antal personer som fått åtgärder längs statliga järnvägar 2014–2018.

Bullernivå före åtgärd och antal personer som fått bullerskyddsåtgärd

År

> 10 dBA över  
riktvärden inomhus eller  

> 10 dBA över  
riktvärden på  

uteplats

0–10 dBA över  
riktvärden inomhus  

eller utomhus
Totalt antal 

personer

2014 1 200 2 000 3 200

2015 700 600 1 300

2016 500 1 100 1 600

2017 100 300 400

2018 700 500 1 200

Åtgärder genomfördes för 1 400 (1 367) personer som varit utsatta för 
vägtrafikbuller över riktvärden för buller inomhus eller utomhus. För stat-
liga järnvägar är motsvarande antal 1 200 (1 180) personer. Dessutom har 
Trafikverket under 2018 byggt bullerskärmar för att skydda två bullerutsatta 
skolor, Fribergaskolan och Kyrkskolan i Danderyd. 

Bullerdämpande åtgärder kan vara riktade åtgärder för de mest buller-
utsatta längs det befintliga väg- och järnvägsnätet. Bulleråtgärder kan även 
ingå som delar av större investeringsprojekt, vilket förklarar varför utfallet 
kan variera mellan åren. 

5.2.3 Bullerdämpande beläggningar 
Vägens beläggning påverkar bullret. Beläggningar med stor stenstorlek 
genererar mest buller. Dränerande asfalt innehåller hålrum som dämpar 
buller. Effekterna av bullerdämpande beläggningar har följts upp genom 
noga kontrollerade studier av två delsträckor, E4 vid Huskvarna och E4 vid 
Rotebro norr om Stockholm. 

Effekten är störst när den bullerdämpande beläggningen är ny. Bullret är då 
ca 7 decibel lägre jämfört med vägar med traditionell beläggning. Effekten 
avtar med tiden och påverkas även av trafikmängd och hastighet. Den 
bullerdämpande effekten av beläggningen vid Huskvarna minskade från 
ca 7 dBA till ca 3–4 dBA på sju år. 

För sträckan vid Rotebro genomfördes ett beläggningsbyte under 2018. 
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Den bullerdämpande beläggningen ersattes då med en standardbeläggning. 
Orsaken till detta var att arbetet med att lägga en dränerande beläggning 
beräknades få alltför omfattande påverkan på trafiken. Dränerande 
beläggningar härdar långsamt och får konsekvensen att trafiken 
måste stängas av under längre tidsperioder jämfört med arbeten med 
standardbeläggningar.

5.2.4 Fordonsåtgärder och förändrat trafikarbete påverkar 
bulleremissioner
Förändringar av bulleremissioner i samhället orsakas både av förändrat 
trafikarbete, regelverk som styr krav på enskilda fordon och av efterfrågan 
på nya fordon och dess prestanda. Det ökade trafikarbetet under den senaste 
10-årsperioden beräknas medföra ökade bulleremissioner på sammantaget 
ca 0,3 dB. Samtidigt har det varit en svag trend med minskade bullernivåer 
från nyregistrerade personbilar. Medelvärdet har minskat från 72,2 dB år 
2004 till 70,3 dB år 2018, en minskning med ca 2 dB. Under samma period 
har mätmetoden förändrats vilket innebär att den verkliga förändringen 
troligen är mindre. 

Buller (förbifartsbuller) från nya järnvägsgodsvagnar är cirka 7–10 dB lägre 
än från äldre vagnar. Minskningen beror främst på ändrade bromssystem. 
Att uppgradera befintliga vagnar så att de uppfyller de krav som ställs på 
nya vagnar är därför en mycket effektiv bulleråtgärd. Detta har föranlett 
Europeiska Järnvägsbyrån (ERA) att driva ett arbete med syftet att ändra 
det tekniska regelverket så att bullerkraven successivt utökas till att 
omfatta alla befintliga godsvagnar. Transportstyrelsen företräder Sverige i 
diskussioner med ERA och Trafikverket samarbetar med Transportstyrelsen 
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för att bidra med underlag och konsekvensbeskrivningar om såväl 
buller som säkerhetsfrågor och kapacitetseffekter. En särskild rapport 
har framtagits för att påvisa möjliga bullereffekter i Sverige till följd av 
åtgärden21.

5.2.5 Planera rätt från början
Under 2018 har Trafikverket fastställt ett nytt åtgärdsprogram mot buller 
och vibrationer22. Åtgärdsprogrammet omfattar all statlig väg och järnväg, 
samt även vibrationsstörningar i bostäder. I åtgärdsprogrammet redovisas 
vilka åtgärder som planeras och som behövs för att nå fastställda mål och 
riktvärden. Som ett underlag för åtgärdsprogrammet har beräkningar 
genomförts för att beskriva på vilket sätt en utveckling mot klimatmålen 
påverkar bullersituationen23. 

Omfattande buller och vibrationsåtgärder utreds och genomförs i samband 
med ny-och ombyggnad av vägar och järnvägar. Trafikverkets interna 
riktlinje, handledning och mallar för buller och vibrationer är då styrande 
för arbetet. 

Trafikverket bidrar med underlag och samverkar med kommuner i 
samhällsplaneringen. För att nå långsiktiga mål är det viktigt att buller 
och vibrationer beaktas i samband med planering och uppförande av nya 
bostäder. 

Kunskapscentrum för buller har i uppdrag att utveckla och vägleda om 
mät- och beräkningsmetoder för buller utomhus samt på annat sätt stödja 
myndigheterna vad gäller metoder för mätning och beräkning av buller. 
Detta vid tillämpning av plan- och bygglagen, miljöbalken och till dem 
anknytande regelverk. Trafikverket är en av fyra myndigheter som bidrar 
till finansieringen och under 2018 har arbete skett för att vidareutveckla 
bullerberäkningsmetoder. Under 2018 har Sverige och Trafikverket 
vidareutvecklat samarbetet om bullerberäkningsmetoder med övriga 
Nordiska länder. 

Trafikverket har under året verkat för att öka kunskapen inom 
buller- och vibrationsområdet. Projekt har bedrivits för att förbättra 
beräkningsmodeller och öka kunskapen om effekter av åtgärder som 
exempelvis bullerreducerande beläggning, val av däck och förbättrade 
friskluftsventiler. Trafikverket har finansierat projekt för att klarlägga 
samband mellan vibrationer och hälsoeffekter samt stomljud och risk för 
sömnstörningar. 

Trafikverket samarbetar med Naturvårdsverket som har ett utpekat ansvar 
för att samordna myndigheternas arbete avseende omgivningsbuller. Under 
2018 har bullersamordningen arbetat vidare med en strategi för goda 
ljudmiljöer.

21 Framtida bullerkrav på godståg, Beräkningar av bullereffekter och samhällsnyttor, TRV Rapport 2018:188
22 Trafikverkets åtgärdsprogram enligt Förordning om omgivningsbuller 2019-2023 https://www.trafikverket.

se/contentassets/5c921d9b1dcc40589757123250a400d2/atgardsprogram_fob_faststallt.pdf
23 Exponerade för vägtrafikbuller år 2030, Trafik enligt basprognoser eller enligt klimatscenario 3, TRV rapport 

2018:199
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6 Aktivt resande
Aktivt resande innebär fysisk aktivitet när trafikanter förflyttar sig med 
cykel eller till fots inom transportsystemet. Att resa med kollektivtrafik är 
en del av det aktiva resandet eftersom man ofta går eller cyklar till och från 
hållplatser.

6.1 Tillståndet i transportsystemet
Det aktiva resandets positiva inverkan på folkhälsan är stor. Dagens gång-
och cykelresor beräknas förhindra cirka 3 500 förtida dödsfall och ge 81 300 
DALY per år (se beskrivning av DALY i kapitel Luftkvalitet), varav cirka 56 
700 från färre förtida dödsfall och 24 600 från färre kroniska sjukdomar (se 
Tabell 7). Dos–responssamband finns i nuläget för demens, stroke, hjärt-
infarkt, diabetes typ 2, bröstcancer, hjärtsvikt och tjocktarmscancer.

Det finns en potential i att öka de positiva hälsoeffekterna av aktivt resande. 
Cirka en tredjedel av alla resor som är kortare än fem kilometer görs med 
bil. Alla korta bilresor kan inte ersättas med cykel eller gång, men det ger 
en indikation på potentialens storlek. Även ökat resande med kollektivtrafik 
är hälsomässigt gynnsamt, då det medför att fler går och cyklar till anslut-
ningspunkter. Trafikdata för gång, cykel och kollektivtrafik utifrån ett hälso-
perspektiv är tyvärr bristfällig och det är därför svårt att följa utvecklingen. 
Trafikverket har inlett ett utvecklingsarbete för att förbättra detta vilket 
dels omfattar egna mätmetoder, dels möjligheter att använda de mätningar 
som vissa kommuner gör för att följa trender.

TABELL 7: Positiva effekter av dagens aktiva resande.

Aktivt  
resande

Minskat antal fall av 
kronisk sjukdom per år

Förhindrade förtida 
dödsfall per år DALY

Gång 11 500 2 900 66 000

Cykling 3 000 600  15 300

Totalt 14 500 3 500 81 300

Potentialen att öka cyklandet bedöms vara större än för gång. Jämfört med 
motionens positiva hälsoeffekter är eventuell ökad exponering av luft-
föro reningar och buller under aktivt resande av avsevärt mindre dignitet 
i ett hälsoperspektiv. Så höga halter av luftföroreningar att de skulle ta ut 
de positiva effekterna av aktivt resande förekommer inte i Sverige utan 
nettoeffekten på hälsan är starkt positiv. Dock finns risk för ökade skador på 
oskyddade trafikanter vilket delvis motverkar de positiva hälsoeffekterna av 
aktivt resande.

Det finns en mängd faktorer som påverkar om människor cyklar. Individens 
förutsättningar har en stor betydelse för om vi kommer att välja cykeln eller 
inte. Det kan exempelvis handla om attityder och vår individuella hälsa. 
Människors val av färdsätt kan även bero på hur ortens demografiska och 
geografiska förutsättningar ser ut, hur den funktionella cykelinfrastrukturen 
har anpassats därefter och hur vägen underhålls. Övergripande har in-
stitutionella faktorer en viktig betydelse för vilka ekonomiska medel som 
fördelas och hur kommunernas planer ser ut. Det är viktigt att hela resan 
fungerar och att det inte finns barriärer som gör det svårt att ta sig till 
målpunkten. Alla dessa faktorer påverkar oss individer i valet om och hur 
mycket vi cyklar.
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För att cykeln ska bli mer attraktiv som transportmedel behöver säkerheten 
för cyklister förbättras. Cyklister utgör den största gruppen allvarligt skadade  
i vägtrafiken. Cirka 80 procent av de allvarliga skadefallen uppstår vid 
singelolyckor. För att öka säkerheten för cyklister är det viktigt att både 
förebygga olyckor och att lindra konsekvenserna om en olycka trots allt 
skulle inträffa. Viktiga områden för ökad säkerhet för cyklister är bl. a; 
säker infrastruktur, drift och underhåll med god kvalitet, ökad användning 
av skyddsutrustning och säkrare fordon. Beteendepåverkande insatser är 
ett bra verktyg för att nå cyklisterna. Det svenska trafiksäkerhetsarbetet 
utgår från ett antal etappmål som innebär att antalet omkomna ska halveras 
mellan 2007 och 2020 och att antalet skadade ska reduceras med en 
fjärdedel.

På nationell nivå har Trafikverket tillsammans med andra aktörer tagit fram 
en inriktning för säker trafik med cykel och moped24 som utgångspunkt 
för åtgärder. Syftet med inriktningen är att systematisera och samordna 
trafiksäkerhetsarbetet för att öka säkerheten för cyklister och mopedister. 
Inriktningen ska vara ett hjälpmedel i verksamhetsplaneringen för statliga 
myndigheter, kommuner, organisationer och andra aktörer inom området.

6.2 Åtgärder och effekter
Trafikverket anlägger och sköter cykel- och gångbanor och cykelstråk samt 
bidrar vid tillskapande av resecentrum i samverkan med andra aktörer. 
Arbete för ökad och säker cykling pågår och det finns en ambition om att 
cykel ska ses och hanteras som ett eget trafikslag. Indikatorer som finns 
med i uppföljningen i dagsläget är säkra GCM-passager, drift o underhåll av 
cykelvägar, användning av cykelhjälm och hastighet på kommunalt vägnät.

I Trafikverkets årsredovisning 2018 redovisas exempel på åtgärder som 
Trafikverket har genomfört för att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
Trafikverket har varit med och finansierat en internationell studie om sam-
bandet mellan stadsplanering, fysisk aktivitet, hälsa och samhällsekonomi. 
Studier har genomförts i sju europeiska städer av forskare från de aktuella 
länderna25. Projektet heter Physical Activity through Sustainable Transport 
Approaches (PASTA)26 och är ett av de största internationella forsknings-
projekten hittills om gång- och cykel, hälsa och samhällsvinster. Studierna 
visar att cykling sammantaget är bra för hälsan. Som exempel vinner en 
individ som byter från bil till cykel i snitt 3–14 månader (90–420 dagar) i 
förlängd livslängd tack vare fysisk aktivitet. Dock förlorar individen också 
i genomsnitt 1–40 dagar på grund av dålig luft och 5–9 dagar på grund av 
olyckor i trafiken. Men slutsatsen blir ändå att nettoeffekten på hälsan är 
starkt positiv.

6.2.1 Investeringar av cykelfrämjande åtgärder
Under åren 2014–2016 har 1 394 miljoner kronor investerats i särskilda 
cykelfrämjande åtgärder som exempelvis cykelbanor och cykelportar längs 
statliga vägar i tätort och på landsbygd. Utöver ovannämnda åtgärder finns 
också medel för ökad säker cykling i nationell trafikslagsövergripande 
plan för utveckling av transportsystemet inom stadsmiljöavtal, förbättrat 
underhåll och vissa namngivna investeringar för vägprojekt. Inom ramen 
för stadsmiljöavtal hamnar det totala beviljade stödet för renodlade 
cykelåtgärder under 2017–2018 på ca 430 miljoner kr.

24 https://trafikverket.ineko.se/se/gemensam-inriktning-för-säker-trafik-med-cykel-och-moped-2018
25 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743517304978
26 http://www.pastaproject.eu/home/
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7 Klimat och energi
Trafikverket arbetar med att 
möjliggöra utveckling för god till-
gänglighet i ett hållbart samhälle, 
där minskad klimatpåverkan är en 
viktig del. Det gör vi både genom 
egna åtgärder och genom samar-
bete med andra. 

I början av året trädde 
klimatlagen27 i kraft. Enligt 
denna lag ska Sverige år 2045 
inte ha några nettoutsläpp 
av växthusgaser och inrikes 
transporter (exklusive inrikes 
flyg) ska till år 2030 ha minskat 
sina utsläpp av växthusgaser med 
70 procent jämfört med 2010. 
Trafikverkets bedömning är att det 
inte räcker med endast tekniska 
åtgärder för att nå detta mål28. För 
att nå målet behöver trafiken med 
bil och lastbil minska i framtiden, 
både jämfört med nuläget och 
jämfört med de trafikprognoser 
Trafikverket tar fram. 

7.1 Tillståndet i transport
systemet
Trafikverket har enligt  
Klimatrapporterings-
förordningen29 ansvar för att beräkna utsläpp av koldioxid för väg- och 
järnvägstrafik. Dessutom ska Trafikverket bistå Trafikanalys i uppföljningen 
av de transportpolitiska målen.

Inrikes transporter (trafik) stod 2017 för 31 procent av Sveriges utsläpp av 
växthusgaser (siffrorna för 2018 är tillgängliga först i slutet av 2019). Om 
bränsle som tankas i Sverige för utrikes sjö- och luftfart inkluderas, står 
transporter för 43 procent. 

Klimatpåverkan från transporter i Sverige domineras av vägtrafiken.  
År 2017 stod den för 95 procent av utsläppen från inrikes transporter. 
Därefter kommer luftfart 3 procent, sjöfart 2 procent och sist järnvägs-
trafiken med 0,3 procent. Om bränsle till utrikes sjö- och luftfart inkluderas 
blir fördelningen vägtrafik 57 procent, sjöfart 30 procent, flyg 12 procent 
och järnväg 0,2 procent.

Utöver ovanstående tillkommer transportsektorns indirekta energi-
användning och utsläpp av växthusgaser. Det omfattar byggande, drift, 

27 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/klimatlag-2017720_
sfs-2017-720

28 Se Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 sidan 25.
29 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/

klimatrapporteringsforordning-20141434_sfs-2014-1434

FAKTA
Tillstånd
Utsläppen av växthusgaser från vägtrafi-
ken och inrikes transporter ökar något. 
Globalt behöver utsläppen minska med 
40 till 60 procent till 2030 och nå noll i 
mitten av seklet. 1 januari 2018 började 
den nya klimatlagen gälla. Enligt denna 
lag ska utsläppen av växthusgaser från 
inrikes transporter (exklusive inrikes flyg) 
minska med 70 procent till 2030 jämfört 
med 2010 och hela transportsektorn inte 
ska ha några nettoutsläpp senast år 2045.

Åtgärder och effekter
Under 2018 har Trafikverket genomfört 
ett flertal aktiviteter inom klimatområdet. 
Exempel är krav på minskade utsläpp av 
växthusgaser i upphandlingar av infra-
strukturhållning, inköp av järnvägssliper 
och transporter. Andra åtgärder är 
övergång till förnybar el, krav på sparsam 
körning i förarprovet samt hastighetska-
meror. Nettoeffekten av Trafikverkets 
genomförda åtgärder 2018 blev en 
minskning av energianvändningen med 
149 GWh och växthusgasutsläppen med 
192 238 ton. Minskade utsläpp från 
elanvändning bidrar dock inte till 
transportsektorns klimatmål eftersom 
elproduktionen tillhör en annan sektor. 
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underhåll och nedmontering av infrastruktur och fordon samt produktion 
och distribution av drivmedel. Dessa står för ca 10–15 procent av transport-
sektorns energianvändning i ett livscykelperspektiv.

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken ökade under 2018 med en 
halv procent jämfört med 2017. Sedan 2010 har dock utsläppen minskat 
med 18 procent. Minskningen kan jämföras med att utsläppen från 
inrikes transporter (exklusive flyg) ska minska med 70 procent till 2030. 
För att nå detta mål behövs en minskning på 8 procent per år. En sådan 
minskningstakt saknar historiskt motstycke. Med nuvarande åtgärder och 
styrmedel, inklusive bonus malus30, reduktionsplikt och EU:s koldioxidkrav 
för lätta och tunga fordon 2025 och 2030, bedöms utsläppen minska 
med i bästa fall 37 procent fram till 2030 jämfört med 2010, se Figur 7. 
Det kommer krävas att stort antal ytterligare styrmedel och åtgärder 
för att nå målet. Förslag på sådana har bland annat tagits fram inom 
Energimyndighetens samordningsuppdrag SOFT31.

De minskade utsläppen av växthusgaser kan förklaras av ökad andel bio-
drivmedel samt energieffektivisering av fordonsparken. Den ökade trafiken 
av personbilar och framförallt lastbilar motverkade till viss del effekterna av 
energieffektiviseringen och biodrivmedlen. 

Under året var andelen förnybar energi inom vägtransportsektorn 20 
procent. Det är en ungefär samma andel som under 2017. Det är ett trend-
brott då andelen ökat stadigt under mer än 15 år. Inte heller vad gäller det 
genomsnittliga koldioxidutsläppet för nya personbilar kunde ses någon 
förbättring, detta ökade från 122,5 g/km för 2017 till 122,7 g/km för 2018. 
Eftersom gamla bilar med mycket högre koldioxidutsläpp skrotades ut 
skedde dock en energieffektivisering av personbilsparken.

Nuläget innebär – jämfört med de scenarier som Trafikverket tagit fram 
och som når klimatmålet på ett hållbart sätt – att trafikutvecklingen går åt 
fel håll och energieffektiviseringen av fordonen går för långsamt. Mängden 
 biodrivmedel bedöms vara tillräcklig men det förutsätter att energieffek-
tivisering och utvecklingen av ett mer transporteffektivt samhälle tar fart. 
Utöver detta bör även produktionen av biodrivmedel från svenska råvaror 
kunna öka eftersom huvuddelen av biodrivmedlen idag importeras.

30 https://www.transportstyrelsen.se/bonusmalus 
31 Energimyndighetens samordningsuppdrag för omställning till fossilfri transportsektor. 
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FIGUR 7: Växthusgasutsläpp från vägtransportsektorn i Sverige år 1990–2035. Progno-
sen för åren 2014–2035 bygger på Trafikverkets trafikprognos 2016 och dagens fattade 
beslut om styrmedel. I diagrammet har även markerats hur stora utsläppen skulle bli 
2030 utan nettoimport av biodrivmedel. Det antas här en inhemsk produktion på  
15–30 TWh 2030 varav 10 TWh används till vägtrafik.

7.2 Åtgärder och effekter
Trafikverkets åtgärder kan både öka och minska transportsystemets 
klimat påverkan. Nettoeffekten av Trafikverkets åtgärder under 2018 
blev en minskning av växthusgasutsläppen med 192 238 ton och energi-
användningen med 149 GWh, se Tabell 8. Åtgärder som minskar transport - 
sektorns energianvändning och växthusgasutsläpp är automatisk trafik-
säkerhetskontroll (ATK) och sparsam körning som en del i bedömningen 
vid förarprov. Störst påverkan på årets resultat hade dock Trafikverkets 
beslut om att enbart köpa förnybar el till drift av vägar, järnvägar och den 
egna verksamheten. Detta beräknas ge en besparing av växthusgasutsläpp 
med 137 604 ton koldioxidekvivalenter men kan inte räknas in som bidrag 
till transportsektorns klimatmål eftersom elproduktionen tillhör en annan 
sektor. 

TABELL 8: Resultat av Trafikverkets åtgärder för att minska transportsektorns koldioxid-
utsläpp och energianvändning

2018 2017 2016 2015 2014

Koldioxidekvivalenter (tusen ton) -192 -49 -66 -59 -42

Energianvändning (GWh) -149 -165 -234 -200 -163

Siffrorna i tabellen är ett nettoresultat av åtgärder som bidragit till ökade (+) och minskade 
(-) koldioxidutsläpp respektive energianvändning. 

Samtidigt leder vissa av Trafikverkets åtgärder till ökade utsläpp av växt-
husgaser och ökad energianvändning. Väginvesteringar som öppnar för 
trafik och höjda hastighetsgränser resulterade i att trafikens utsläpp av 
växthusgaser ökade med 2 245 ton koldioxidekvivalenter och trafikens 
energianvändning ökade med 8,9 GWh. 
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Trafikverket har stor möjlighet att påverka energianvändningen och växt-
husgasutsläppen från byggande och underhåll av statlig väg och järnväg. 
Under 2018 upprättade Trafikverket klimatkalkyler för 90 procent av de 
investeringar som är större än 50 miljoner kronor. Vi har även ställt krav 
på minskade utsläpp i upphandlingarna av investeringar av denna storlek. 
Bedömningen är att den årliga energianvändningen och de årliga växthus-
gasutsläppen från byggande, drift och underhåll av de investeringar som 
öppnade för trafik 2018 uppgick till 31 GWh och 4 520 ton. Utfallet varierar 
från år till år beroende på variation av typ och storlek på de projekt som 
öppnar för trafik under respektive år.

Samordning för omställning till fossilfri transportsektor (SOFT): Under 2018 
har Trafikverket drivit de sex åtaganden som beslutats i den strategiska 
planen för omställning av Transportsektorn till fossilfrihet32. Åtagandet om 
klimatkrav på färjedriften anses klart i och med Färjerederiets beslut om 
Vision 45, se nedan. Resterande åtaganden pågår enligt plan och innebär 
upplåtande av utpekat vägnät för tyngre lastbilar (BK4), främja ökad gods-
samordning med hjälp av digitala lösningar, tydligare krav avseende klimat-
påverkan vid medfinansiering av infrastruktur samt översyn av värderingen 
av koldioxid. 

Regeringsuppdrag om analys av EU koldioxidkrav på nya fordon: I början av  
2018 analyserade Trafikverket tillsammans med Trafikanalys, Naturvårds-
verket och Energimyndigheten på uppdrag av regeringskansliet EU-
kommissionens förslag till nya CO₂ krav för lätta fordon för 2025 och 
2030. Underlaget har använts som underlag för  Sveriges position i 
EU-förhandlingarna. Sveriges var tillsammans med flera andra länder 
pådrivande för hårdare krav på personbilar vilket resulterade i ett krav på 
37,5 procents reduktion istället för kommissionens förslag på 30 procents 
reduktion. Senare under året genomförde myndigheterna tillsammans också 
en analys av EU-kommissionens förslag till CO₂ krav på tunga fordon för 
2025 och 2030. Här är förslaget en reduktion på 30 procent fram till 2030 
jämfört med 2019. Myndigheterna framförde bl.a. vikten av att de tunga och 
längre fordon som finns i Sverige behandlas på ett mer rättvisande sätt än i 
förslaget.

Regeringsuppdrag Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar: Under 
våren 2018 genomförde Trafikverket ett regeringsuppdrag för att utreda 
hur bristen på snabbladdning längs större vägar kan avhjälpas och också 
föreslå möjligheter för staten att främja affärsmodeller för utbyggnad. 
Resultatet av utredningen visar att det framförallt saknas snabbladdning i 
Norrlands inland men även i delar av Värmland, Gävleborg och Småland. 
Förslag för att åtgärda detta är att antingen öka och rikta investeringsstödet 
till dessa områden eller att staten pekar ut vägsträckor och sedan genomför 
en omvänd auktion där aktörer får erbjuda sig att bygga snabbladdning till 
lägst statligt stöd. Utredningen konstaterade också att driftkostnaden för 
snabbladdstationer är betydande och att det kan behövas någon form av 
statligt stöd även där33.

Regeringsuppdrag om förslag till strategi för fossilfria statliga fartyg: Under 
hösten 2018 har Trafikverket, på uppdrag av regeringen, gett förslag på 
en strategi för hur den statliga fartygsflottan kan bli fossilfri till år 2045. 
Trafikverkets Färjerederi, Kustbevakningen och Sjöfartsverket står för 

32 http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/strategisk-plan-for-hur-transportsektorn-ska-bli-
fossilfri/ 

33 Trafikverket (2018) Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar- ett regeringsuppdrag, 2018:172 
https://trafikverket.ineko.se/se/infrastruktur-för-snabbladdning-längs-större-vägar-ett-regeringsuppdrag 

Trafikverket har stor möjlighet 
att påverka energianvändningen 
och växthusgasutsläppen från 

byggande och underhåll av  
statlig väg och järnväg.
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absoluta merparten av växthusgasutsläppen (96 %) från statlig sjöfart och är också 
de som behöver bidra mest. Analysen visar att enbart fossilfri diesel är ett osäkert 
spår och att ett flertal tekniker och drivmedel därför bör användas beroende på 
fartygstyp och operation. En omställning till fossilfrihet innebär merkostnader 
men hur mycket, och vilka åtgärder som är lämpligast, behöver varje fartygsägare 
få i uppgift att ta fram i separata handlingsplaner. Mest kostnadseffektivt 
är sannolikt att genomföra åtgärder i samband med att fartyg omsätts eller 
renoveras men även ombyggnationer kan bli nödvändiga. 

Stadsmiljöavtal: Under 2018 beslutade Trafikverket att 12 kommuner och 
landsting skulle beviljas helt eller delvis stöd enligt förordning (2015:579) om 
stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Stödet via stadsmiljöavtalen uppgår 
till drygt 825 miljoner kronor fördelat på åren 2018–2023. Totalt sett beviljades 
43 åtgärder stöd, varav 14 är inriktade på kollektivtrafik och 29 på cykeltrafik. 
Stödet till kollektivtrafikåtgärder i omgång fem är 568,5 miljoner kronor och till 
cykelåtgärder drygt 257 miljoner kronor. I de beviljade ansökningarna ingår över 
100 motprestationer som ska genomföras av kommuner och landsting/regioner. 
Det innebär att sammanlagt under perioden 2015–2018 (omgång 1–5) har 77 
stadsmiljöavtalsansökningar, fördelade på fem ansökningsomgångar, beviljats stöd 
helt eller delvis. Beviljat stöd har gått till ca 60 olika kommuner/landsting och 
uppgår till ca 2,7 miljarder kronor.

Enligt en utvärdering som K2 (Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik) 
genomfört för avtalen som beslutades 2015–2017 (omgång 1–4) anger 
kommunerna att målsättningen med åtgärderna som fått stöd enligt stads-
miljöavtalen är att öka cyklandet och kollektivtrafikresandet, minska bil-
trafiken, lösa kapacitetssvårigheter samt göra staden mer attraktiv genom bättre 
stadsmiljö. I rapporten framgår även att de åtgärder som fått stöd i något fall inte 
skulle genomfört alls om inte stadsmiljöavtalen funnits och i många fall i något 
mindre eller mycket mindre omfattning. 

Vision 45: Under 2018 tog Färjerederiet beslut om Vision 45 vilket är en plan 
för hur vägfärjorna ska bli klimatneutrala senast år 204534. Huvudinriktningen 
är att Färjerederiets färjor ska förses med elektrisk framdrivning med batterier, 
eller för linfärjor helelektrisk drift med kabel till landström. Andra alternativ är 
laddhybrid, etanol, biometanol, biogas, bränsleceller och HVO. Ett annat förslag i 
rapporten är att ersätta frigående färjor med linfärjor där så är möjligt (linfärjor 
minskar generellt energibehovet med cirka 50 procent jämfört med en frigående 
färja).

Triple F för fossilfria godstransporter: Trafikverket har upphandlat forsknings-  
och innovationsplattformen Triple F (Fossil Free Freight) för fossilfria 
godstransporter. Plattformen fokuserar på tre utmaningar: ett mer transport-
effektivt samhälle; energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster; och ökad 
andel förnybara drivmedel. Triple F leds av Lindholmen Science Park, RISE och 
Statens väg- och transportforskningsinstitut och omfattar cirka 390 miljoner 
kronor över en tolv års period, varav cirka 290 miljoner från Trafikverket. Till-
sammans med drygt 50 partners från näringsliv, akademi och offentlig sektor  
ska Triple F skapa en nationell samlingsplats för forskning, utveckling, verifiering 
och demonstration av lösningar för omställningen till ett helt fossilfritt gods-
transportsystem 2045.

KNEG: är ett samarbete med 12 medlemmar inom transportbranschen, däribland 
Trafikverket, med en gemensam vision om klimatneutrala godstransporter på väg. 
KNEG har långsiktigt mål att utsläppen från inrikes godstransporter ska minska 
med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Under hösten anordnas den årliga 

34 Trafikverket Färjerederiet, 2018, Inriktningsplan för klimatneutral färjedrift 2045.
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 resultatkonferensen där det även redovisades att medlemmarna under 2017 
åstadkommit utsläppsbesparingar på 715 000 ton koldioxid – till stor del 
tack vare ökad användning av biodrivmedel som ersättning för fossil diesel. 
Ett samarbete har under året också initierats mellan KNEG och SOFT.

Elvägar: Elvägar har en förhållandevis stor potential i ett minska utsläppen 
från tunga fordon som används för långväga transporter. Genom att 
elektrifiera mindre än 5 procent av det statliga vägnätet kan utsläppen från 
dessa fordon minskas med 50 procent.

Sverige har sedan tidigare två demonstratorer av elvägar på allmän väg, 
en utanför Sandviken och en utanför Arlanda. Under 2018 startades en ny 
för kommersiell upphandling kring breddat kunskapsunderlag för elvägar, 
vilken möjliggör demonstration av ytterligare elvägstekniker på allmän väg. 

Under 2018, i samband med beslut om nationell plan för transportsystemet 
2018–2029, beslutade även regeringen om upprättandet av en elvägspilot 
på 20–30 km. Utgångsläget bör vara att pilotsträckan kan tas i drift 2021. 
Byggandet av pilotsträckan förutsätter omfattande medfinansiering 
från näringslivet. Statens finansiering får uppgå till max 50 procent av 
kostnaden, dock maximalt till 300 miljoner kronor totalt.
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8  Temaavsnitt – Generella miljökrav 
vid entreprenadupphandling

I mars 2018 beslutade Trafikverket om nya miljökrav vid upphandling  
av entreprenader. Kraven omfattar dels befintliga krav som har utvecklats 
och skärpts och dels nya klimatkrav. Kraven ingår i Trafikverkets riktlinje 
”Generella miljökrav vid entreprenader” och är implementerade i Trafik-
verkets upphandlingsmallar. 

De generella miljökraven ska bidra i Trafikverkets arbete med att utveckla 
ett långsiktigt hållbart transportsystem, där negativ miljöpåverkan från 
byggande och drift av infrastruktur minimeras. Kraven består dels av gemen - 
samma krav tillsammans med storstadskommunerna Malmö, Göteborg 
och Stockholm, dels av kompletterande krav där Trafikverket går längre 
i sitt kravställande eller där storstadskommunerna inte har motsvarande 
verksamhet, t.ex. järnvägentreprenader. För känsliga områden, dvs områden 
där miljökva litetsnormer för utomhusluft riskerar att överskri das eller där 
känsliga natur- eller vattenmiljöer att skadas av ut släpp, gäller skärpta krav. 
Samarbetet mellan Trafikverket, tidigare Banverket och Vägverket, och 
storstäderna har pågått sedan 1990-talet.

De generella kraven utgör baskrav/minimikrav och gäller för alla Trafik-
verkets entreprenadupphandlingar. Utöver de generella miljökraven ställer 
Trafikverket även objektspecifika miljökrav som motiveras av platsspecifika 
förutsättningar. Kraven omfattar miljöområdena Systematiskt miljöarbete, 
Miljöplan, Drivmedel, Lätta fordon, Tunga fordon, Arbetsmaskiner, Klimat-
krav samt Kemiska produkter och Material och varor.

För fördjupad information om ”Generella miljökrav vid entreprenader”, se 
Trafikverkets externa hemsida35.

8.1 Enad kravbild ger effektivitet och driver  
utvecklingen framåt 
Trafikverket och storstadskommunerna utgör sammantaget en stor 
aktör i anläggningsbranschen. Enade beställarkrav skapar tydliga och 
långsiktiga spelregler för entreprenadbranschen som i sin tur möjliggör 
en kostnadseffektiv omställning av t.ex. fordons- och maskinpark. Många 
mindre kommuner använder Trafikverkets och storstädernas krav.

Ambitionen är att miljökraven ska leda till väsentlig miljönytta, vara enkla 
och tydliga, lätta att följa upp samt skapa incitament för entreprenören att 
utveckla miljöprestandan. Kraven omfattar den kontrakterade entreprenö-
rens verksamhet och dess underentreprenörer. Ansvaret för kravefterlevnad 
ligger hos kontrakterad entreprenör och kraven omfattar även entreprenö-
rens underentreprenörer.

Som stöd för kravarbete har ledstjärnor utvecklats och tillämpats.  
Ledstjärnorna syftar till att säkra ändamålsenliga krav. Kraven ska:

•  Vara enkla och tydliga

•  Vara miljö- och kostnadseffektiva

35 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Forfragningsunderlag/
Kravdokument/Miljokrav-i-entreprenader/
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•  Skapa incitament för utveckling av miljöprestanda

•  Leda till faktiska miljöförbättringar i ett livscykelperspektiv

•  Vara uppföljningsbara   

8.2 Nytta och effekter
Syftet med kraven är att minska miljöpåverkan från utförda entreprenad-
arbeten på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt. Genom kravens stora 
genomslag i anläggningsbranschen möjliggörs utveckling av ny teknik 
och nya utföranden som i sin tur leder till minskad klimatpåverkan, 
minskade luftföroreningar från fordon och maskiner och minskad an-
vändning och spridning av giftiga ämnen från kemiska produkter och 
material. Miljökraven bidrar även till en effektivisering av branschen 
genom att stimulera innovativa lösningar på problem. Genom ny teknik 
och utveckling av befintlig teknik förbättras kostnadseffektiviteten och 
konkurrenskraften i branschen kan öka.

Ett systematiskt och målmedvetet arbete med att minska 
entreprenadernas miljöpåverkan är en viktig del i utvecklingen av ett 
långsiktig hållbart transportsystem. Trafikverkets generella miljökrav 
bidrar till det transport politiska hänsynsmålet för hälsa och miljö 
men även till andra global, nationella, regionala och lokala miljö- och 
klimatmål. Uppföljning av kravens efterlevnad och dess effekter är 
viktiga utvecklingsområden för Trafikverket. 

8.3  Förankrings och implementeringsåtgärder
Kraven har tagits fram genom en bred förankrings- och samrådspro-
cess i branschen. Samordning och beredning av kravställandet har skett 
genom Trafikverket och storstädernas beställargrupp. I beredningsarbe-
tet har stöd hämtats från arbetsgrupper och kompetensnätverk för olika 
miljöområden. Internt i Trafikverket har det även funnits en styrgrupp 
med representanter från berörda verksamhetsområden och centrala 
funktioner. 

Översynen av de generella miljökraven påbörjades i början av 2016. 
Dialog med branschen har genomförts i form av branschmöten och 
fördjupade  expertdialoger. Kraven har även varit på bred intern 
och extern remiss.  Totalt hanterades i storleksordningen 700 
remissynpunkter vilka har bidragit i utvecklingen av väl avvägda 
och förankrade krav. Konsekvens analyser har tagits fram för 
klimat- och kemikaliekraven samt för krav på specialfordon och 
specialarbetsmaskiner. Även en samlad konsekvensanalys av samtliga 
krav har genomförts. 

Som ett led i implementeringen av kraven har riktade informationsinsat-
ser genomförts såväl externt och internt. Externt har Trafikverket med-
verkat vid olika branschmöten, främst på nationell men även på regional 
nivå. Vissa informationsinsatser har även arrangerats i samverkan med 
storstäderna. 

Internt har informationen främst spridits genom Trafikverkets Intranät, 
deltagande vid olika ledningsgruppsmöten och genom riktade utbild-
nings/informationsinsatser till projektledare, upphandlare, miljöspecia-
lister och andra intresserade. Informationsinsatserna, som genomfördes 
via Skype, samlade drygt 300 åhörare totalt. 

Syftet med kraven är att  
minska miljöpåverkan från  

utförda entreprenad arbeten  
på ett miljö- och kostnads- 

effektivt sätt.
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8.4 Kraven för förbättrad miljöprestanda

8.4.1 Systematiskt och strukturerat miljöarbete inklusive miljöplan
Kraven på ett systematiskt miljöarbete innebär att entreprenören under 
uppdragets genomförande ska ha ett systematiskt miljöarbete för att minska 
miljöpåverkan från uppdraget. Det systematiska och strukturerade miljöar-
betet ska vara dokumenterat och på anmodan kunna uppvisas. Det doku-
menterade miljöarbetet ska minst omfatta entreprenörens miljöpolicy, mål- 
och handlingsplaner för betydande miljöpåverkan och miljörisker samt vissa 
utpekade rutiner. Krav ställs däremot inte på att entreprenören ska tillämpa 
kravstandarder såsom t.ex. ISO 14001:2015. Trafikverket kan dock ställa 
sådana krav som objektspecifika krav vid större entreprenader.

Vid entreprenadens startmöte ska en skriftlig objektsanpassad miljö plan 
finnas framme. Miljöplanen ska konkretisera entreprenörens systematiska 
miljöarbete och redovisa hur entreprenören säkerställer att beställarens 
miljökrav i det specifika uppdraget kommer uppfyllas. Miljöplanen ska 
sedan hållas aktuell under hela entreprenaduppdraget, eventuella avvikelser 
ska rapporteras till beställaren. Erfarenheter från uppföljningsarbete visar 
på vikten av att integrera miljöfrågorna tidigt i entreprenadprocessen. 
God dialog med beställaren och kontinuerlig uppföljning är andra 
framgångsfaktorer. Genom att tidigt identifiera entreprenadens betydande 
miljöaspekter kan risker minimeras och arbete fokuseras på åtgärder som 
ger stor miljönytta. 

8.4.2 Fordon, drivmedel och arbetsmaskiner
Drivmedelskraven utgår från ett tillåtande perspektiv. Trafikverket tillåter 
alla drivmedel på marknaden, exempelvis bensin, diesel, HVO, RME, E85 
och fordonsgas, som uppfyller något av kraven uppräknade standarderna. 
Drivmedel behöver uppfylla en standard så att fordonstillverkarna 
kan avgöra om det går att köra fordonet eller arbetsmaskinen på det 
aktuella drivmedlet. Om fel drivmedel används kan både motor och 
reningsutrustning (katalysatorer mm) gå sönder.

För personbilar (lätta fordon) ställer Trafikverket krav på utsläppsklass36 
Euro 5, vilket i princip motsvarar fordon som är tillverkade  
2010 eller senare. 

Personbilar står för en relativt liten del av utsläppen av luftföroreningar i 
Trafikverkets entreprenader och därför är slutsatsen att det är viktigare  
att undvika gamla bilar med höga utsläpp än att få in den absolut senaste 
tekniken. För lastbilar (tunga fordon) som står för en större andel av avgas-
utsläppen är kraven tuffare. I känsliga områden är det krav på utsläppsklass 
Euro VI från och med 2020 medan grundkravet är en  utsläppsklass lägre, 
Euro V. 

Arbetsmaskiner omfattar en stor mängd olika typer av maskiner från vanliga 
entreprenadmaskiner så som hjullastare och grävmaskiner till mer unika 
arbetsmaskiner som används sparsamt, tex väghyvlar eller arbetsmaskiner 
som uteslutande används för vinterhållning inom järnväg. EU:s utsläpps-
klasser inom gruppen arbetsmaskiner är uppdelade på en stor mängd 
olika grupper och tidpunkter vilket gör kravställande komplext. För att 
förenkla kravställandet ställer Trafikverket krav på arbetsmaskinens ålder 
istället för på utsläppsklasser. För grundkraven får inte arbetsmaskinerna 
vara äldre än 12 år medan det är en sexårs gräns som gäller för känsliga 
områden. Utöver detta finns en rad specialkrav för unika arbetsmaskiner. 

36 Euroklasserna reglerar utsläpp av luftföroreningar, inte koldioxid, och ju högre klass desto strängare krav. 
Euroklasserna anges med romerska siffror för tunga fordon och med arabiska siffror för lätta fordon.
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Kraven är utarbetade i dialog med beställare och utförare samt enligt de 
ledstjärnor som tagits fram inom arbetet med de gemensamma miljökraven. 
Att formulera väl avvägda krav för arbetsmaskinerna har varit särskilt 
utmanande.

8.4.3 Klimatkrav
Trafikverket har sedan februari 2016 krav på reduktion av klimatpåverkan 
i upphandling av investeringsprojekt på 50 miljoner kronor eller mer. I de 
nya generella miljökraven ingår även klimatkrav i investeringsprojekt med 
kostnad under 50 miljoner kronor samt underhållsentreprenader oavsett 
storlek. Dessa krav är gemensamma krav med storstäderna. Utöver detta 
ställs även krav på järnvägsmateriel som Trafikverket köper in, framförallt 
sliprar och räl.

Det är material och energi som står för största delen av infrastrukturens 
klimatpåverkan, se Figur 8. Vägbeläggning, asfalt, står i vägprojekt också för 
en betydande klimatpåverkan och här pågår utveckling av krav som kommer 
testas i beläggningsentreprenader under 2019.

43 %

25 %

11 %

10 %

4 %

4 %
3 %

Betong/Cement

Drivmedel

Armeringsstål

Konstruktionsstål

Asfalt

Sprängämne

Övrigt (mark, kalk, övrig metall, el och plast)

FIGUR 8: Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv fördelat på olika material och energi 
för nationell plan 2018–2029 (referensalternativ)

Trafikverkets klimatkrav utgår från det långsiktiga målet i klimatlagen som 
innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 
2045. Med utgångspunkt i klimatlagen har Trafikverket internt beslutat ett 
mål om en klimatneutral infrastruktur senast 2045 med delmål på vägen dit.

För de större projekten ska krav på en reduktion av klimatpåverkan ställas 
med 15, 30 respektive 50 procent i projektering- och entreprenadskede 
jämfört med utgångsläget enligt Trafikverkets Klimatkalkyl. Kravet 
kompletteras med bonus för att möjliggöra större reduktioner. För de 
mindre projekten och underhållsprojekten görs inte klimatkalkyler och 
kraven ställs istället direkt på armeringsstål, konstruktionsstål, cement, 
betong och drivmedel. I faktarutan nedan visas Trafikverkets mål för 
infrastrukturens klimatpåverkan.

Temaavsnitt – Generella miljökrav vid entreprenadupphandling
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Kraven för både större och mindre 
projekt är framtagna efter kon-
sekvensutredningar där också 
branschen varit delaktiga37. Bran-
schens delaktighet gäller även den 
kontrollstation som pågått under 
året där ställda krav i de större 
projekten utvär derats och under-
lag för mål till 2030 tagits fram. 

Klimatkraven har kommunicerats 
utöver genom de gemensamma 
informationstillfällena om 
miljökraven via Skype även 
via en resultatkonferens som 
Trafikverket anordnade om 
klimatkraven i juni och via 
Skypetillfällen om klimatkraven 
både internt och externt under 
året. 

8.4.4 Material och kemiska produkter
Kraven på farliga ämnen i kemiska produkter samt material och varor 
syftar till att minska risker för hälsa och miljö till följd av spridning och 
exponering av farliga ämnen. Kraven ska proaktivt förhindra skapandet 
av nya förorenade områden och minska Trafikverkets kostnader i ett 
livscykelperspektiv. Kraven ska även säkra efterlevnad av lagkraven i EU:s 
kemikalielagstiftning Reach och Miljöbalken. 

Krav på kemiska produkter har ställts av tidigare Banverket och Vägverket 
sedan slutet av 90-talet på grund av Hallandsåsolyckan. Kraven har 
succesivt utvecklats och skärpts. Krav på farliga ämnen i material och 
varor introducerades i Trafikverkets kravställande 2012. Nytt från 2018 
är att kraven nu ingår i de gemensamma kraven med storstäderna. Trafik-
verkets och storstädernas kriterier som används vid kravställandet är 
harmoniserade med BASTA-kriterierna38. 

Med hjälp av kriterierna kan kemiska produkter, material och varor delas in 
i fyra grupper:

•  Grupp A: Klarar BASTA-kriterierna, innehåller varken riskminsknings- 
eller utfasningsämnen

•  Grupp B: Klarar BETA-kriterierna, innehåller inte utfasningsämnen

•  Grupp C: Klarar varken BASTA eller BETA-kriterierna, innehåller 
utfasningsämnen

•  Grupp E: Information saknas, innehållet kan inte verifieras mot 
kriterierna

Kraven bygger på miljöbalkens produktvalsprincip och att entreprenören ska:

•  Tillgängliggöra information om innehåll av farliga ämnen enligt BASTA/
BETA-kriterierna

37 Se konsekvensanalys av klimatkraven och förslag till klimatkrav i mindre investeringsprojekt på Trafikverkets 
klimatkravssida: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-
klimat/klimatkrav/ 

38 BASTA står för byggsektorns avveckling av farliga ämnen och är en branschsamverkan för giftfritt byggande.

Långsiktigt mål:
• Klimatneutral infrastruktur senast 2045

Delmål jämfört med utgångsläget 2015
•  2030 – minst 50 procents reduktion  

av klimatpåverkan med bonus för upp 
till 100 procents reduktion av klimat-
påverkan i projekt och järnvägsmateriel. 
Fossilfria drivmedel eller eldrift i alla 
entreprenader.

•  2025 – minst 30 procents reduktion av 
klimatpåverkan med bonus för upp till 
halverad klimatpåverkan i projekt och 
järnvägsmateriel. 

•  2020 – minst 15 procents reduktion av 
klimatpåverkan med bonus för större 
reduktioner i projekt och järnvägs-
materiel. 

Temaavsnitt – 

Temaavsnitt – Generella miljökrav vid entreprenadupphandling
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•  Göra aktiva produktval enligt miljöbalkens produktvalsprincip och 
 uppfylla ställda prestanda krav.

•  Uppfylla särskilda villkor innan användning av kemiska produkter samt 
material och varor som innehåller särskilt farliga ämnen 

•  Dokumentera använda produkter i en material- och kemikalieförteckning 

Ytterligare en nyhet är införandet av prestandakrav på andelen material 
och varor och kemiska produkter som klarar Trafikverkets kriterier för 
grupp A. Prestandakraven syftar till att stimulera entreprenörens aktiva 
produktvalsarbete och utbyte av produkter innehållande utfasnings- 
och riskminskningsämnen. Prestandakraven ska leda mot Trafikverkets 
långsiktiga målbild, se Figur 9 för material och kemiska produkter. Syftet är 
att succesivt öka andelen material och varor som klarar BASTA-kriterierna. 
Följande prestanda ingår i de nya kraven:

•  Av antalet använda kemiska produkter ska minst 60 procent klara 
 Trafikverkets kriterier för grupp A. 

•  Av antalet inbyggda material och varor i vägentreprenader ska minst  
80 procent klara Trafikverkets kriterier för grupp A. 

•  Av antalet inbyggda material och varor som entreprenören själv köper in 
i järnvägsentreprenader ska minst 50 procent klara Trafikverkets kriterier 
för grupp A.

Temaavsnitt – 

Temaavsnitt – Generella miljökrav vid entreprenadupphandling
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9 Material och kemiska produkter
Trafikverket strävar efter att minimera miljöpåverkan 
från farliga ämnen i de kemiska produkter, material 
och varor vi använder. Det är ett led i vårt arbete med 
att skapa giftfria och resurssnåla kretslopp och bidra 
till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Samverkan med 
branschen är en viktig framgångsfaktor.

Användningen av kemikalier ökar39 och en av de 
största utmaningarna handlar om att få kunskap om 
innehåll av farliga ämnen i material och varor – både 
de som används idag och de som finns i befintlig 
anläggning. Kunskap och tillgång till information är en 
förutsättning för aktiva produktval och en miljö- och 
arbetsmiljösäker hantering.

9.1 Tillståndet i transport systemet
Material och varor som används i infrastrukturbyg-
gande har generellt lång livslängd. I dagens infrastruk-
tur finns ett historiskt arv av material och varor med 
oönskade egenskaper som exempelvis arseniksliprar, 
tjärasfalt, isolermaterial med freoner och bromerade 
flamskyddsmedel samt farliga metaller i elektronik. 
Användningen av farliga ämnen i kemiska produkter, 
material och varor har resulterat i förorenade områ-
den som nu kräver kostsamma saneringsåtgärder (se 
kapitel 11 Förorenade områden). Bygg- och anlägg-
ningssektorn genererar i storleksordningen en fjärdedel av allt farligt avfall 
som uppkommer i Sverige. De produktval som görs vid nybyggnation är en 
avgörande faktor för påverkan på hälsa och miljö under framtida förvaltning 
och avfallshantering.

Trafikverket använder BASTA/BETA-kriterier40 för att klassa kemiska 
produkter, material och varor utifrån kemiskt innehåll. Material och varor 
som klarar BASTA-kriterierna innehåller inga riskminsknings- eller utfas-
ningsämnen över kriteriernas haltgränser. Den långsiktiga målsättningen 
är att kunna bygga och underhålla statens infrastruktur med material och 
varor som klarar BASTA-kriterierna. Två viktiga steg på vägen är att (1) ha 
tillgång till information om innehåll av farliga ämnen i samtliga material och 
varor, det vill säga eliminera den svarta andelen med okänt innehåll, och 
(2) upphöra med användning av särskilt farliga ämnen, alltså eliminera den 
orangea andelen med utfasningsämnen, se Figur 9.

39 Kemikalieinspektionen Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp.
40 BASTA står för byggsektorns avveckling av farliga ämnen. Läs mer om BASTA på www.bastaonline.se. 

BASTA:s kriterier består av två nivåer BASTA-kriterierna och BETA-kriterierna. BETA-kriterierna utgör 
baskrav och omfattar utfasningsämnen medan BASTA-kriterierna är en högre kravnivå som både omfattar 
utfasnings- och riskminskningsämnen.

FAKTA
Tillstånd 
Information om innehåll av farliga 
ämnen saknas för en stor andel av 
materialen och varorna i infrastrukturen. 
Bristande information omöjliggör aktiva 
produktval och leder till risker för hälsa 
och miljön. Det riskerar även skapandet 
av nya förorenade områden.

Åtgärder och effekter
Trafikverkets och storstädernas nya 
gemensamma krav för farliga ämnen  
i material och varor ökar branschens 
drivkrafter för giftfritt byggande. Under 
2018 har andelen av Trafikverkets 
avtalsartiklar med tillgång på informa-
tion om innehåll av farliga ämnen  
ökat från 38 till 49 procent. Miljö-
målsråds åtgärden ”Öka takten 
Kemikalieinfor mation Nu!”, som 
Trafikverket driver tillsammans med 
Kemikalieinspektionen (KEMI) och 
Boverket, har resulterat i en 
Kunskapsplattform som finns på 
Trafikverkets webb.
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FIGUR 9: Schematisk bild över nuläge och långsiktig målsättning för innehåll av farliga 
ämnen i material och varor. Målsättningen är att öka andelen material och varor som 
klarar BASTA-kriterierna och inte innehåller riskminsknings- eller utfasningsämnen.

9.2 Åtgärder och effekter 
Trafikverkets arbete inom giftfritt byggande bidrar i första hand till miljö-
kvalitetsmålet Giftfri miljö. De proaktiva åtgärderna fokuserar på att 
ersätta och fasa ut farliga ämnen i kemiska produkter, material och varor. 
Dessutom saneras redan förorenade områden. Giftfritt byggande bidrar även 
till miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan, 
genom att produkter utan farliga ämnen kan cirkulera i giftfria och resurs-
effektiva kretslopp. Arbetet bidrar även positivt till flera andra miljömål 
såsom grundvatten av god kvalitet, ett rikt växt- och djurliv samt ett rikt 
odlingslandskap.

De positiva effekterna av genomförda åtgärder är minskad påverkan 
från cancerframkallande, hormonstörande och andra farliga ämnen för 
människors hälsa och ekosystemen.

9.2.1 Samverkan med branschen är en framgångsfaktor
Trafikverket deltar i BASTA:s marknadsråd och vetenskapliga råd. I 
råden deltar entreprenörer, materialtillverkare och branschorganisationer 
i bygg- och anläggningssektorn. Marknadsrådet verkar för att BASTA 
ska fungera som ett kraftfullt verktyg i affärsmodeller för giftfritt 
byggande. Vetenskapliga rådet driver och utvecklar BASTA-kriterierna 
som är ett verktyg för att ställa krav och jobba aktivt med produktval. 
Utvecklingsarbetet i BASTA har under 2018 resulterat i:

•  beslut om nya kriterier för hormonstörande ämnen. 

•  införande av redovisningskrav för samtliga ämnen som finns med på 
Kandidatförteckningen och som ingår i halter över 0,1 viktprocent. Detta 
gäller för leverantörer och tillverkare av bygg-och anläggningsprodukter 
som registrerar sina produkter i BASTA.

•  möjlighet för leverantörer att lägga in EPD41:er, miljövarudeklarationer,  
i BASTA-systemet.  

41 Environmental Production Declaration
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•  en ny kravnivå ”BETA till BASTA” som gäller kemiska produkter vilka 
ändrar sitt kemiska innehåll på arbetsplatsen exempelvis genom härd-
ning. Syftet med kravnivån är att den ska ge information om produktens 
kemiska innehåll när den är inbyggd i anläggningen.

Eftersom Trafikverkets klimatkrav bygger på verifiering av klimatprestanda 
i form av EPD:er har utvecklingsarbetet medfört en konkret nytta för 
Trafikverket. Nu möjliggörs att både få information om produkters 
kemikalieprestanda och klimatprestanda från samma databas.

9.2.2 Hälften av Trafikverkets avtalsartiklar har information om 
innehåll av farliga ämnen
Under 2018 har andelen artiklar med tillgång på information om innehåll av 
farliga ämnen ökat från 38 till 49 procent, Figur 10. Trafikverket bedriver  
ett systematiskt arbete med att implementera miljökrav avseende innehåll  
av farliga ämnen i våra entreprenadkontrakt och i vår interna varuupphand-
ling av strategiskt material. Kraven bygger på BASTA-kriterierna samt  
tillämpning av miljöbalkens produktvalsprincip. Trafikverkets varuupphandling  
omfattar cirka 7000 artiklar och målsättningen är att som steg ett få tillgång 
till information om innehåll av farliga ämnen i samtliga artiklar och i steg  
två substituera de artiklar som inte klarar BASTA-kriterierna. Den lång-
siktiga målsättningen är att kunna bygga och underhålla infrastrukturen 
med material och varor som klarar BASTA-kriterierna.
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FIGUR 10: I december 2018 har 49 procent av Trafikverkets avtalsartiklar information 
om innehåll av farliga ämnen.

9.2.3 Leverans från Miljömålsrådsåtgärden  
”Öka takten – Kemikalieinformation Nu!”
På Trafikverkets webbplats finns den Kunskapsplattform som Trafikverket  
tagit fram tillsammans med samverkande myndigheter Boverket och 
 Kemikalieinspektionen inom ramen för miljömålsrådsåtgärden ”Öka takten 
– Kemikalieinformation Nu!42”

 

42 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-
produkter/oka-takten--kemikalieinformation-nu/
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Målet är att kunskapsplattformen ska bidra till att öka takten i att tillgäng-
liggöra information om farliga ämnen i bygg- och anläggnings produkter. 
I dagsläget saknas information om innehåll av farliga ämnen i en stor 
andel av bygg- och anläggningsprodukterna på marknaden. Lättillgänglig 
information om innehåll av farliga ämnen behövs för att kunna arbeta 
effektivt med produktval och utfasning av farliga ämnen. Giftfria produkter 
är en förutsättning för att åstadkomma resurseffektiva kretslopp och en 
cirkulär ekonomi. Giftfria produkter i resurseffektiva kretslopp bidrar till 
miljömålen Giftfri Miljö, Begränsad klimatpåverkan och en God bebyggd 
miljö, se Figur 11.

God bebyggd miljö

Begränsad 
klimatpåverkan

Giftfri miljöResurseffektiva 
kretslopp och en 
cirkulär ekonomi

Giftfria produkter

Produktval och 
substitution

Information och 
kunskap om 
farliga ämnen

FIGUR 11: På väg mot en Giftfri miljö

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

•  Tillhandahåll information om farliga ämnen

•  Möjliggör aktiva produktval

•  Skapa resurseffektiva kretslopp och en  
cirkulär ekonomi 

Ett 70- tal materialtillverkare, entreprenörer, byggherrar, beställare och 
branschorganisationer deltog i slutseminariet med lansering av Kunskaps-
plattformen. Temat för gruppdiskussioner var kunskapsplattformens 
användning och spridning för att generera så stor nytta som möjligt.

9.2.4 Användningen av utfasningsämnen ligger på en fortsatt låg nivå
Trafikverkets kemikaliegranskningsfunktion granskar märkningspliktiga 
kemiska produkter som används vid byggande, drift och underhåll av 
infrastruktur. Utifrån innehållet av farliga ämnen klassas produkterna i fyra 
grupper A till D, där grupp A är bästa produktvalet och motsvarar BASTA-
kriterierna. Beroende på grupp gäller särskilda villkor för användning. 
De allra farligaste produkterna, grupp D, är förbjudna att använda i 
Trafikverkets verksamhet. Granskningen syftar till att underlätta och 
stimulera aktiva produktval och utfasning av särskilt farliga ämnen, så 
kallade utfasningsämnen, grupp C, och målsättningen är att öka andelen 
kemiska produkter som klarar BASTA-kriterierna. Under 2018 granskade 
Trafikverket 1 164 kemiska produkter. 51 procent av de granskade 

Tillsammans

Ti
llh

an
dahåll Möjliggör

Skapa



TRAFIKVERKETS MILJÖRAPPORT 2018  53

produkterna klarar BASTA-kriterierna, vilket är en ökning jämfört med 
tidigare år, se Figur 12.
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FIGUR 12: Fördelning av granskade produkter för perioden 2014–2018

Trafikverket har som mål att fasa ut användningen av kemiska produkter 
som innehåller utfasningsämnen. Utfasningsarbetet har resulterat i att 
antalet produkter med särskilt farliga ämnen har minskat från över 70 
stycken till 9 stycken sedan 2009, se Figur 13. Ett tydligt kravställande i 
upphandlingar och ett aktivt arbete med utfasningsanalyser i samverkan 
med tillverkare och entreprenörer ger resultat. Utfasningsarbetet har 
nått en nivå där använda produkter med utfasningsämnen är tekniska 
specialiserade produkter som funktionsmässigt är svåra att ersätta, vilket  
förklarar trenden i diagrammet nedan.
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FIGUR 13: Användning av kemiska produkter med utfasningsämnen är på en fortsatt låg 
nivå. 

9.2.5 Förbättringsarbete för en miljösäker hantering
Trafikverket förvarar och hanterar kemiska produkter i Trafikverkets 
egenutförda verksamhet exempelvis inom Färjerederiet, Materialservice, 
Trafikverksskolan samt i Trafikverkets förstärkningsresurser.

Trafikverket har under 2018 genomfört ytterligare förbättringsarbete för att 
säkra lagefterlevnad samt bidra till att förvaring och hantering av kemiska 
produkter sker på ett säkert sätt ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Befintlig riktlinje med tillhörande stöddokument för hantering och för-
varing av kemiska produkter i egenutförd verksamhet har uppdaterats. 
Stöddokumenteten har utökats med en vägledning och en checklista för det 
operativa arbetet med säker kemikaliehantering. 

Färjerederiet har på ett flertal leder investerat i miljöcontainrar med till-
hörande spilltråg. Under 2018 har delar av Färjerederiet genomfört lokala 
utbildningsinsatser för personal som arbetar med kemikaliehantering.
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10 Yt- och grundvattenskydd
Vatten är vårt viktigaste livs medel och en 
grundläggande förutsättning för allt liv. Vatten 
och vatten landskapet levererar en mängd 
ekosystemtjänster till gagn för oss alla. Att nå eller 
bibehålla en god vattenkvalitet och vattenmiljö, 
i form av bland annat rent dricksvatten och 
långsiktigt hållbara akvatiska ekosystem, är 
följaktligen oundgängligt för samhället. Vatten är 
även en viktig teknisk förutsättning vid byggande 
och drift av infrastruktur. 

Väg- och järnvägsinfrastrukturens påverkan på 
vatten har framförallt koppling till miljökvalitets-
målen Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten 
av god kvalitet, Giftfri miljö, Myllrande våtmarker 
och Ett rikt växt- och djurliv.

10.1 Tillståndet i transport systemet
Svensk vattenförvaltning utgår från EU:s ramdi-
rektiv för vatten, RDV43. RDV genomförs i Sverige  
genom förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer, vilka fastställts av vatten-
myndigheterna44. Trafik verket omfattas av 
åtgärdsprogrammen och har ett utpekat ansvar för kunskapsuppbyggnad 
avseende att skydda vatten från förorening och fysisk påverkan, framförallt 
i form av vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer, vid 
väg- och järnvägsanläggningar. Målsättningar för vatten och vattenanknutna 
värden formuleras också i flera av miljökvalitetsmålen. 

Byggande i vatten, liksom påverkan på vatten, regleras av miljöbalken bland 
annat som vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet och behöver hante-
ras av Trafikverket i både bygg-, drift- och underhållsskede. Miljötillståndet 
i landets sjöar och vattendrag är totalt sett inte tillfredsställande, även om 
situationen varierar mellan olika vattenområden och skiljer sig mellan olika 
delar av landet. Övergödning är främst ett problem i de södra delarna av 
landet medan fysisk påverkan av vattenmiljöerna, framför allt fragmentering 
av vattendrag, förekommer i hela Sverige. Flera vattenförekomster påver-
kas av miljögifter och inga av Sveriges inlandsvatten klarar kravet för god 
kemisk status på grund av för höga halter av kvicksilver i fisk. Det största 
problemet när det gäller grundvattnets kvalitet är tillförseln av kväve och 
bekämpningsmedel och i vissa områden kan påverkan av klorid också ha 
betydelse. Av de utpekade ekologiskt värdefulla vattenmiljöerna har endast 
en mindre del ett långsiktigt skydd. Många vattenförekomster av betydelse 
för dricksvattenförsörjningen saknar skydd eller har gamla avgränsningar 
och omoderna skyddsföreskrifter. Våtmarker är ekosystem som tar skada av 
utdikningar och annan mänsklig påverkan. Havsmiljön är inte i balans och 
mycket kvarstår för att lösa de stora marina miljöproblemen som övergöd-
ning och miljögifter. 

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/300L0060.htm 

44 Fem länsstyrelser är utsedda av regeringen att vara vattenmyndighet i var sitt vattendistrikt. http://www.
vattenmyndigheterna.se 

FAKTA
Tillstånd 
Miljötillståndet i landets sjöar och 
vattendrag är totalt sett inte tillfreds-
ställande, även om situationen varierar 
mellan olika vattenområden och skiljer 
sig mellan olika delar av landet. Väg- 
och järnvägsinfrastrukturen har tusentals 
kontaktpunkter med både yt- och 
grundvatten och vid många platser är 
påverkan eller risken för påverkan från 
trafik och anläggningar oacceptabel.

Åtgärder och effekter
Trafikverket arbetar kontinuerligt med 
att öka kunskapen om risk för negativ 
påverkan och genomför vid behov 
åtgärder för att skydda vattnet och 
vattenanknutna värden. Trafikverkets 
riktade miljöåtgärder i befintlig infra-
struktur är en mycket viktig del och  
ett positivt bidrag inom svensk vatten-
förvaltning.
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Det statliga väg- och järnvägsnätet har en stor mängd kontaktpunkter med 
både yt- och grundvatten och bidrar till påverkan på dessa. Vatten förorenas 
av trafiken, utsläpp vid olyckor och urlakning från material och kemiska 
produkter i anläggningarna. Utsläppen av luftföroreningar från trafiken 
fortsätter att förorena yt- och grundvatten. 

Vatten kan förorenas vid byggande och drift av infrastruktur liksom av 
områden som förorenats av tidigare verksamhet. Den fysiska påverkan på 
vattenområden utgörs framför allt av trummor, som kan utgöra vandrings-
hinder för fisk och andra vattenlevande organismer, men även broar, bankar 
och hamnar kan påverka livsbetingelserna. 

Infrastrukturen kan även ha betydelse för vattnets flöden och nivåer, och 
detta kan i sin tur påverka omgivningen. Undermarksbyggande med grund-
vattenpåverkan kan medföra risk för skador på byggnader och anläggningar 
med en grundvattenberoende grundläggning. Även grundvattenberoende 
ekosystem och våtmarker kan skadas vid grundvattenbortledning eller 
markavvattning. Vattnet utgör också en viktig teknisk förutsättning när det 
gäller att dimensionera och tillhandahålla en robust transportinfrastruktur, 
inte minst med avseende på ett förändrat klimat. 

Det finns ett stort behov av insatser för att skydda yt- och grundvatten från 
föroreningar och för att åtgärda vandringshinder, och andra fysiska intrång 
i vattenmiljön, vid befintliga väg- och järnvägsanläggningar. Trafikverket 
satsar betydande resurser på detta men åtgärdstakten behöver fortsätta att 
öka för att vi fullt ut ska kunna bidra till att fastställda miljökvalitetsnormer 
och miljökvalitetsmål ska kunna nås. 

Kunskapen ökar ständigt men brister finns alltjämt, inte minst avseende 
avvattningssystemens utformning och funktion. Kunskapen om transport - 
systemets totala påverkan på, och konsekvenser för, landets vattenföre-
komster blir allt större men behöver fortsatt öka i en föränderlig värld, där 
förutsättningarna ändras över tid.

10.2 Åtgärder och effekter 
Framgångsfaktorer för infrastruktur och en hållbar vattenförvaltning är 
god planering av nya anläggningar, försiktighetsmått vid byggande och drift 
av anläggningarna samt väl fungerande skötsel och underhåll av vidtagna 
skyddsåtgärder. Vidare är en mycket viktig komponent att effektivt omsätta 
tilldelade medel i ändamålsenliga riktade vattenmiljöåtgärder i befintliga 
anläggningar. Kunskapsuppbyggnad och att sprida och tillämpa denna 
 kunskap är också av avgörande betydelse. 

Det är viktigt att komma ihåg att skydd av vatten är en del av en större 
helhet och gränserna mellan olika miljöområden är sällan distinkta. Val 
av material och kemiska produkter, åtgärder mot luftföroreningar samt 
efterbehandling av förorenade områden är av stor betydelse för skyddet 
av vatten, men även trafiksäkerhetshöjande åtgärder är ofta till gagn 
för vattenskyddet. Avvattningssystemens utformning är avgörande för 
anläggningarnas robusthet, inte minst i ett förändrat klimat, men är också 
en viktig del i skyddet av vatten. Vandringshinder i vatten är lika mycket 
en fråga om vatten som en fråga om landskapet och dess kontinuitet 
och kulturmiljövärden i/vid vatten kan ibland stå i konflikt med andra 
vattenanknutna värden.
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10.2.1 Åtgärder mot risk för förorening av vatten
Trafikverkets planering syftar till att så långt som möjligt förhindra att 
verksamheten leder till förorening eller annan negativ påverkan på yt-  eller 
grundvatten. Ett mycket omfattande arbete med att skydda vatten och 
vattenrelaterade värden bedrivs i samband med all ny- och ombyggnation 
samt vid drift och underhåll av de statliga väg- och järnvägsanläggningarna. 
Avseende drift och underhåll kan nämnas det fortgående arbetet med att 
minimera och effektivisera användningen av salt vid halkbekämpning och 
att identifiera restriktionsytor vid kemisk ogräsbekämpning vid järnväg.

Under det gångna året har vi också aktivt fortsatt att inventera statusen på 
våra befintliga vattenskydd längs med vägnätet, arbetet kommer att fortsätta 
2019. Ca 1/3 av 521 vattenskydd är inventerade. Flera av de befintliga 
skydden kommer kräva någon form av ombyggnation för att kunna uppfylla 
gällande krav, vissa visar sig vara omotiverade och vissa visar sig inte ha 
någon funktion längre. Vi har även påbörjat motsvarande kartläggning av 
befintliga vattenskydd vid järnväg.

Trafikverket arbetar särskilt för att säkra vattnets kvalitet vid vatten-
förekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen och andra skydds-
värda vattenförekomster längs det befintliga väg- och järnvägsnätet. 
Prioriteringar och riskbedömningar utgår från Trafikverkets metodik för 
yt- och grundvattenskydd. Åtgärderna kan vara av fysisk eller administrativ 
karaktär, exempelvis riskreducerande åtgärder som avkörningsskydd, 
siktförbättring, förlåtande sidoområden, hastighetsreglering och trafik-
styrning, eller skyddsåtgärder som flödesstyrning, tätskikt, rening, 
beredskapsplaner. 

Trafikverket har under 2018 fortsatt, och accelererat upp, arbetet med 
riktade åtgärder vid identifierade konfliktsträckor i befintliga anläggningar, 
se även avsnitt 2.2. Utredningarna, som ligger till grund för kommande 
åtgärder, har ökat i antal. Tidigare fokus på konfliktsträckor mellan statliga 
vägar och grundvattenförekomster fortsätter men har kompletterats 
med en omfattande satsning på konfliktsträckor/-punkter mellan både 
vägar och järnvägar och värdefulla ytvattenförekomster. Under året risk-
bedömde vi översiktligt 77 konfliktsträckor mellan statlig väg och yt-/
grundvattenförekomster, 110 platser med sugtransformatorer vid järnväg 
intill ytvatten samt alla järnvägssträckor med kreosotimpregnerade sliprar 
inom 288 berörda grundvattenförekomster. Fördjupad riskbedömning, 
ofta inkluderande åtgärdsförslag, gjordes för 29 konfliktsträckor. 
12 skyddsåtgärder har slutförts under året och 2 har påbörjats.

10.2.2 Åtgärder för att anpassa anläggningarna till vattenlandskapet
Genom god fysisk planering och genomtänkt lokalisering strävar Trafik-
verket efter att minimera fragmenteringen av vattenlandskapet och  annan 
hydromorfologisk påverkan vid investeringar i nya anläggningar. Med 
riktade miljöåtgärder åtgärdas vandringshinder för vattenlevande djur vid 
befintliga vägar och järnvägar, bland annat genom att placera, utforma och 
underhålla trummor på ett naturmiljöanpassat sätt.

10.2.3 Åtgärder för att minska påverkan på vattnets flöden och nivåer
För att undvika att skador uppstår i omgivningen på grund av ändrade 
vattennivåer och flöden vid nybyggnadsprojekt, byggs och utformas 
anläggningarna så att påverkan minimeras. Exempelvis tätas tunnlar och 
schakt mot inläckande grundvatten och där vattennivåerna ändå sjunker 
infiltreras vatten för att upprätthålla icke skadliga nivåer. Kontroll av 
omgivningspåverkan är en förutsättning för rätt åtgärder och därför utförs 

För att undvika att skador 
uppstår i omgivningen på 

grund av ändrade vattennivåer 
och flöden vid nybyggnads- 
projekt, byggs och utformas  

anläggningarna så att  
påverkan minimeras
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omfattande kontroller av exempelvis nivåer, flöden och marksättningar. 
Robusta anläggningar skapas genom anpassning och dimensionering av 
exempelvis avvattningsanläggningar och dräneringssystem till rådande 
och förväntade framtida förhållanden, särskilt med beaktande av 
klimatförändringarna. 

10.2.4 Verktyg, samverkan samt forskning och innovation kring skydd  
av vatten
IT-verktyget AquaVia Edit 1.0 har utvecklats under 2018 och är planerad 
att sättas i drift den 1 april 2019. Det kommer tillsammans med ett nytt och 
mer högupplöst hydrografiskt underlag resultera i riskanalyser som är mer 
konsekvent utförda, håller en högre kvalitet och har en bättre spårbarhet än 
tidigare. Informationen tillgängliggörs kontinuerligt för relevanta användare 
i Trafikverkets GIS-applikation Stigfinnaren.

Trafikverkets metodik i handboken Yt- och grundvattenskydd har ytter-
ligare utvecklats under året, framförallt avseende ytvatten.

En riktlinje för skydd av vatten och vattenanknutna värden, inklusive en 
handlingsplan för dess implementering har tagits fram och är planerad att 
fastställas under våren 2019.
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Under året har en omfattande satsning påbörjats avseende vägforsknings-
stationen Testsite E18, ytterligare mark har köpts in och bland annat byggs 
en ny tillfartsväg och ett nytt hus. Vid anläggningen bedrivs forskning kring 
bland annat skydd av vatten. Satsningen fortsätter under 2019.

Inom svensk vattenförvaltning samverkar vi nationellt, i olika konstella-
tioner, med framförallt vattenmyndigheterna, Sveriges geologiska under - 
sökning, Havs- och vattenmyndigheten, Statens livsmedelsverk, Myndigheten  
för samhällsskydd och beredskap och Naturvårdsverket. Vi deltar även 
i flera lokala och regionala konstellationer, såsom olika vattenråd och 
vattenvårdsförbund. 

Trafikverket har under året slutfört ett regeringsuppdrag att påbörja  
utvecklingen av samhällsekonomiska metoder för att beakta transport-
systemets påverkan på yt- och grundvattentillgångarnas kvalitet och 
kvantitet samt slutlig påverkan på dricksvatten. Vidare deltar vi med 
expertstöd i Vattenförvaltningsutredningen. Vi har också svarat på remisser, 
bland annat SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster. 

Det internationella samarbetet kring FOI fortsätter. Inom den europeiska 
samarbetsorganisationen CEDR är vi nu mitt inne i fas 2 inom projektet 
Water Quality45, och de tre forskningsprojekten slutförs hösten 2019. 
Arbetet inom det nordiska samarbetet NordFou-projektet REHIRUP 
(Reducing Highway Run Off Pollution) fortskrider planenligt och mikroplast 
har varit en stor fråga under året. Vi medverkar även i ett antal nationella 
FOI-projekt.

45 CEDR – Conference of European Directors of Roads. Call 2016 Water quality. http://www.cedr.eu/strategic-
plan-tasks/research/call-2016/call-2016-water-quality/ 
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11 Förorenade områden
Trafikverket ansvarar för avhjälpande av 
förorenade områden som uppkommit av den 
verksamhet som har bedrivits av, Banverket, 
Vägverket, Trafikverket och Statens järnvägar 
samt den flygplatsverksamhet som har bedrivits 
av Luftfartsverket46. Med förorenade områden 
avses föroreningar i mark- och vattenområden, 
byggnader och anläggningar. Föroreningarna 
kan ha uppstått till följd av tidigare avslutade 
verksamheter eller till följd av pågående 
verksamheter. De förorenade områdena finns både 
inom och utanför Trafikverkets egna fastigheter. 

När staten bolagiserat viss verksamhet har 
ansvaret för miljöskador uppkomna före 
bolagiseringen reglerats i bolagiseringsavtal. 
Staten har gett Trafikverket uppdraget att 
hantera detta ansvar. Grundprincipen är att 
bolagen kan erhålla ersättning för ansvar eller 
kostnader till följd av historisk miljöskuld, 
den så kallade miljögarantin. Olika ramavtal 
och överenskommelser utgör grund för vilken 
ersättning som bolagen kan få från Trafikverket.

11.1 Tillståndet i transportsystemet
I Sverige finns enligt Naturvårdsverket cirka 80 000 förorenade områden. 
Dessa områden kan innebära skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön i olika grad. En uppskattning är att Trafikverket ansvarar för så 
mycket som en tiondel av dessa förorenade områden. 

Förorening har dels skett genom utsläpp från avgränsade föroreningskällor 
(punktkällor), dels genom en mer generell föroreningsbelastning (diffus 
förorening). Stora delar av järnvägs- och väganläggningarna är diffust 
förorenade av trafik, underhållsmetoder, anläggnings- och byggnadsmaterial 
samt slitage på anläggningen. Punktkällor har uppkommit genom plats-
bundna verksamheter, som till exempel impregnering, gasproduktion, 
tankning, deponering, upplag och brandövningar. Det händer även att nya 
förorenade områden uppstår, exempelvis till följd av hantering av vägsalt, 
petroleumprodukter och schaktmassor samt vid olyckor.

Eftersom verksamheten har varit så mångfacetterad varierar förorening-
arna mycket. Exempel på föroreningar är metaller, kolväten, klorerade 
ämnen, fluorerade ämnen, tennorganiska ämnen, bekämpningsmedel och 
flamskyddsmedel. Föroreningarna kan påverka människors hälsa samt flora 
och fauna. Kunskapen om storleken på denna påverkan är liten. I regel är 
dock hälsoriskerna långsiktiga, genom ökad cancerrisk och hormonstörande 
effekter, men det finns även områden där akuttoxiska halter förekommer 
varvid enstaka exponering kan ge negativa hälsoeffekter. 

Kunskapen om hur olika ämnen påverkar människors hälsa och miljön och 
hur de uppträder i mark och vatten ökar successivt. Dock är kunskapen 

46 Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket, 7 §.

FAKTA
Tillstånd
2019-01-01 har Trafikverket identifierat  
5 477 förorenade områden, varav 4 933 
är inventerade. Av dessa är 1 142 
översiktligt undersökta, 302 detaljerat 
undersökta, 201 efterbehandlade och  
169 friklassade.

Åtgärder och effekter
Under 2018 har riktade åtgärder av 
förorenade områden genomförts för  
34,6 miljoner kronor. Under 2018 har 
fokus varit på inventering och översiktliga 
undersökningar samt på att färdigställa 
de detaljerade undersökningar som 
pågått.
Trafikverket har under 2018 utbetalat 
drygt 134 miljoner kronor till statliga 
bolag som ersättning för historisk miljö - 
skuld enligt den så kallade miljögarantin.
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om många ämnen fortfarande låg. Detsamma kan sägas om hur olika 
ämnen samverkar samt om hur människor och miljön påverkas av såväl 
föroreningsbelastning som andra belastningar (t.ex. från buller).

I dag är ett stort antal punktkällor identifierade, inventerade, och över-
siktligt undersökta. Däremot har endast ett fåtal punktkällor undersökts 
detaljerat och efterbehandlats eller friklassats. På samma sätt har endast ett 
fåtal diffusa föroreningskällor identifierats, undersökts och efterbehandlats 
eller friklassats.

Ansvaret för förorenade områden preskriberas om den förorenade verksam-
heten upphört före 1969-07-01. Vidare reglerar miljöbalken att förorenade 
områden ska åtgärdas, men att detta ska ske efter en skälighetsbedömning. 
Praxis har givit att åtgärder inte kan avkrävas om föroreningen har uppstått 
före 1969-07-01. Trafikverket har beslutat att trots preskriptions- och 
skälig hetsreglerna ansvara för alla föroreningar där åtgärderna bedöms 
kosta mindre än 10 miljoner kronor och är belägna på Trafikverkets fastig-
heter eller anläggningar. För objekt som bedöms kosta mer än 10 miljoner 
kronor tas beslut i varje enskilt fall.

Kostnaden för att undersöka och efterbehandla de förorenade områden 
som Trafikverket ansvarar för, med förutsättningen att preskriptions- 
och skälighetsreglerna följs, har bedömts vara mellan 4 och 60 miljarder 
kronor. För åtgärder inom miljögarantin tillkommer cirka 2,5 till 3,5 
miljarder. Bedömningen inkluderar inte kostnader för skada och olägenhet 
för människors hälsa och miljön. Eftersom Trafikverkets ansvar är stort 
kommer Trafikverket att behöva lång tid för att uppfylla miljöbalkens krav. 

11.2 Åtgärder och effekter
Arbetet med förorenade områden sker stegvis genom inventering, under-
sökning, riskbedömning, åtgärdsutredning och eventuell efterbehandling. 
Riskbedömning utförs i enkel eller fördjupad form och har avgörande 
betydelse för om efterbehandling behövs. I vissa fall räcker det med att 
utreda riskerna på ett fördjupat sätt för att säkerställa att området kan 
lämnas utan efterbehandling. I andra fall kan riskbedömningen visa att 
riskerna måste reduceras i form av administrativa eller fysiska metoder.  
En efterbehandling kan i princip vara inriktad mot att minska föroreningen, 
stoppa spridning av föroreningen eller att hindra att skyddsobjekt expo-
neras för föroreningen. För att minska klimatpåverkan och behovet av 
fyllnadsmassor sker en övergång från metoder som innebär schaktning och 
transport till administrativa metoder eller platsbundna metoder.

11.2.1 Förorenade områden som omfattas av miljögarantin
Trafikverkets arbete med förorenade områden som omfattas av miljö-
garantin utförs enligt bolagens bolagiseringsavtal samt den tolkning som 
gjorts av avtalet kring frågorna om ersättning för förorenade områden. 
Tolkningen utgör grund för vilken ersättning som bolagen kan få från 
Trafikverket.

Under 2018 har Svevia AB, Jernhusen AB och Swedavia AB sökt ersättning 
för historisk miljöskuld enligt miljögarantin. Trafikverket utbetalade drygt 
134 miljoner kronor till dessa tre bolag, se Figur 14. Delar av kostnaden 
avser även åtgärder som avslutats före 2018.

Arbetet med förorenade 
områden sker stegvis genom 

inventering, under sökning, 
riskbedömning, åtgärds- 
utredning och eventuell  

efterbehandling. 
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FIGUR 14: Utbetalt belopp per år och bolag för historisk miljöskuld enligt miljögarantin, 
miljoner kronor

Trafikverket fick 2017 i uppdrag av regeringen att kartlägga statens åtagande 
enligt miljögarantin och utöka dialogen med de berörda bolagen. Uppdraget 
redovisades i juni 2018. Kartläggningen behandlar kostnader för den totala 
miljöskulden för miljögarantin och uppskattas till mellan 2,5 och 3,5 
miljarder kronor. Kostnaderna omfattar inte redan uppkomna skador på 
människors hälsa och miljön. 

Regelbundna samverkansmöten mellan Trafikverket och bolagen under 
2018 har medfört en utökad dialog. Ärendehanteringen har förtydligats och 
samarbetet förbättrats. Trafikverket har fått ökad kunskap om de förorenade 
områden som omfattas av miljögarantin samt om kostnader. Under 2018 
skapades ett budgetdokument för framtida avsättningar enligt miljögarantin 
för år 2019 och sex år framåt. Bolagens uppskattade kostnader ska redovisas 
till Trafikverket två gånger per år.

11.2.2 Riktade åtgärder för förorenade områden
Trafikverket arbetar med att åtgärda förorenade områden så att de inte ska 
utgöra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, så kallade  
riktade åtgärder. De riktade åtgärderna hanteras efter en väl inarbetad 
strategi, som innebär att föroreningarna identifieras, inventeras, undersöks, 
riskbedöms och efterbehandlas. Eftersom Trafikverket ansvarar för en stor 
mängd förorenade områden sker inför varje år en prioritering för att åtgärda 
de områdena med störst behov först. Prioriteringen grundas främst på om-
rådenas miljö- och hälsorisk och görs enskilt för olika skeden. Under 2018 
har riktade åtgärder av förorenade områden genomförts för 34,6 miljoner 
kronor. 

Förorenade områden undersöks och efterbehandlas även inom ramen för 
investerings- och underhållsprojekt, alltså utanför de riktade åtgärderna. 
Dessa åtgärder är främst en konsekvens av masshantering.

Under 2018 har fokus varit på inventering och översiktliga undersökningar  
samt på att färdigställa de detaljerade undersökningar som pågått. Inven-
teringen är grundläggande för de fortsatta åtgärderna. Den tidigare bristen 
på inventering av föroreningar orsakade av flygplats- och vägverksamhet 
åtgärdas genom två separata inventeringsprojekt.
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Vidare har fokus varit att genomföra översiktliga undersökningar inom 
bangårdar. De översiktliga undersökningarna som genomförts kommer 
sannolikt i stor grad kräva detaljerade undersökningar kommande år för att 
klargöra eventuella åtgärdsbehov. 

Under 2018 har undersökningar inom några flygplatser intensifierats. 

Med nuvarande åtgärdstakt av förorenade områden kommer det ta mycket 
lång tid att uppnå miljöbalkens åtgärdskrav. För att höja åtgärdstakten 
krävs effektivare efterbehandlingsmetoder och bättre förvaltning av risker. 
Exempelvis behöver administrativa och platsbundna metoder bli vanligare. 
Vidare behöver i större utsträckning markanvändningen anpassas till 
föroreningssituationen, i stället för att som i dag sätta efterbehandlingsmål 
utifrån en önskad markanvändning.

Under 2018 har samverkan med andra statliga organisationer utvecklats. 
Detta har skett inom ramen för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag samt 
som ett separat projekt med inriktning mot att utöka samverkan avseende 
hantering av PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser).
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12 Möten och tjänsteresor
Trafikverkets Mötes- och resepolicy styr mot att i första hand välja digitala 
mötesalternativ, och i andra hand välja resesätt utifrån bland annat energi-
användning och klimatpåverkan. Samtliga medarbetare har tillgång till 
mjukvaran ”Skype för företag”, och mötesrum och konferensanläggningar är 
utrustade med teknik för att underlätta och stödja digitala möten.

Trafikverket bedömer att vi nu fått igång cirka 90 procent av våra möjliga 
Skypeanvändare. Detta är samma andel som 2016 och 2017 vilket tyder 
på att ökningen börjat plana ut och att vi därmed nått majoriteten av våra 
möjliga användare. Trafikverket följer upp möten som gäller flerpartsmöten 
(mer än två uppkopplade) och även tvåpartsmöten som är kalenderbokade 
via Trafikverkets Outlook. Resultatet, som avser fler än två personer, visar 
en ökning av antalet Skypemöten 2018 med 18 procent, totalt 495 090, jäm-
fört med 2017 då antalet var 405 000 stycken. Hur många av dessa som har 
ersatt en resa går dock inte att svara på.

Utsläppen från tjänsteresor ökade med 6 procent totalt men minskade med 
3 procent per anställd. Ökningen av den totala mängden utsläpp jämfört 
med tidigare år beror troligen på ökningen av utökad verksamhet och ökade 
resurser. Minskade utsläpp per anställd är ett resultat av Trafikverkets krav 
på energieffektiva fordon och det drivmedel de körs på. 

Det totala resandet per anställd minskade med 7 procent under 2018. 
 Flygresor under 50 mil minskade med 11 procent och flygresor över 50 mil 
med 3 procent. Tågresandet minskade med 2 procent och bilresandet med 
12 procent. Resandet i km/anställd har minskat sedan föregående år men är 
på ungefär samma nivå som 2011. 

En knapp tredjedel (32%) av hyrbilarna uppfyllde ställda miljökrav. En  
trolig orsak kan vara att Trafikverket är en relativt liten aktör på marknaden 
gällande hyrbilar och få andra ställer så höga krav som Trafikverket gör. 
Koldioxidutsläppet från respektive transportmedel redovisas på nästa sida  
i Figur 15 och Figur 16.
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FIGUR 15: Totala koldioxidutsläpp från Trafikverkets tjänsteresor 2011–2018

”Att leda virtuella möten”  
har fortsatt att förankras  

i organisationen i syfte att  
förbättra de digitala mötena.
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FIGUR 16: Koldioxidutsläpp per anställd från Trafikverkets tjänsteresor 2011–2018

12.1 Åtgärder och effekter för att minska  
antalet tjänsteresor
Under 2018 har Trafikverket fortsatt arbetet med att ersätta gammal utrust-
ning med enkel modern utrustning i ett flertal rum och detta jobb fortsätter 
även under 2019. 

Under 2018 har ett stort jobb genomförts för att titta över infrastrukturen 
för att identifiera felkällor avseende sändningskvalitet (video) för möten 
med stort antal deltagare. Förbättringar har gjorts, men det kvarstår jobb 
under 2019. Under 2018 har även information om tekniska hjälpmedel 
och eventuella felsökningar förbättrats. Den interna utbildningen ”Att 
leda virtuella möten” har fortsatt att förankras i organisationen i syfte att 
förbättra de digitala mötena. 

Trafikverket driver projektet Resfria möten i myndigheter (REMM). 
Projektet samordnar arbetet med över 80 myndigheter (med ca 200 000  
anställda). Målet att öka och utveckla digitala möten inom och mellan  
myndigheterna och fördjupade samarbeten har inletts med Regerings-
kansliet, eSam, DIGG (nya digitaliseringsmyndigheten) och FN/UNEP. 
Projektets insatser innebär dels en effektivisering av förvaltningen och 
en mindre andel tjänsteresor i den egna verksamheten, dels motsvarande 
effektivisering i andra myndigheter. Utöver löpande dialoger har REMM 
även arrangerat fyra webbinarier, åtta nätverksträffar och ett IRL-möte. 
Begreppet ”digital tillgänglighet” används i stigande grad. Hälften av 
myndigheterna har tecknat överenskommelser med Trafikverket om att 
arbeta med REMM. Den vanligaste miljö- och klimatåtgärden (43 procent)  
i statliga myndigheter 2017 var digitala möten.
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13  Energianvändning i ägda  
och hyrda lokaler

Trafikverket hyr cirka 140 000 kvadratmeter kontorsyta. Utöver detta 
tillkommer ägda lokaler som inte är kontorslokaler, exempelvis driftled-
ningscentraler, lokstallar, verkstäder och förråd. 

Energianvändningen i våra hyrda kontorslokaler, totalt och per årsarbets-
kraft, framgår av Tabell 10 och Tabell 11. Energianvändningen har ökat  
totalt vilket sannolikt beror på att vi blivit fler anställda men även på att  
dataunderlaget för 2017 års rapportering var väldigt osäkert. Energi- 
användningen har minskat per anställd vilket tyder på viss energi- 
effektivisering i våra lokaler. 

Trafikverket är i en expansionsfas när det gäller antalet anställda vilket 
innebär att energianvändningen ökat något. Men tack vare pågående 
införande av aktivitetsbaserat arbetssätt, som gör användningen av kontoren 
mer flexibel, kan verksamheten framgent växa i befintliga kontor utan 
större förändringar. Det innebär en minskad energianvändning i form 
av uppvärmning, komfortkyla och ventilation i förhållande till antalet 
medarbetare. 

I Tabell 11 visas energianvändning i ägda lokaler. Där har användningen  
av eldningsolja ökat något vilket beror på en kall vinter 2017/2018. Energi-
användningen i IT-utrustningen har inte varit möjlig att mäta 2018.

TABELL 9: Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt

kWh totalt

2018 2017 2016

Verksamhetsel (avser lokaler) 8 100 000 7 500 000 7 300 000

Fastighetsel 1 300 000 1 500 000 2 100 000

Värme 9 500 000 9 700 000 8 800 000

Kyla 1 600 000 700 000 2 000 000

Totalt 20 500 000 19 400 000 20 200 000

TABELL 10: Årlig energianvändning i kilowattimmar per årsarbetskraft och per kvadrat-
meter total användbar golvarea

kWh/årsarbetskraft kWh/m2

2018 2017 2016 2018 2017 2016

Verksamhetsel 
(avser lokaler) 1 070 1 075 1 097 58 54 52

Fastighetsel 170 215 316 9 11 15

Värme 1 250 1 390 1 323 68 69 63

Kyla 210 100 301 11 5 14

Totalt 2 700 2 780 3 037 146 139 144
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TABELL 11: Energianvändning i ägda lokaler

2018 2017 2016

Elanvändning 16 308 063 16 882 297  16 650 653

Fjärrvärme  11 666 413 11 891 268  11 302 583

Eldningsolja 266 705 153 565  1 025 000

13.1 Åtgärder och effekter för att minska verksamhetens 
 energianvändning
Från och med 2018 köper Trafikverket in produktionsspecificerad förnybar  
el till all egen verksamhet (läs mer om klimateffekten av detta beslut i kapitel  
Klimat och energi). Trafikverket har även ökat andelarna förnybar energi i 
den el som köps in via fastighetsägare samt i kyla. Andelen förnybar energi 
av den totala energianvändningen framgår av Tabell 12.

TABELL 12: Andel förnybar energi av den totala energianvändningen

2018 2017 2016

Verksamhetsel 100 % 43 % 50 %

Fastighetsel 100 % 43 % 50 %

Värme 90 % 90 % 90 %

Kyla 90 % 67 % 67 %

Utanför lokaler 98 % 16 % 17 %

Totalt 98 % 18 % 19 %

Vad gäller hyrda kontorslokaler har Trafikverket drivit på vissa energi-
effektiviserande åtgärder, exempelvis styrning av ventilation och belysning. 
Vid lokalbyte är en aspekt energiprestanda, men är sällan styrande. Det som 
förväntas ge störst effekt på energianvändningen i framtiden är pågående 
arbete med att minska lokalytan, t.ex. genom införande av aktivitetsbaserade 
kontor. Under 2018 har fem nya hyresavtal undertecknats med Grön bilaga 
till hyreskontraktet. I två fall med miljöcertifieringssystem Green Building.

Fler åtgärder har genomförts för att minska energianvändningen i ägda 
lokaler. Exempel är utbyte till mer energieffektiva motorvärmare, installation 
av närvarostyrning samt byte av belysning till led. Trafikverket har även bytt 
ut till energisnålare elradiatorer i vissa lokaler, ibland kompletterat med 
luftvärmepump, samt installerat luftvärmepump som komplement till olja 
på en byggnad.

Fler åtgärder har genom- 
förts för att minska energi- 

användningen i ägda lokaler. 
Exempel är utbyte till mer energi-
effektiva motorvärmare, installa-

tion av närvarostyrning samt 
byte av belysning till led.
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