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Förord
Trafikverket har flera olika roller i arbetet med att minska samhällets 
miljöpåverkan till hållbara nivåer. 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 hälsosynpunkt sker i samverkan med flera andra aktörer. 

Trafikverket bidrar till hur transportsystemet fungerar och utvecklas 
genom våra olika verksamheter som planering, investering, underhåll och 
trafikledning. Vårt bidrag är i huvudsak kopplat till den statliga infra-
strukturen som en del i transportsystemet. Det handlar alltså om vad 
Trafikverket gör. 

För att minimera miljöpåverkan är det också viktigt hur Trafikverket  
agerar i frågor kopplade till transportsystemet i ett livscykelperspektiv, 
som främst hör till bygg- och anläggningssektorn. Här driver Trafikverket 
som stor offentlig upphandlare utvecklingen mot metoder och material-
val för att minska miljöbelastningen. Trafikverket har dessutom som stor 
arbetsgivare möjlighet att verka som föredöme för andra med ett proaktivt 
arbete för att minska miljöpåverkan. 

Denna rapport beskriver miljöpåverkan från transportsystemet i sin helhet 
och hur Trafikverkets aktiviteter har utvecklats under året. 

Borlänge 2020-03-24

Lena Erixon
Generaldirektör
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Sammanfattning
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 hälsosynpunkt sker i sam-
verkan med flera andra aktörer.

Klimatpåverkan och bevarandet av den biologiska mångfalden är exempel 
på utmaningar där det återstår mycket att göra. För några år sedan for-
mulerade FN hållbarhetsmål i Agenda 2030 som ska inspirera till ett ökat 
globalt arbete för att göra planeten hållbar. Agenda 2030 pekar på flera  
mål och delmål som alla ska uppfyllas. Den svenska regeringen prioriterar 
arbetet med Agenda 2030 och Trafikverket har konkretiserat dessa i  
Målbild 2030 – Tillgänglighet i ett hållbart samhälle. På nationell nivå finns 
mål formulerade för transportsystemet i de transportpolitiska målen och 
miljökvalitetsmålen. Trafik verket har i uppdrag att verka för att de trans-
portpolitiska målen uppnås, och utifrån hänsynsmålet ska vi bidra till  
Sveriges miljömål. För att följa Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska 
målen används leverans kvaliteter, vilka med stöd av indikatorer beskriver 
Trafikverkets förmåga att leverera ett tillgängligt transportsystem som tar 
hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa.

Det finns både målkonflikter och exempel på åtgärder som har positiv  
effekt på flera mål. Helhetssyn och tydliga beslutsunderlag är en väg framåt 
för att göra nödvändiga avvägningar transparenta och hitta positiva lös-
ningar, till exempel att anpassa hastigheten till vägarnas utformning för att 
rädda liv och dessutom minska buller, partiklar och koldioxidutsläpp.

Trafikverket har stor möjlighet att påverka energianvändningen och växt-
husgasutsläppen från byggande och underhåll av statlig väg och järnväg. 
Vi ställer krav på minskade utsläpp i upphandlingar av projekt, med målet 
att minska utsläppen med 15 procent till 2020, med 30 procent till 2025 och 
med 50 procent till 2030 samt nå klimatneutral infrastruktur till 2045.  
Däremot har Trafikverket begränsade möjligheter att påverka utsläppen 
från trafiken. Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken och inrikes 
transporter minskar men i alldeles för låg takt för att nå uppsatta mål.  
Utsläppen ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 och  
hela transportsektorn ska inte ha några nettoutsläpp senast år 2045. 
Trafik verket har genomfört åtgärder inom klimatområdet under 2019  
med nettoeffekten att energianvändningen minskade med 229 GWh och 
växthusgasutsläppen med 64 000 ton koldioxidekvivalenter.

Luftkvaliteten i Sverige har förbättrats men lagstadgade miljökvalitets-
normer för utomhusluft överskrids, eller riskerar att överskridas, i flera 
tätorter. För att klara miljökvalitetsnormer genomför Trafikverket riktade 
åtgärder för minskade utsläpp av kvävedioxid och partiklar (PM10).

Nästan 20 procent av Sveriges befolkning utsätts för trafikbullernivåer 
högre än riktvärden utomhus vid sina bostäder. Trafikverket genomför  
riktade åtgärder för de mest utsatta längs statliga vägar och järnvägar. 
Under 2019 fick cirka 5 000 personer längs statlig väg och järnväg buller-
avskärmande åtgärder i eller vid sina bostäder.

Aktivt resande innebär fysisk aktivitet med positiva hälsoeffekter och 
minskad klimatpåverkan när trafikanter förflyttar sig med cykel eller till 
fots inom transportsystemet. Trafikverket investerar i förbättrad infra-
struktur och har under 2019 byggt 81 kilometer ny gång- och cykelväg samt 
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18 planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik, vilket ökar förutsätt-
ningarna för ett säkert, aktivt resande.

Inom ramen för stadsmiljöavtal beviljades 17 ansökningar under 2019  
för att främja hållbara stadsmiljöer. Ansökningarna innehåller åtgärder 
till en totalkostnad av nästan 4 miljarder kronor, och det beviljade stödet 
är drygt 1,5 miljarder kronor. Åtgärderna är fördelade på 8 rena kollektiv-
trafikåtgärder (cirka 785 miljoner kronor), 20 rena cykelåtgärder (cirka  
390 miljoner kronor) och 8 åtgärder för både kollektivtrafik och cykeltrafik 
(cirka 370 miljoner kronor). 

Transportsystemet har stor påverkan på landskapet och innebär barriärer 
för djur och människor. Trafik orsakar bullerstörningar, och viktiga livs-
miljöer och värdefulla kulturarv hotas. Ett område med positiv utveckling 
är tillståndet för alléer längs vägar. Trafikverkets åtgärder i statlig infra-
struktur bidrar till landskapsanpassning genom att minska infrastrukturens 
negativa påverkan på natur- och kulturvärden och främja positiva värden. 
Årets temaavsnitt i miljörapporten handlar om säkra passager för djur,  
och att dessa minskar viltolyckor och stärker biologisk mångfald. Ett mål-
medvetet arbete har inletts för att långsiktigt halvera antalet vilt olyckor  
på väg och järnväg.

Framgångsfaktorer för 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. 
Trafikverket har under 2019 genomfört åtgärder mot risk för vatten-
föroreningar, åtgärder för att anpassa anläggningar till infrastrukturen 
samt åtgärder för att minska påverkan av vattnets flöden och nivåer.

Under 2019 har andelen av Trafikverkets avtalsartiklar med tillgång till 
information om innehåll av farliga ämnen ökat från 49 till 53 procent.  
Tillgänglig information möjliggör aktiva produktval som inte leder till  
risk för hälsa och miljö. Trafikverkets krav på utfasning av farliga ämnen 
i material och varor ökar branschens drivkrafter för giftfritt byggande.

Trafikverket fortsätter arbetet med att identifiera och åtgärda förorenade 
områden. Under 2019 har riktade åtgärder för förorenade områden genom-
förts för 65 miljoner kronor. Trafikverket har betalat ut drygt 195 miljoner 
kronor till statliga bolag som ersättning för historisk miljöskuld enligt den 
så kallade miljögarantin.
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1. Inledning
Denna miljörapport fokuserar på transportsystemet i Sverige och  
Trafikverkets arbete med miljö- och hälsopåverkan. Trafikverket är infra-
strukturhållare för statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig 
planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift 
och underhåll av statliga vägar och järnvägar. 

Transportsystemets syfte är att skapa tillgänglighet i samhället. Trans-
portsystemet är en viktig del i ett samhälle, vid sidan av andra samhälls-
sektorer som till exempel förser oss med vatten, livsmedel eller energi. 
Tillgängligheten utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle. 

Trafikverkets verksamhet fokuserar på den statliga infrastrukturen och är 
en del av transportsystemet i ett livscykelperspektiv. Många andra aktörers 
verksamhet och beslut formar också transportsystemets utformning och 
utveckling. 

Figur 1 visar att Trafikverket är en del av transportsystemet, som i sin 
tur är en del av det hållbara samhället. För varje nivå finns målsättningar 
formulerade. 

Figur 1. Trafikverket bidrar till ett hållbart 
samhälle.

Ett hållbart samhälle
Agenda 2030

Transportsystemet
Målbild 2030

Trafikverket 
Långsiktiga mål
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FUNKTIONSMÅL -  
tillgänglighet
Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläg-
gande till- gänglighet med god 
kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingen i hela landet. 
Transportsystemet 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 över gripande generationsmå-
let för miljö och miljökvalitetsmålen 
nås samt bidra till ökad hälsa.
Till de båda delmålen finns även ett 
antal preciseringar.

En hållbar utveckling handlar inte bara om den ekologiska dimensionen, 
men den pekar på ett tydligt sätt ut vilka ramar som utvecklingen bör hålla 
sig inom för att vara hållbar över tid. För några år sedan formulerade FN 
hållbarhetsmål i Agenda 2030 som ska inspirera till ett ökat globalt arbete 
för att göra planeten hållbar. Agenda 2030 pekar på många mål och delmål 
som alla ska uppfyllas. 

Figur 2. De globala hållbarhetsmålen.

Trafikverket har konkretiserat Agenda 2030-målen i Målbild 2030 –  
tillgänglighet i ett hållbart samhälle, genom att samla mål som riksdag och 
regering beslutat och i vissa fall kompletterat med andra mål. Målbild 2030 
är inspirerad av Agenda 2030 för att visa att målen hänger ihop och att  
lösningar bör täcka flera målområden för att leda till ett hållbart samhälle.

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

Transportpolitiska målen
Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Trans-
portpolitikens 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: 
funktionsmålet och hänsynsmålet1. Uppföljning görs med leveranskvalite-
ter, se kapitel 2 Leveranskvalitet Miljö och hälsa. 

Ett långsiktigt hållbart transportsystem tillgodoser en god tillgänglighet 
inom hållbarhetens ramar. Med detta menas att ingen dör eller skadas  

1. http://malportal.trafa.se/Global/Excelfiler%20
M%c3%a5lportalen/Transportpolitiska%20
m%c3%a5l.pdf?_ga=1.211559957.1061519634.14
61679974

http://malportal.trafa.se/Global/Excelfiler%20M%c3%a5lportalen/Transportpolitiska%20m%c3%a5l.pdf?_ga=1.211559957.1061519634.1461679974
http://malportal.trafa.se/Global/Excelfiler%20M%c3%a5lportalen/Transportpolitiska%20m%c3%a5l.pdf?_ga=1.211559957.1061519634.1461679974
http://malportal.trafa.se/Global/Excelfiler%20M%c3%a5lportalen/Transportpolitiska%20m%c3%a5l.pdf?_ga=1.211559957.1061519634.1461679974
http://malportal.trafa.se/Global/Excelfiler%20M%c3%a5lportalen/Transportpolitiska%20m%c3%a5l.pdf?_ga=1.211559957.1061519634.1461679974
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Figur 5. Sveriges miljökvalitetsmål.

allvarligt och att transportsystemet bidrar till att miljö- och hälsomål 
kan nås, se Figur 4.

Sveriges miljökvalitetsmål
Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver vilket tillstånd vårt miljö-
arbete ska leda till, se Figur 5. 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 ska Sverige inte 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 20452. 

Trafikverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås, och ska vid behov före-
slå åtgärder för miljöarbetets utveckling3. I avsnitten för respektive miljö-
område står mer om Trafikverkets bidrag till uppfyllandet av dessa mål.

Trafikverket sätter miljörelaterade mål i många sammanhang – i projekt-
planer, i verksamhetsplaner och i den strategiska inriktningen. Under 2019 
har Trafikverkets styrelse beslutat om långsiktiga mål för Trafikverket vilka 
är indelade under Trafikverkets vision: smidigt, grönt och tryggt. De är totalt 
19 stycken och ska ses som en helhet. Flera berör miljö- och hälsoaspekter, se 
Figur 6. 

2. http://www.regeringen.se/pressmeddelan-
den/2018/01/fran-och-med-idag-har-sverige-en-
klimatlag/ 

3. § 11 Förordning (2010:185) med instruktion för 
Trafikverket

Figur 6. Långsiktiga mål för Trafikverket.

SMIDIGT
1.  Möjliggör överflyttning av mer gods från

väg till järnväg och sjöfart.
2.  Gör det lättare att ta sig till regionala och

nationella målpunkter.
3.  Bidrar till restider som fungerar för arbets-

pendling på landsbygd.
4.  Prioriterar transportlösningar som förbättrar

tillgängligheten och minskar bilberoendet.
5.  Utvecklar nya transportlösningar i tätort, där

olika färdsätt lätt kombineras för både person
och gods.

6.  Prioriterar gång, cykel och nya kollektiva
transportlösningar för fler grupper i samhället.

7.  Skapar inga nya barriärer i infrastrukturen och
anpassar den befintliga infrastrukturen.

8.  Säkerställer att trafikinformationen är pålitlig,
koordinerad och nås via olika kanaler för att
passa olika behov.

TRYGGT
1.  Samverkar med andra för att nå Nollvisionens

etappmål, både för skyddade och oskyddade
trafikanter.

2.  Åtgärdar brister i infrastrukturen så att
väsentligt färre ska dö eller skadas allvarligt
inom statlig väg och järnväg.

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

4.  Genomför åtgärder så att väsentligt färre
personer utsätts för buller.

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

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

GRÖNT
1.  Bygger infrastruktur som

bidrar till eller passar in i
ett transporteffektivt
samhälle.

2.  Utvecklar elvägar längs
viktiga godsstråk.

3.  Bygger landskapsanpassad
infrastruktur och anpassar
en stor andel av den
befintliga infrastrukturen.

4.  Genomför insatser så att
infrastrukturen inte
motverkar en god
vattenkvalitet.

5.  Upphör med användning-
en av särskilt farliga
ämnen.

Figur 4. Säkerhet, miljö och hälsa skapar en 
ram för utvecklingen av god tillgänglighet.
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https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/fran-och-med-idag-har-sverige-en-klimatlag/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/fran-och-med-idag-har-sverige-en-klimatlag/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/fran-och-med-idag-har-sverige-en-klimatlag/
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Figur 7.  Transportsystemet och miljön.

Det finns både målkonflikter och exempel på åtgärder som har positiv  
effekt på flera mål. Helhetssyn och tydliga beslutsunderlag är en väg framåt 
för att göra nödvändiga avvägningar transparenta och hitta positiva  
lösningar, till exempel att anpassa hastigheten till vägarnas utformning för 
att både rädda liv och minska buller, partiklar och koldioxidutsläpp.

Transportsystemet och miljön 
Transportsystemet påverkar människors hälsa och livskvalitet, både nu och i 
framtiden, och det sker både direkt och över tid via naturen. Miljön påverkas 
dessutom av transportsystemet både under användningsfasen och i ett livs-
cykelperspektiv genom byggande och drift av bland annat infrastrukturen. 

Transportsystemet påverkar genom utsläpp eller annan påverkan, till  
exempel växthusgaser, ingrepp i landskapet, kväveoxider och partiklar, 
buller och vibrationer, miljögifter, ändrade vattenflöden och användningen 
av ändliga naturresurser. 

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

En mer indirekt påverkan sker via naturen, eller på växter och djur i hela 
ekosystem – system som ger oss människor livsnödvändiga ekosystem-
tjänster, till exempel livsmedel, rent vatten och avloppsrening. Påverkan 
leder exempelvis till en förstärkt växthuseffekt, försämrad biologisk mång-
fald, övergödning, försurning eller en förändrad kulturmiljö. Påverkan kan 
skilja sig både i tid och rum. En del effekter är globala medan andra är lokala 
och därför platsberoende. Ekosystem och större biogeokemiska kretslopp är 
trögrörliga men har inte en obegränsad förmåga att hantera förändringar, 
vilket kan leda till tydliga tröskeleffekter med snabbare förändringar. 

Det är i denna värld som miljöeffekter från  
transportsektorn och Trafik verkets verksamhet
ska identifieras, kvantifieras och undvikas.

• Total mängd eller halt
• Kort- och långtidse
ekt
• Cocktaile
ekt
• Känslighet och ålder
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Ingrepp i landskapet

Kväveoxider och partiklar (Luft)
Buller och vibrationer
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Mark

Naturreserver

Rum: globala eller 
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e
ekter
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ackumulerad
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förändringar 
(tröskele
ekter)
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Hälsa och livskvalitet 
nu och framtiden

Klimat, 
biologisk 
mångfald, etc

Ekosystemtjänster

Transportsystemet 
och miljön 

Transportsystem

Användning Byggande och drift
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2. Leveranskvalitet Miljö och hälsa
För att följa upp Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen  
använder vi leveranskvaliteter4. 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 utveck-
lingen av dessa”. Utvecklingen bedöms med hjälp av indikatorerna i Tabell 1.

Tabell 1. 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 Trafikverkets 
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  
Trafikverkets 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

4. Regeringsuppdrag Redogörelse för utveckling 
och implementering av styrramverket för drift och 
underhåll. Version 1.0, TRV2015/20691
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2.1. Resultat
I Trafikverkets årsredovisning 2019 presenteras en sammanfattande  
bedömning av Trafikverkets bidrag till leveranskvaliteterna 2019 samt  
utvecklingen av leveranskvaliteterna 2015–2019. I Tabell 2 redovisas  
bedömningen från Trafikverkets årsredovisning när det gäller leverans-
kvalitet Miljö och hälsa. Trafikverkets insatser bedöms ge ett övervägande 
positivt bidrag till leveranskvaliteten miljö och hälsa. Insatserna är till stor 
del fysiska åtgärder i den statliga infrastrukturen.

Tabell 2. Sammanfattande bild av Trafikverkets bidrag samt utvecklingen av leverans-
kvaliteterna Miljö och hälsa i transportsystemet 2015–2019.

Transportsystemet –  
läge jämfört med föregående år

Trafikverkets 
bidrag 2019

Trafikverkets 
påverkan 2019 2018 2017 2016 2015

Användbarhet       

Miljö och hälsa  Se nedan     

Klimat 

Landskap 

Hälsa 

Trafikverket har bidragit positivt till leveranskvalitet Miljö och hälsa under året. Spalten  
Trafikverkets bidrag 2019 är vår bedömning i förhållande till ambitionerna i Trafikverkets  
verksamhetsplan för året.
 = Trafikverkets insatser har genomförts enligt plan och ger förväntade effekter.
 = Trafikverket når inte ambitionen i verksamhetsplan inför året. 
Spalten Trafikverkets påverkan tolkas enligt följande: 
 = Trafikverket har liten påverkan på det totala utfallet i transportsystemet.
 = Trafikverkets insatser har märkbar påverkan, men andras insatser eller yttre 
omständigheter påverkar minst lika mycket.
 = Trafikverket har stor påverkan på utfallet i transportsystemet.
Trafikverket har större relativ påverkansmöjlighet för ”Landskap” än ”Hälsa”, även om de  
båda har getts samma bedömning.
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2.1.1. Klimat
Utsläppen av växthusgaser från vägtrafik, som helt dominerar utsläppen 
från inrikes transporter, minskade under 2019 enligt preliminära data med 
cirka två procent jämfört med 2018. Orsaken är en ökande andel biodriv-
medel och el samt energieffektivisering av fordonsparken. Figur 8 visar hur 
utsläppen från vägtrafiken har utvecklats sedan år 2000.

Figur 8. Utsläpp av växthusgaser från vägtrafik, miljoner ton.

Trafikverkets prognoser pekar på fortsatt ökning av trafiken framöver. 
Med en sådan trafikutveckling och med beslutade åtgärder och styrmedel 
för ökad energieffektivisering, elektrifiering och biodrivmedel beräknar 
Trafikverket att utsläppen kommer att minska med cirka 40 procent fram 
till 2030, jämfört med 2010. 

Av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser utgör inrikes transporter en 
knapp tredjedel, vilken fördelas mellan trafikslagen enligt Tabell 3.  
Transportsystemets utsläpp innefattar utöver utsläpp från trafiken också 
utsläpp från byggande och underhåll av infrastruktur, tillverkning av  
fordon samt produktion och distribution av drivmedel. 

Tabell 3. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter 2018, fördelat mellan trafikslag, 
miljoner ton.

Vägtrafik Luftfart Sjöfart
Järnvägs-

trafik Totalt

Utsläpp, miljoner ton 15,0 0,5 0,7 0,04 16,3

Andel, procent 91,9 3,3 4,5 0,3 100
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Trafikverket genomför åtgärder som både ökar och minskar transport-
systemets klimatpåverkan. Nettoeffekten under 2019 av Trafikverkets 
åtgärder som effektberäknas blev en minskning av växthusgasutsläppen 
från trafiken och infrastrukturhållningen med cirka 64 000 ton koldiox-
idekvivalenter, se Tabell 4.

Ändrade hastigheter på statlig väg minskade vägtrafikens växthusgas-
utsläpp med cirka 8 910 ton koldioxidekvivalenter. Fortsatt etablering av  
automatisk trafiksäkerhetskontroll minskade utsläppen med cirka 16 000 
ton. Sparsam körning som en del i bedömningen vid förarprov bedöms 
minska vägtrafikens utsläpp med cirka 22 500 ton.

Andra åtgärder som minskar vägtrafikens utsläpp av växthusgaser är 
statlig medfinansiering, ekobonus för att flytta gods till sjöfart samt fortsatt 
införande av bärighetsklass BK4 som effektiviserar godstransporter genom 
att möjliggöra tyngre fordon. Åtgärderna ingår dock inte i beräkningen 
ovan.

Tabell 4. Totalt resultat av Trafikverkets åtgärder på förändrade koldioxidutsläpp och  
energianvändning.

2019 2018 2017 2016 2015

Koldioxidekvivalenter, tusen ton –64 –192 –49 –66 –59

Energianvändning, GWh –229 –149 –165 –234 –200

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

Väginvesteringar som öppnar för trafik resulterade i att trafikens utsläpp 
av växthusgaser ökade med cirka 6 270 ton koldioxidekvivalenter, och  
trafikens energianvändning ökade med 25 GWh. Bedömningen är att  
den årliga energianvändningen och de årliga växthusgasutsläppen från  
byggande, drift och underhåll av de investeringar som öppnade för  
trafik 2019 uppgick till 13 GWh och 1 015 ton. Utfallet varierar från år  
till år beroende på variation av typ och storlek på de projekt som öppnar  
för trafik under respektive år. 

2.1.2. Landskap
En landskapsanpassad infrastruktur bevarar och utvecklar natur- och  
kulturvärden. Stora delar av statlig väg och järnväg har bristande land-
skapsanpassning. Bedömningen är att landskapsanpassningen totalt sett 
försämras över tid, och 2019 är inget undantag. Mest påtaglig är den nega-
tiva utvecklingen av antalet viltolyckor och utbredningen av invasiva arter. 
Ett område med positiv utveckling är tillståndet för alléer längs vägar.

Trafikverkets åtgärder i statlig infrastruktur bidrar till landskapsanpass-
ning genom att minska infrastrukturens negativa påverkan på natur-  
och kulturvärden och främja positiva värden. Åtgärderna motverkar den 
negativa utvecklingen av infrastrukturens landskapsanpassning, men har 
ännu inte vänt utvecklingen till positiv. 

Under 2019 fokuserade Trafikverket främst på att skapa säkra passager 
för klövvilt och andra djur. Även restaurering och förbättring av alléer och 
andra kulturmiljöer har gett goda effekter. Trafikverket har beslutat om 
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och börjat införa en strategi för bättre uppfyllelse av de nationella kultur-
miljömålen.

2.1.3. Hälsa
Vägtrafiken är en betydande källa till luftföroreningar. Vägtrafikens  
utsläpp av avgaser och slitagepartiklar i Sverige orsakar sjukdom och ett  
betydande antal förtida dödsfall varje år. I flera svenska tätorter överskrids 
de lagstadgade miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Miljökvalitets-
målen för frisk luft är ännu svårare att nå. Under året genomförde  
Trafik verket, i egen regi eller i samverkan med andra, åtgärder enligt lokala 
och regionala åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet. Till exempel genom-
fördes dammbindning i Stockholm, Sundsvall och Örnsköldsvik för att 
minska partikelhalter. 

Buller från väg- och spårtrafik i Sverige beräknas under ett år orsaka cirka 
500 förtida dödsfall till följd av hjärtinfarkt eller stroke. Detta drabbar 
oftast äldre personer, och de som dog i förtid beräknas i genomsnitt ha  
förlorat 8 levnadsår. Övergripande bullerkartläggningar visar att cirka  
2 miljoner personer i Sverige utsätts för bullernivåer över riktvärden  
utomhus vid sin bostad, varav cirka en halv miljon personer utsätts för buller 
från statliga vägar och järnvägar. Under 2019 genomförde Trafikverket 
bulleråtgärder för cirka 5 000 personer längs statliga vägar och järnvägar. 
Hastighetsförändringar på väg bedöms medföra att bullernivåerna minskar 
med cirka 1 dB för boende intill vägen.

Cykling och gång innebär fysisk aktivitet, vilket ger positiva hälsoeffekter. 
Åtgärder som ökar den fysiska aktiviteten i transportsystemet kan gene-
rellt sett ge ett positivt bidrag till människors hälsa. Trafikverket förbättrar 
både säkerhet och framkomlighet för gång, cykeltrafik och kollektivtrafik. 
Exempel är säkra gångpassager, gång- och cykelvägar och åtgärder för  
kollektivtrafik.

2.2. Fler riktade miljöåtgärder (FRAMÅT-projektet)
Projektet FRAMÅT initierades för att Trafikverket ska kunna genomföra 
fler riktade miljöåtgärder i den takt som Trafikverket och dess uppdrags-
givare önskar.  Projektet drivs under perioden 2018–2020. Under 2019  
har takten ökat, i linje med projektets mål, i och med att andelen riktade 
miljöåtgärder är fler jämfört med tidigare år. 

Nationellt heltäckande tillståndsbeskrivningar och inventeringar 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, och ett effektivare arbete med 
underlagen är därför ett fokusområde för projektet FRAMÅT. Bland annat 
har följande inventeringar och underlag tagits fram under 2019:

•  regionala inventeringar av kulturhistoriska järnvägsmiljöer och kultur-
minnen längs vägar

•  regionala inventeringar av konfliktpunkter med vattenfaunapassager,
i vissa fall i samarbete med länsstyrelser

•  påbörjad inventering av invasiva arter i speciellt artrika vägkanter i stora
delar av landet

•  inventering av potentiella konfliktsträckor mellan groddjur och vägar i
hela landet – 13 sträckor har bedömts som konfliktsträckor med åtgärds-
behov
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• nationellt täckande viltolyckskartor på Trafikverkets webbplats

•  översiktlig riskbedömning för 864 sträckor med konflikt mellan statlig
väg och yt- eller grundvattenförekomster, samt fördjupad riskbedömning
för cirka 20 konfliktsträckor, ofta med åtgärdsförslag

•  cirka 500 riskbedömningar för sugtransformatorer placerade vid yt-
vatten, grundvatten och våtmark samt cirka 200 reviderade riskbedöm-
ningar för sugtransformatorer placerade vid grundvatten.

•  bullerkartläggningar längs statliga vägar i följande län: Uppsala,
Västmanland, Örebro, Västra Götaland, Södermanland, Halland och
Stockholm – klart för alla län under 2020

•  bullerinventeringar längs järnvägssträckorna Dalabanan, Bergslags-
pendeln, Bergslagsbanan och Stambanan genom Övre Norrland.

2.3. Miljöstyrning – vad och hur?
Miljöstyrningen på Trafikverket ska säkerställa ett långsiktigt effektivt 
miljöarbete för att nå och bibehålla tillgänglighet i ett hållbart samhälle. 
Det sker genom att tolka omvärldens krav och förväntningar och omsätta 
dessa till mål och handlingsplaner i verksamheten. Arbetet stöds genom att 
utveckla effektiva arbetssätt, metoder och verktyg. En förutsättning för  
arbetet är kunskap om verksamhetens effekter på hälsa och miljö, vilka 
följs genom att vi mäter miljöprestandan och dess utveckling.

Trafikverket är en miljömålsmyndighet vilket innebär att finns ett utpe-
kat ansvar i Trafikverkets uppdrag att bidra till generationsmålet och de 
svenska miljökvalitetsmålen. I utredningarna De nationella miljökvalitets-
målen – Trafikverkets roll och regeringsuppdraget Analys och identifiering 
av miljömål som är relevanta för verksamheten har Trafikverket identifierat 
de miljökvalitetsmål som bör prioriteras:

• Begränsad klimatpåverkan

• Frisk luft

• Grundvatten av god kvalitet

• Levande sjöar och vattendrag

• Giftfri miljö

• God bebyggd miljö

• Ett rikt växt- och djurliv.

Enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, 
är varje nationell myndighet skyldig att införa miljöledningssystem för att 
bedriva ett systematiskt miljöarbete.  Syftet är förbättra miljöprestandan 
och minska den negativa miljöpåverkan. Trafikverket har valt den inter-
nationella standarden för miljöledning, ISO 14001, som stöd för att bygga 
upp och strukturera upp miljöstyrningsarbetet. I Trafikverket är miljö en 
integrerad del av ledningssystemet som ska uppfylla kraven i ISO 14001. 
Trafikverkets resultatenhet Färjerederiet är certifierad enligt ISO 14001. 

Vi rapporterar årligen till Naturvårdsverket och regeringen om hur arbetet 
med miljöledningssystemet utvecklas. För att kunna få en effektiv styrning 
av verksamheten behöver vissa grundläggande förutsättningar klargöras. 
Det behövs analyser och utredningar av hur Trafikverkets verksamhet  
påverkar (negativt och/eller positivt) omvärlden och den omgivande miljön, 
vilket också är ett specifikt krav i ovan nämnda förordning. Det ska finnas 
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en miljöutredning för verksamheten. I miljöutredningen som utfördes 2015 
identifierades följande prioriterade områden:

• klimat och energi (utsläpp till luft, energianvändning)

• luftkvalitet (utsläpp till och påverkan på luftkvalitet)

• mark och vatten (utsläpp och påverkan på mark och vatten)

• material och kemiska produkter (användning av råvaror och naturresurser)

• buller och vibrationer (emissioner av buller och vibrationer)

• landskap (påverkan på natur- och kulturlandskap).

En del i miljöledningsarbetet är att arbeta mot ständiga förbättringar. Ett 
exempel på detta är att ytterligare ett prioriterat miljöområde har identi-
fierats sedan 2015: aktivt resande.  Under 2020 ska miljöutredningen från 
2015 ses över och uppdateras. En verksamhets miljöutredning ska ses över 
och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart 
femte år.

Ett annat exempel på förbättringsarbete är det miljöstyrningsprojekt som 
genomförts i Trafikverkets underhållsverksamhet. Syftet var att skapa 
bättre förutsättningar för att minska verksamhetens miljöpåverkan, genom 
att lägga fast tydligt utpekade miljöansvar. Det har gjorts för förvaltningen 
av fysiska miljötillgångar, till exempel ansvar för bullerskydd och skötsel av 
artrika väg- och järnvägsmiljöer.

De prioriterade miljöområdena utgör grunden för vilka tillståndsbedöm-
ningar, tillståndsbeskrivningar, kunskapsunderlag, GAP-analyser, rikt-
linjer och andra styrande dokument som behövs för att hantera de miljö-
utmaningar som Trafikverkets verksamhet står inför. 

Trafikverkets prioriterade miljöområden med flera aspekter och aktiviteter 
kan också tydligt kopplas till de miljökvalitetsmål som Trafikverket bör 
prioritera. Gränsen mellan miljökvalitetsmålen och de miljöområden som 
Trafikverket arbetar med är dock inte alltid skarp. Ett miljöområde kan 
kopplas till fler miljökvalitetsmål än vad som visas i Tabell 5, eftersom det 
innehåller flera aktiviteter. Men generellt kan följande kopplingar göras.

Tabell 5. Koppling mellan Trafikverkets prioriterade miljökvalitetsmål och Trafikverkets  
miljöområden med tillhörande miljöaspekter.

Miljökvalitetsmål Prioriterat miljöområde

Begränsad klimatpåverkan Klimat och energi 

Frisk luft Luftkvalitet, aktivt resande

Grundvatten av god kvalitet Mark och vatten, förorenade områden

Levande sjöar och vattendrag Mark och vatten 

Giftfri miljö Material och kemiska produkter, förorenade områden

God bebyggd miljö Buller och vibrationer, luftkvalitet 

Ett rikt växt- och djurliv Landskap 
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I det praktiska miljöarbetet arbetar Trafikverket på flera fronter, och det 
förebyggande arbetet är prioriterat. Exempel på insatser är tillstånds- och 
bristbeskrivningar i transportsystemet, framtagande av underlag för behov 
av styrmedel och åtgärder, samverkans- och utvecklingsarbete i syfte att 
förbättra tillståndet, forskning och innovation. Vid det direkta åtgärds-
arbetet planeras och genomförs arbete med skyddsåtgärder, såsom buller-
plank, dammbindning och säkra faunapassager. Vidare genomförs åtgärder 
för att bibehålla natur- och kulturvärden, restaurering av alléer och klimat- 
och miljökrav vid upphandling.

Figur 9. Uppdrag som Trafikverket har och där vårt agerande har stor betydelse för utvecklingen 
av ett hållbart samhälle.

Syftet med ett miljöledningssystem är att förbättra miljöprestandan.  
Utöver den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket, tar Trafikverket 
fram denna miljörapport för att mer i detalj redovisa miljöarbetets innehåll 
och effekter. Rapporten innehåller

• resultat av Trafikverkets miljöarbete, genomförda åtgärder och insatser

• redovisning av miljöprestandan, tillståndet och dess utveckling över tid.

I de följande kapitlen redovisas ovanstående punkter för respektive 
prioriterat miljöområde.

Ett hållbart samhälle

Transportsektorn

Infrastrukturen

Planering

Vår egen och upp- 
handlade verksamhet
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3. Klimat och energi
Transporter står för en betydande del av både de nationella och de inter-
nationella utsläppen av växthusgaser. Transporternas utsläpp har under 
senaste årtiondet ökat i samma takt som de globala utsläppen5. Möjligen 
kan vi se en minskad takt i slutet av årtiondet som resultat av energi-
effektivisering, elektrifiering och ökad andel biodrivmedel.

Nationellt finns mål om att utsläppen av växthusgaser från inrikes trans-
porter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. För att nå 
dit behöver utsläppen minska med cirka 8 procent per år fram till 20306. 
Därefter behöver utsläppen fortsätta att minska ner till noll senast till 2045 
för att bidra till det nationella klimatmålet om noll nettoutsläpp 2045. 

För att nå klimatmålen behöver transportsektorn arbeta med tre delar: 
fossilfritt bränsle, energieffektivare fordon och ett transporteffektivt  
samhälle.

Trafikverket har under 2019 formulerat följande långsiktiga mål avseende 
klimatpåverkan:

•  bygger infrastruktur som bidrar till eller passar in i ett transporteffektivt
samhälle

• utvecklar elvägar längs viktiga godsstråk.

Trafikverket bidrar till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan på 
flera sätt: dels genom att de åtgärder som Trafikverket planerar och bygger 
både bidrar och passar in i ett mer transporteffektivt samhälle med mindre 
biltrafik, flyg och ökad andel gång, cykel, kollektivtrafik och transporter på 
järnväg och sjöfart, dels genom att bygga och underhålla den statliga infra-
strukturen med allt mindre klimatbelastning, med den långsiktiga mål-
sättningen att den ska vara klimatneutral ur ett livscykelperspektiv senast 
2045. Detta inkluderar även färjedriften. 

Utöver detta bidrar Trafikverket på andra sätt genom: 

•  åtgärder för att minska trafikens utsläpp, till exempel elvägar och ökad
hastighetsefterlevnad med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK)

• stöd, till exempel stadsmiljöavtal

• samverkan med olika aktörer i omställningen

• information och kunskapsuppbyggnad om omställningen.

3.1. Tillstånd
Trafikverket har enligt Klimatrapporteringsförordningen7 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 2018 för 31 procent av Sveriges utsläpp av 
växthusgaser (siffrorna för 2019 är tillgängliga först i slutet av 2020). Om 
bränsle som tankas i Sverige för utrikes sjö- och luftfart inkluderas, står 
transporter för 44 procent. 

Klimatpåverkan från transporter i Sverige domineras av vägtrafiken. År 
2018 stod den för 92 procent av utsläppen från inrikes transporter. Därefter 

FAKTA

Tillstånd
Utsläppen av växthusgaser från 
vägtrafiken och inrikes transporter 
minskar men i alldeles för låg takt 
för att nå uppsatta mål. Globalt 
behöver utsläppen minska med 40 
till 60 procent till 2030 och nå noll i 
mitten av seklet. Den 1 januari 2018 
började den nya klimatlagen gälla. 
Enligt denna lag ska utsläppen av 
växthusgaser från inrikes transpor-
ter (exklusive inrikes flyg) minska 
med 70 procent till 2030 jämfört 
med 2010, och hela transportsek-
torn ska inte ha några nettoutsläpp 
senast år 2045.

Åtgärder och effekter
Under 2019 har Trafikverket 
genomfört ett flertal aktiviteter 
inom klimatområdet. Exempel är 
krav på minskade utsläpp av växt - 
husgaser i upphandlingar av infra- 
strukturhållning, inköp av järnvägs-
sliper och transporter. Andra 
åtgärder är stads - miljöavtal, krav  
på sparsam körning i förarprovet 
samt hastighetskameror. Netto-
effekten av Trafikverkets genom-
förda åtgärder 2019 blev en 
minskning av energianvändningen 
med 229 GWh och växthusgas  - 
ut släppen med 64 000 ton. 

5. Enligt IEA (https://www.iea.org/reports/
tracking-transport-2019) har ökningen av de 
globala utsläppen från transporter varit 1,6 % per 
år mellan 2010 och 2017, under 2018 var dock 
ökningen bara 0,6%. Enlig UNEP (https://www.
unenvironment.org/resources/emissions-gap-
report-2019) var ökningen av de globala utsläppen 
1,5 % per år mellan 2010 och 2018.

6. Enligt Naturvårdsverket har utsläppen från 
inrikes transporter minskat med ca 20 procent 
mellan 2010 och 2018. Preliminära beräkningar,  
se nedan, indikerar att utsläppen för 2019 har 
minskat med 1–2 procent. För att nå 70 procents 
minskning till 2030 behövs då en minskning med  
8 procent per år 2020–2030.

7. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
dokument/svensk-forfattningssamling/
klimatrapporteringsforordning-20141434_sfs-
2014-1434

https://www.iea.org/reports/tracking-transport-2019
https://www.iea.org/reports/tracking-transport-2019
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/klimatrapporteringsforordning-20141434_sfs-2014-1434
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/klimatrapporteringsforordning-20141434_sfs-2014-1434
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/klimatrapporteringsforordning-20141434_sfs-2014-1434
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/klimatrapporteringsforordning-20141434_sfs-2014-1434
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kommer sjöfart 5 procent, luftfart 3 procent och sist järnvägstrafiken  
med 0,3 procent. Om bränsle till utrikes sjö- och luftfart inkluderas blir 
fördelningen vägtrafik 54 procent, sjöfart 33 procent, flyg 12 procent och 
järnväg 0,2 procent.

Utöver de direkta utsläppen från trafiken som behandlats ovan tillkommer 
utsläpp från byggande, drift, underhåll och nedmontering av infrastruktur 
och fordon samt produktion och distribution av drivmedel. Trafiken, inklu-
sive produktion av drivmedel som den använder, står för cirka 78 procent 
av vägtrafikens utsläpp av växthusgaser, medan tillverkning, underhåll 
och skrotning av fordon står för cirka 15 procent, och byggande, drift och 
underhåll av vägar står för cirka 7 procent av utsläppen8,9. För järnväg blir 
andelen från infrastruktur större eftersom utsläppen från tågdriften är 
låga även sett ur ett livscykelperspektiv. Där är andelen från infrastruktur 
cirka 35 procent. Den totala klimatpåverkan från den svenska transport-
infrastrukturen är cirka 3 miljoner ton per år. Av detta står vägar för  
1,9 miljoner ton och järnvägar för 0,7 miljoner ton, och resten kommer från 
flygplatser och hamnar. Statliga vägar står för cirka 0,8 miljoner ton och 
statliga järnvägar för cirka 0,4 miljoner ton. 

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade under 2019 enligt 
preliminära data med cirka två procent jämfört med 2018. Sedan 2010 har 
utsläppen minskat med 21–22 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-malus10, reduktionsplikt och EU:s 
koldioxidkrav för lätta och tunga fordon 2025 och 2030, bedöms utsläppen 
minska med knappt 40 procent fram till 2030 jämfört med 2010, se Figur 10.

De minskade utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken under 2019  
kan förklaras av ökad andel biodrivmedel och el samt energieffektivisering 
av fordonsparken. Det går inte att statistiskt säkerställa någon förändring 
av trafiken vare sig för personbil eller lastbil. Detta bidrog till att energi-
effektiviseringen och den ökade andelen el- och biodrivmedel fick fullt 
genomslag. 

Under året var andelen förnybar energi inom vägtransportsektorn cirka 
21 procent. Det är en ökning sedan 2018 då andelen var 20 procent. För  
personbilar har den ökade andelen av framför allt elbilar i nybilsförsälj-
ningen lett till att det genomsnittliga koldioxidutsläppet för nya person    - 
bilar har minskat från 123 g/km för 2018 till 120 g/km för 201911. Till  
energieffektiviseringen av personbilsparken bidrar också att gamla  
skrotade fordon ersätts av nyare energieffektiva. 

Nuläget innebär att trafiken med energiintensiva transportslag som bil, 
lastbil och flyg ökar. Mängden biodrivmedel bedöms vara tillräcklig men 
det förutsätter att energieffektiviseringen 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 i dag importeras.

8. Liljeström C. (2018) Life cycle assessment in 
early planning of transport systems. Decision 
support at project and network levels, Lic-avhand-
ling vid KTH School of Architecture and the Built 
Environment, Department of Sustainable 
Development, Environmental Science and 
Engineering Division of Sustainability Assessment 
and Management, ISBN: 978-91-7873-013-1

9. Liljeström C, Toller S, Åkerman J, Björklund A 
(2018) Annual climate impact and primary use of 
Swedish Transport infrastructure, European 
Journal of Transport and Infrastructure Research, 
Issue 19(2), 2019 pp. 77-116 ISSN: 1567-7141 

10. https://www.transportstyrelsen.se/
bonusmalus 

11. Avser gamla körcykeln, NEDC

https://www.transportstyrelsen.se/bonusmalus
https://www.transportstyrelsen.se/bonusmalus
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3.2. Åtgärder och effekter
Trafikverkets åtgärder kan både öka och minska transportsystemets 
klimatpåverkan. Nettoeffekten av Trafikverkets åtgärder under 2019 blev 
en minskning av växthusgasutsläppen med 64 000 ton och av energi-
användningen med 229 GWh, se Tabell 6. Åtgärder som minskar transport-
sektorns energianvändning och växthusgasutsläpp är sänkta hastigheter, 
automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) och sparsam körning som en del  
i bedömningen vid förarprov. 

Tabell 6. Resultat av Trafikverkets åtgärder för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp 
och energianvändning

2019 2018 2017 2016 2015

Koldioxidekvivalenter, tusen ton –64 –192 –49 –66 –59

Energianvändning, GWh –229 –149 –165 –234 –200

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 
växthusgaser och ökad energianvändning. Väginvesteringar som öppnar 
för trafik och höjda hastighetsgränser resulterade i att trafikens utsläpp 
av växthusgaser ökade med 6 270 ton koldioxidekvivalenter och trafikens 
energianvändning ökade med 25 GWh. 

Trafikverket har stor möjlighet att påverka energianvändningen och växt-
husgasutsläppen från byggande och underhåll av statlig väg och järnväg. 
Vi ställer krav på minskade utsläpp i upphandlingar av projekt, med målet 
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Figur 10. Växthusgasutsläpp från vägtransportsektorn i Sverige år 1990–2050. Prognosen för 
åren 2014–2050 bygger på Trafikverkets trafikprognos 2016 och dagens fattade beslut om 
styrmedel.
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att minska utsläppen med 15 procent till 2020, med 30 procent till 2025 
och med 50 procent till 2030 samt nå klimatneutral infrastruktur till 2045. 
Under 2019 ställdes krav på minskade utsläpp i upphandlingarna av inves-
teringar över 50 miljoner kronor. Under 2018 utvidgades detta till investe-
ringsprojekt med en kostnad under 50 miljoner kronor samt till kontrakt 
för basunderhåll väg, det sistnämnda i storstadsregioner. Här ställs krav 
på högsta tillåtna klimatbelastning för material med hög klimatbelastning 
såsom armeringsstål, cement, betong och drivmedel. Dessa krav verifieras 
med miljövarudeklarationer (EPD:er). Under 2019 har även bonusmodeller 
införts för att reducera klimatpåverkan i kontrakt för basunderhåll väg i 
resten av landet samt i beläggningskontrakt.

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 13 GWh och 1 015 ton. Utfallet varierar 
från år till år beroende på att projektens typ och storlek varierar.

3.2.1. Demonstratorer av elvägar igång och planering av pilot pågår
Elektrifiering av de delar av vägnätet som har höga och/eller återkommande 
flöden kan ge stora klimatnyttor med begränsad infrastruktur. Genom 
att komplettera med laddstationer för tunga fordon kan behovet av infra-
struktur för dynamisk laddning begränsas och elektrifiering möjliggöras 
även utanför elvägarna. Det finns fyra demonstratorer för elvägar i Sverige. 
Under 2019 togs beslut om en elväg med trådlös teknik utanför Visby och 
en med elskena i Lund, utöver de två befintliga elvägsdemonstratorerna 
utanför Sandviken (luftledning) och utanför Arlanda (elskena). 

Den första permanenta elvägen planeras vara i drift år 2023 och plane-
ringen för den pilotanläggningen pågår för fullt. Trafikverket har valt att 
arbeta parallellt med två sträckor i ett första skede för att slutligen välja 
en. Sträckorna är Örebro–Hallsberg och Västerhaninge–Nynäshamn. Det 
pågår även ett arbete med aktörssamverkan kring de två sträckorna som 
drivs tillsammans med region Stockholm och region Örebro, för att möjlig-
göra ett framtida effektivt nyttjande av elvägen. Syftet är även att utveckla 
affärsmodeller för medfinansiering av pilotanläggningen.

3.2.2. 17 beviljade stadsmiljöavtal under 2019
Under 2019 beviljades 17 ansökningar helt eller delvis stöd enligt förord-
ningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Ansökning-
arna omfattar åtgärder till en totalkostnad av nästan 4 miljarder kronor, 
varav det beviljade stödet uppgår till drygt 1,5 miljarder kronor. Åtgärderna 
sträcker sig över perioden 2019–2026 och några motprestationer sträcker 
sig till 2028. 

De 17 ansökningarna består av 36 huvudåtgärder som är fördelade på  
8 rena kollektivtrafikåtgärder (cirka 785 miljoner kronor), 20 rena cykel-
åtgärder (cirka 390 miljoner kronor) och 8 åtgärder för både kollektivtrafik 
och cykeltrafik (cirka 370 miljoner kronor). 

I de beviljade avtalen ingår 124 huvudmotprestationer (även här finns 
många delmotprestationer som ingår i huvudmotprestationerna). Nästan 
en tredjedel av motprestationerna är detaljplaner för bostadsbyggande och 
nästan en tredjedel är andra åtgärder för kollektivtrafik och cykeltrafik än 
de som stöd söks för. 15 procent av motprestationerna är mobility management, 
det vill säga beteendepåverkande åtgärder.
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Sammanlagt under perioden 2015–2019 (omgång 1–6) har 94 stadsmiljö-
avtalsansökningar, fördelade på sex ansökningsomgångar, beviljats stöd 
helt eller delvis. Beviljat stöd har gått till cirka 65 kommuner/regioner och 
uppgår till drygt fyra miljarder kronor.

3.2.3. Regeringsuppdrag om informations- och kunskapshöjande 
åtgärder för omställning till fossilfri transportsektor 
Under 2019 fick Trafikverket ett regeringsuppdrag om informations- och 
kunskapshöjande insatser för omställning av transportsektorn till fossil-
frihet. I uppdraget ingår fyra delar: 

•  årlig resultatkonferens med tillhörande rapport om utveckling i för-
hållande till mål samt goda exempel på åtgärder med stor klimatnytta
i närtid

•  arena för fossilfri tillgänglighet och transporteffektivitet i städer, med
syfte att sprida kunskap och goda exempel

•  öka kunskapen om att äga och köra eldrivna fordon för att andelen av
dessa fordon ska öka

•  bidra till utveckling av kommuners och regioners klimatkrav vid
upphandling av transportinfrastruktur.

Den 18 november genomfördes en första resultatkonferens, Grönt ljus 2030. 
Syftet var att visa på transportsektorns klimatpåverkan i förhållande till 
mål, men framför allt att ge inspiration och sprida goda exempel på åtgärder 
med stor klimatnytta i närtid, som aktörer kan kopiera och införa i sin 
egen verksamhet. Av de cirka 270 deltagarna från bland annat kommuner, 
näringsliv, branschorganisationer och akademi, deltog knappt 100 digitalt. 
Reaktionerna har överlag varit positiva. I samband med konferensen släpp-
tes en rapport med goda exempel som kan minska transporters klimat-
påverkan i närtid. 

3.2.4. Nationell godstransportstrategi som bidrar till minskad 
klimatpåverkan 
Trafikverket har rapporterat ett flertal uppdrag inom den nationella gods-
transportstrategin som har bäring på minskad klimatpåverkan: 

•  Längre lastbilar på det svenska vägnätet
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b6
0d7c/langre_lastbilar_pa_det_svenska_vagnatet_for_mer_hallbara_trans-
porter.pdf

•  Handlingsplan för inrikes sjöfart och närsjöfart
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629ee
e4b60d7c/handlingsplan-for-att-starka-inre-vattenvagar-och-narsjo-
fart-190528_komplett.pdf

•  Horisontella samarbeten och öppna data
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b6
0d7c/horisontella-samarbeten-och-oppna-data.pdf

•  Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med fartyg
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b
60d7c/ny-rapport-regeringsuppdrag-verka-for-battre-forutsattningar_trv-
2018-93267-justerad.pdf

•  Hinder för ökad omlastning till intermodala järnvägstransporter
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b6
0d7c/2019_2012_intermodala_jarnvagstransporter.pdf

https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/langre_lastbilar_pa_det_svenska_vagnatet_for_mer_hallbara_transporter.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/langre_lastbilar_pa_det_svenska_vagnatet_for_mer_hallbara_transporter.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/langre_lastbilar_pa_det_svenska_vagnatet_for_mer_hallbara_transporter.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/handlingsplan-for-att-starka-inre-vattenvagar-och-narsjofart-190528_komplett.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/handlingsplan-for-att-starka-inre-vattenvagar-och-narsjofart-190528_komplett.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/handlingsplan-for-att-starka-inre-vattenvagar-och-narsjofart-190528_komplett.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/horisontella-samarbeten-och-oppna-data.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/horisontella-samarbeten-och-oppna-data.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/ny-rapport-regeringsuppdrag-verka-for-battre-forutsattningar_trv-2018-93267-justerad.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/ny-rapport-regeringsuppdrag-verka-for-battre-forutsattningar_trv-2018-93267-justerad.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/ny-rapport-regeringsuppdrag-verka-for-battre-forutsattningar_trv-2018-93267-justerad.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/2019_2012_intermodala_jarnvagstransporter.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/2019_2012_intermodala_jarnvagstransporter.pdf
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3.2.5. Avslutat samordningsuppdrag för omställning till fossilfri 
transportsektor (SOFT)
Energimyndighetens samordningsuppdrag för omställning av transport-
sektorn till fossilfrihet avslutades 2019. Trafikverket drivit de sex åtaganden 
som beslutats i den strategiska planen för omställning av Transportsektorn 
till fossilfrihet12. Åtagandet om att främja ökad godssamordning med hjälp 
av digitala lösningar är klart, tack vare redovisning av uppdrag om att ge 
förslag på om ett system för informationsutbyte för horisontell samordning 
kan utformas och förvaltas inom nationella godstransport strategin. Även 
åtagandet om översyn av koldioxidvärderingen inom ASEK (Analysmetod 
och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn) är klart. 
Resterande åtaganden pågår och innebär upplåtande av utpekat vägnät för 
tyngre lastbilar (BK4) samt tydligare krav på klimatpåverkan vid med-
finansiering av infrastruktur.

3.3. Möten, tjänsteresor och lokaler 
I samband med rapportering enligt förordning (2009:907) om miljöledning 
i statliga myndigheter följer Trafikverket årligen upp klimatpåverkan från 
tjänsteresor och energianvändning i lokaler. 

3.3.1. 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.

Vi bedömer att vi nu fått igång cirka 90 procent av våra möjliga Skype-
användare. Detta är samma andel som 2016–2018, 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 2019 med 20 procent, totalt 598 119, jämfört 
med 2018 då antalet var 495  90 stycken. Hur många av dessa som har ersatt 
en resa går dock inte att svara på.

Utsläppen från tjänsteresor ökade med 4 procent, men minskade med  
5 procent per anställd i jämförelse med föregående års uppgifter. Ökningen 
av den totala mängden utsläpp jämfört med tidigare år beror troligen på 
utökad verksamhet och ökade resurser. Minskade utsläpp per anställd är 
ett resultat av Trafikverkets krav på energieffektiva fordon och det driv-
medel de körs på samt på att andelen flygresor har minskat. 

Det totala resandet per anställd minskade med 1 procent under 2019. Flyg-
resor under 50 mil minskade med 21 procent och flygresor över 50 mil med 
17 procent. Minskningen av andelen flygresor beror sannolikt i huvudsak 
på ett generellt ökat fokus på hållbarhet i kombination med vissa styrande 
åtgärder i flygbokningsprocessen. En annan bidragande orsak är det  
Trafikverksövergripande arbete som genomfördes 2019 för att minska  
rese- och konferenskostnaderna med 10 procent.

Tågresandet minskade med 3 procent och bilresandet ökade med  
14 procent. Resandet mätt i kilometer per anställd har minskat sedan 
föregående år men är på ungefär samma nivå som 2011. 12. http://www.energimyndigheten.se/

nyhetsarkiv/2017/strategisk-plan-for-hur-trans-
portsektorn-ska-bli-fossilfri/

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/strategisk-plan-for-hur-transportsektorn-ska-bli-fossilfri/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/strategisk-plan-for-hur-transportsektorn-ska-bli-fossilfri/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/strategisk-plan-for-hur-transportsektorn-ska-bli-fossilfri/
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Figur 12. Koldioxidutsläpp per anställd från Trafikverkets tjänsteresor 2011–2019.

Koldioxidutsläppet från respektive transportmedel redovisas i Figur 11 
och Figur 12.

Figur 11. Totala koldioxidutsläpp från Trafikverkets tjänsteresor 2011–2019
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3.3.2. Energianvändning i hyrda och ägda lokaler
Trafikverket hyr cirka 140 000 kvadratmeter kontorsyta. Utöver detta till-
kommer ägda lokaler som inte är kontorslokaler, exempelvis driftlednings-
centraler, lokstallar, verkstäder och förråd. 

Energianvändningen i våra hyrda kontorslokaler, totalt och per årsarbets-
kraft, framgår av Tabell 7 och Tabell 8. Energianvändningen har ökat totalt, 
vilket sannolikt beror på att vi blivit fler anställda men även på att underlaget 
för 2017 års rapportering var väldigt osäkert. Energianvändningen har  
minskat per anställd, vilket tyder på viss energieffektivisering i våra lokaler. 

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

I Tabell 9 visas energianvändningen i ägda lokaler. Där har användningen 
av eldningsolja ökat något, vilket beror på ökat behov av uppvärmning  
under ombyggnation av en fastighet. Energianvändningen i IT-utrustningen 
har inte varit möjlig att mäta 2019.

Exempel på andra vidtagna åtgärder:

•  inköp av produktionsspecificerad förnybar el till den egna verksamheten
sedan 2018

• ökad andel förnybar energi i hyrda lokaler sedan 2017

•  17 nya hyresavtal med ”grön bilaga” under 2019, vilket motsvarar cirka
40 procent av alla tecknade hyresavtal.
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Tabell 7. Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt.

kWh totalt

2019 2018 2017

Verksamhets-el 
(avser lokaler) 8 400 000 8 100 000 7 500 000

Fastighets-el 1 200 000 1 300 000 1 500 000

Värme 9 000 000 9 500 000 9 700 000

Kyla 1 200 000 1 600 000 700 000

Totalt 19 800 000 20 500 000 19 400 000

Tabell 8. Årlig energianvändning i kilowattimmar per årsarbetskraft och per kvadratmeter  
total användbar golvarea.

kWh/årsarbetskraft kWh/m2

2019 2018 2017 2019 2018 2017

Verksamhets-el 
(avser lokaler) 1 021 1 069 1 075 60 58 54

Fastighets-el 146 172 215 9 9 11

Värme 1 094 1 254 1 390 64 68 69

Kyla 146 211 100 9 11 5

Totalt 2 407 2 705 2 780 141 146 139

Tabell 9. Energianvändning i ägda lokaler.

2019 2018 2017

Elanvändning 16 605 096 16 308 063 16 882 297 

Fjärrvärme 12 941 658  11 666 413 11 891 268 

Eldningsolja 389 641 266 705 153 565 
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4. Luftkvalitet
Trots att utsläppen från vägtrafiken har minskat genom åren är den fortfa-
rande en betydande källa till de luftföroreningar som har negativa effekter 
på människors hälsa och miljön. Avgaserna innehåller partiklar, kväve-
dioxid och organiska ämnen, vilket bidrar till att marknära ozon bildas. 
Dessutom orsakar trafiken slitagepartiklar. Problemen ur hälsosynpunkt är 
störst i tätorter där det är mycket trafik och sämre omblandning av luften, 
och många människor blir exponerade. Arbetet med luftkvalitet bidrar i 
första hand till miljökvalitetsmålet Frisk luft och till Trafikverkets lång-
siktiga mål Genomför åtgärder så att väsentligt färre personer utsätts för 
dålig luftkvalitet. 

För att långsiktigt klara målen för en god luftkvalitet krävs åtgärder för  
att nå ett mer transporteffektivt samhälle. Det finns stora synergier mellan 
luft- och klimatområdet, men det krävs också riktade insatser mot lokala 
utsläpp av avgaser och slitagepartiklar som orsakar höga halter av luft-
föroreningar där människor bor och vistas. 

4.1. Tillstånd
Det är halten, det vill säga koncentrationen av en förorening i luften, som 
påverkar miljö och hälsa. Utsläpp och halt hänger delvis samman, men 
sambandet är ofta komplicerat och beror även på andra faktorer såsom 
intransport av luftföroreningar, meteorologi och stadsmiljöns utformning 
och ventilation.

Utsläppen av kväveoxider (NOX) från vägtrafiken sjunker och har minskat 
med 9 procent under 2019 och med 68 procent sedan 1990, se Tabell 10 sist 
i avsnittet. Störst minskning sedan förra året, i relativa termer, har skett för 
tunga och lätta lastbilar. Utsläppen av kvävedioxid (NO2), som är en del av 
de totala kväveoxidutsläppen, har ökat under senare år och fram till 2016 
men de har börjat minska igen. Detta beror främst på högre utsläppskrav 
på såväl lätta som tunga fordon. 

Utsläppen av avgaspartiklar har minskat med 11 procent 2019 jämfört med 
föregående år, se Tabell 10 sist i avsnittet. Största delen av minskningen kom-
mer från dieseldrivna fordon som ett resultat av att nya fordon har mycket 
effektiv partikelrening. Detta har ingen stor inverkan på halter av partiklar 
(PM10) i gatumiljöer eftersom merparten kommer från slitage och uppvirv-
ling, främst orsakad av dubbdäck. Dubbdäcksanvändningen i Sverige som 
helhet har minskat från 68 procent 2010 till 62 procent 201913. Det är dock 
stora regionala skillnader över landet. 

Flera styrmedel har införts för att minska växthusgaser, och styrmedlen 
kan även förväntas påverka emissionerna av luftföroreningar betydligt. 
Exempel på styrmedel: nya CO2-krav på både lätta och tunga fordon på 
EU-nivå, bonus-malus för personbilar och stadsmiljöavtalen för ökad andel 
cykel och kollektivtrafik i tätorter. Dessutom påverkar EURO-kraven lätta 
och tunga fordons emissioner av luftföroreningar. Med dessa och andra 
beslutade styrmedel för minskade växthusgaser förväntas utsläppen av 

FAKTA

Tillstånd
Luftkvaliteten i Sverige har 
förbättrats under senare decennier, 
men den positiva utvecklingen är 
inte lika påtaglig som tidigare och 
räcker inte för att nå miljökvalitets-
målet Frisk luft. De lagstadgade 
miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft överskrids, eller riskerar 
att överskridas, i flera tätorter.

Åtgärder och effekter
Trafikverket samarbetar med 
kommuner och regioner för att ta 
fram åtgärdsprogram för minskade 
utsläpp av kvävedioxid och partiklar 
(PM10) i särskilt utsatta områden 
och tätorter, och vi genomför 
åtgärder på lokal och regional nivå 
för att klara miljökvalitetsnormer. 
Trafikverket samverkar även 
nationellt och internationellt, 
exempelvis i utvecklingen av fordon 
och bränslen.

          Hälsoeffekter             Exponering
         Halter  

         koncentration
          Utsläpp 

         Emissioner
Trafik

13. Undersökning av däcktyp i Sverige – vintern 
2019 (januari–mars). Trafikverkspublikation 
2019:146
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partiklar från avgaser att minska fram till 2050 enligt Figur 13. Däremot 
förväntas de totala utsläppen av partiklar PM10 från vägtrafik, som till 
allra största delen utgörs av slitagepartiklar, uppvisa motsatt trend efter-
som de främst följer trafikarbetets utveckling, se Figur 14. 
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Figur 14. Utvecklingen av emissioner av partiklar PM10 från vägtrafiken fram till år 2050 
fördelat på avgaspartiklar respektive slitagepartiklar. Utvecklingen av fordonsflottan baseras 
på förväntad utveckling med beslutade styrmedel vilket inkluderar EU-krav på nya lätta fordon 
–37,5 procent jämfört med 2021) och tunga fordon (–30 procent jämfört med 2019). Trafik-
utvecklingen baseras på Basprognos 2018.

Figur 13. Utvecklingen av emissioner av partiklar (PM) från avgaser fram till år 2050.  
Utvecklingen av fordonsflottan baseras på förväntad utveckling med beslutade styrmedel vilket 
inkluderar EU-krav på nya lätta fordon (–37,5 procent jämfört med 2021) och tunga fordon  
(–30 procent jämfört med 2019). Trafikutvecklingen baseras på Basprognos 2018.
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Halter av luftföroreningar regleras av miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 
miljöbalken, och halterna överskrids fortfarande eller riskerar att över-
skridas i trafiknära miljöer i flera tätorter i Sverige. I dag finns åtgärds-
program för att klara miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2) och 
partiklar (PM10) för ett drygt tiotal tätorter och regioner. Miljökvalitets-
målet Frisk luft är ännu svårare att nå. Preciseringarna för kvävedioxid 
och partiklar (PM10) överskrids i gatumiljö i många tätorter och kommer 
inte att kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder14. 
En trend med ökat trafikarbete tillsammans med ökad befolkning, urban-
isering och förtätning av städer, riskerar att ge för höga halter även 203015. 

Ur hälsosynpunkt är nuläget långt ifrån önskvärt. De mest känsliga för 
luftföroreningar är barn och unga, äldre och personer med astma, lung-  
eller hjärt-kärlsjukdom. Trots att utsläppen har minskat så har den svenska 
befolkningens exponering av luftföroreningar ökat något de senaste åren, 
eftersom en växande befolkning, urbanisering och förtätning gör att fler 
utsätts för medelhöga halter i städernas centrala delar. För år 2015 har  
IVL Svenska miljöinstitutet beräknat att lokalt genererade fordonsavgaser 
orsakade cirka 2 850 förtida dödsfall, och vägdamm orsakade cirka 215 
förtida dödsfall16.

Trafikverket håller på att se över sin metodik för att beräkna antal DALY 
(Disability Adjusted Life Years) på grund av luftföroreningar, och detta  
redovisas därför inte. Nya underlag för reviderade ASEK-värden för luft-
föroreningar (REVSEK)17 skiljer sig från de samband som antogs i DALY-
modellen18. Därför behövs översynen. För beskrivning av DALY, se fakta-
ruta i följande avsnitt Buller och vibrationer.

Längs det statliga vägnätet är det genomfartsleder till våra större tätorter 
som har de högsta halterna av luftföroreningar, på grund av stor trafik-
mängd i kombination med tät bebyggelse och mindre ventilerade gaturum. 
Haltberäkningen för statligt vägnät 201819 indikerar att situationen har för-
sämrats något för partiklar (PM10) sedan 2013, då en liknande beräkning 
gjordes20. Överskridanden av lagstadgade MKN beräknas för 2018 ha skett 
på 235 kilometer statligt vägnät jämfört med 173 kilometer år 2013 (av totalt 
98 500 kilometer statligt vägnät). Detta beror främst på ökad trafikvolym 
(10 procent) mellan 2013 och 2018. NO2-halterna ser däremot ut att ha  
utvecklats gynnsamt trots ökad trafik, tack vare att utsläppen per fordon 
har minskat. För 2018 beräknas 291 kilometer statligt vägnät ha överskri-
danden av MKN, jämfört med 1 104 kilometer år 2013. Beräkningarna ska 
främst ses som en indikation eftersom mycket av indata är schabloniserat. 
Någon kalibrering mot uppmätta halter av PM10 har heller inte gjorts. 

För 2013 gjordes nationella hälsokonsekvensberäkningar av lokala  
halt bidrag av PM 2.5 från statliga vägar utifrån beräknad befolknings-
exponering21. Dessa indikerade cirka 120–340 förtida dödsfall per år 
(räknat upp till 1 kilometer från vägen). Störst var mortaliteten inom 
Trafikverksregionerna Stockholm och Väst, som beräknades stå för cirka 
60 procent av de totala förtida dödsfallen. Exponeringsberäkningar och 
hälsokonsekvens beräkningar för 2018 är inte gjorda än.

Hur höga halterna av luftföroreningar blir i vägtunnlar beror främst på 
trafikintensitet och ventilation. I tunnlar blir halterna mer koncentrerade 
än utomhus, men tiden vi vistas i tunnlar är kortare och luften in i fordonen 
filtreras. Till skillnad mot utomhusluft saknas det generella riktvärden och 
målnivåer för tunnelluft, såväl nationellt som internationellt. Ett nationellt 
riktvärde för tunnelluft håller på att tas fram, baserat på en risknivå som 
kan motsvara olika halter av luftföroreningar beroende på enskilda  

14. Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges 
nationella miljömål 2019 – med fokus på statliga 
insatser. Naturvårdsverket rapport 6890, 
reviderad version. 

15. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019, 
Naturvårdsverket

16. Quantification of population exposure to NO2, 
PM2.5 and PM10 and estimated health impacts, 
IVL 2018

17. https://www.trafikverket.se/contentassets/ 
e31a2e676a78453e97b170d11f9ae975/2019/ 
191129-revsek-rapport_korrigerad- 
slutversion_2019-11-20.pdf

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%20
rapport%2020170317_slutversion.pdf

19. Nr 48-2019 SMHI-Haltberäkning med SIMAIR 
för statligt vägnät 2018.

20. SMHI rapport nr 2014-60 Beräkningar av 
halter, befolkningsexponering och hälsokon-
sekvenser längs det statliga vägnätet. Nationella 
modellberäkningar med SIMAIR för år 2013 till 
Trafikverkets årliga utvärdering

21. PM10-halter konverteras till PM2.5-halter 
eftersom relativa risksamband är framtagna med 
avseende på PM2.5

https://www.trafikverket.se/contentassets/e31a2e676a78453e97b170d11f9ae975/2019/191129-revsek-rapport_korrigerad-slutversion_2019-11-20.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/e31a2e676a78453e97b170d11f9ae975/2019/191129-revsek-rapport_korrigerad-slutversion_2019-11-20.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/e31a2e676a78453e97b170d11f9ae975/2019/191129-revsek-rapport_korrigerad-slutversion_2019-11-20.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/e31a2e676a78453e97b170d11f9ae975/2019/191129-revsek-rapport_korrigerad-slutversion_2019-11-20.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf
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tunnelförutsättningar. Trafikverket deltar i detta arbete som drivs av 
Transportstyrelsen.

4.2. Åtgärder och effekter
För att långsiktigt klara målen för en god luftkvalitet krävs åtgärder för att 
nå ett mer transporteffektivt samhälle. Det finns stora synergier mellan 
luft- och klimatområdet men det krävs också riktade insatser mot lokala 
utsläpp av avgaser och slitagespartiklar som orsakar höga halter av luft-
föroreningar där människor bor och vistas. Det finns i dag kunskapsluckor 
och utvecklingsbehov, inte minst om hälsopåverkan från olika ämnen och 
partiklar. Förutom de åtgärder som Trafikverket själva råder över kan 
vi bygga och dela kunskap samt ta fram förslag på effektiva åtgärder och 
styrmedel. 

Utvärderingar av konsekvenser i termer av bidrag till mål inom trans-
port- och miljöpolitiken efterfrågas ofta. Om det finns regionala eller 
lokala mål kan det även vara aktuellt med mål för ett specifikt projekt. I 
planläggningsprocessen för väg utförs beräkningar för kvävedioxid (NO2) 
och partiklar (PM10) för olika scenarier. Alternativen jämförs med avse-
ende på halter i luft samt uppskattat antal boende och känsliga miljöer 
längs planerade sträckningar och längs befintlig väg samt andra eventu-
ella väglänkar och gator som berörs. Beräkningarna kan utföras med det 
nationella beräknings systemet för luftkvalitet, SIMAIR, eller någon annan 
beräkningsmodell för vägtrafik. Trafikverket samarbetar med SMHI och 
Naturvårdsverket för att förvalta och utveckla IT-verktyget SIMAIR.  
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Systemet används även av kommuner, luftvårdsförbund och andra aktörer 
för att beräkna halter av luftföroreningar.

4.2.1. Åtgärdsprogram för friskare luft
Trafikverket samarbetar med kommuner och regioner för att ta fram åt-
gärdsprogram för minskade utsläpp av kvävedioxid och partiklar mätt som 
PM10 i särskilt utsatta områden och tätorter i landet där miljökvalitets-
normerna överskrids. Vi genomför åtgärder inom åtgärds programmen  
tillsammans med andra aktörer, till exempel dammbindning av partiklar 
för att få ned partikelhalterna under de perioder då problemet är störst. 
För att klara miljökvalitetsnormen för PM10 har dammbindningsåtgärder 
genomförts för bland annat Stockholm, Sundsvall och Örnsköldsvik.  
I Stockholm beräknades dammbindning ha förhindrat överskridande av 
miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet av PM10 på den värsta platsen 
under 7–9 dagar, vilket medförde att MKN inte överskreds under vinter-
halvåret 2017–201822.

Trafikmätningar har genomförts enligt åtgärdsprogram i Stockholm, 
i syfte att öka kunskapen om olika fordonskategorier och NO2-halter.

4.2.2. Renare resor och transporter
Trafikverket medfinansierar satsningar på ökad andel cykel- och kollektiv-
trafik genom stadsmiljöavtal. Det aktiva resandet främjas också genom drift- 
och underhållsåtgärder för ökad säker gång-, cykel- och kollektiv trafik. De 
miljökrav vi ställer i alla våra upphandlingar av entreprenader omfattar krav 
på entreprenadfordons ålder (utsläppsklass) och har tagits fram gemensamt 
med storstadskommunerna Malmö, Göteborg och Stockholm.

Trafikverket har initierat ett projekt för undersöka möjligheten att via ITS 
(intelligenta trafiksystem) öka efterlevnaden av hastigheter som sänkts i 
syfte att minska partikelhalterna på vägsträckor med överskridanden av 
MKN. Projektet ska bland annat undersöka hur anpassade hastigheter och 
skyltade miljöbudskap kan användas vid prognos om risk för höga halter. 

Trafikverket följer utvecklingen av nya fordons utsläppsprestanda genom 
samarbete med Transportstyrelsens hållbarhetsprogram och International 
Energy Agencys (IEA) tekniska samarbetsprogram om avancerade motor-
bränslen23. För nya bilar är utsläppen lägre även i verklig användning, vilket 
inte alltid har varit fallet tidigare. Testcykeln har ändrats för att bättre 
representera verkligt körsätt. Dessutom har det införts krav på att emissio-
nerna även ska mätas under verkliga förhållanden med så kallad ombord-
utrustning (PEMS). Det har varit tydligt att tunga fordons utsläpp, i och 
med Euro VI24, 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 kravsteg där utsläpp under verklig trafik 
(så kallad real driving emissions) inte blir obligatoriskt för alla bilar förrän 
2021. Redan 2019 kom 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 framför 
allt kväveoxider. 

Trafikverkets arbete med effektivare godstransporter (läs mer i kapitel 
3 Klimat och energi), till exempel High Capacity Transport (HCT)25 och 
elvägar kan bidra till lägre utsläpp av både avgaspartiklar och kväveoxider 
genom att transporterna blir effektivare. 

22. Essingeleden, en sammanställning av halter,
åtgärder och konsekvenser Trafikverkets 
publikation 2019:077

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

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

25. Längre och tyngre fordon
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Tabell 10. Beräknade emissioner av kväveoxider, kolväten och avgaspartiklar från vägtrafiken.  
Emissionerna är avrundade med en decimal upp till tio, annars som heltal.

Emissioner/år 1990 2000 2010 2018 2019
Förändring 

2018-2019 (%)
Förändring 

1990-2019 (%)

Kväveoxider (kton)

Personbil 69,7 39,6 24,5 26,5 25,1 –5,2 –64

Lätt lastbil 4,7 6,2 10,0 10,1 9,2 –8,4 97

Buss 13,8 10,7 6,7 3,2 2,9 –9,4 –79

Tung lastbil 53,3 53,3 31,9 10,0 8,3 –17,1 -84

Motorcykel/moped 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 –4,8 77

Totalt 141,6 109,9 73,4 49,9 45,7 –9 –68

Kvävedioxid (kton)

Personbil 3,6 2,3 4,5 7,8 7,5 –4,8 110

Lätt lastbil 0,2 0,7 2,8 3,3 3,0 –8,2 1 122

Buss 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 –4,4 –55

Tung lastbil 3,7 3,7 2,9 1,2 1,1 –11,1 –70

Motorcykel/moped 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –4,8 77

Totalt 8,5 7,6 10,8 12,8 12,0 –6,3 41

Kolväten (kton)

Personbil 134,1 59,0 21,5 8,9 8,4 –5,3 –94

Lätt lastbil 7,4 3,5 0,9 0,3 0,3 3,6 –96

Buss 1,6 0,8 0,3 0,1 0,1 –7,1 –95

Tung lastbil 4,1 3,0 1,1 0,3 0,2 –17,2 –95

Motorcykel/moped 1,8 2,2 2,1 1,2 1,2 –0,3 –33

Totalt 149,0 68,6 25,9 10,7 10,2 –4,9 –93

Svavel (ton)

Personbil 579,4 78,9 14,2 12,6 12,4 –1,6 –98

Lätt lastbil 67,5 6,0 1,3 2,0 2,0 –2,8 –97

Buss 423,4 4,1 0,5 0,2 0,1 –18,8 –100

Tung lastbil 1 654,7 21,0 3,3 4,4 4,4 –1,0 –100

Motorcykel/moped 1,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,4 –92

Totalt 2 726,3 110,5 19,4 19,3 19,0 –1,7 –99

Avgaspartiklar (ton)

Personbil 537 631 689 327 298 –9,0 –39

Lätt lastbil 151 435 538 211 180 –15,0 40

Buss 747 393 139 54 49 –8,9 –93

Tung lastbil 2 271 1 540 647 218 190 –12,6 –90

Motorcykel/moped 35 34 39 25 25 –1,1 –28

Totalt 3 741 3 034 2 051 835 741 –11,2 –78
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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 välbefin-
nande. 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. 

Arbetet med buller och vibrationer bidrar i första hand till miljökvalitets-
målet God bebyggd miljö och till Trafikverkets långsiktiga mål Genomför 
åtgärder så att väsentligt färre personer utsätts för buller. Förutom detta är 
riksdagens riktvärden för trafikbuller styrande för vårt arbete med buller. 

För att nå målen krävs en kombination av åtgärder, se Figur 15. Buller skärmar 
eller bullervallar, förbättrad ljuddämpning i fasader och buller skyddade  
uteplatser genomförs för att skydda de mest bullerutsatta miljö erna. 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.

5.1. Tillstånd
Nästan 20 procent av Sveriges befolkning utsätts för trafikbuller högre än 
riktvärdena utomhus vid sina bostäder. Vägtrafik är den klart dominerande 
källan följt av spårtrafik och flygtrafik.  

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 järn-
väg högre än riktvärdet inomhus. Osäkerheten i underlaget för såväl väg 
som järnväg är dock stor. Övergripande utredningar indikerar att 53 400 

FAKTA

Tillstånd
Nästan 20 procent av Sveriges 
befolkning utsätts för trafikbuller-
nivåer högre än riktvärden utomhus 
vid sina bostäder. Trafikbullerstör-
ningar längs vägar och järnvägar i 
Sverige beräknas leda till cirka 6 700 
förlorade DALY (se faktaruta). 
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 
stör ningarna för de mest buller-
utsatta. Under perioden 1998–2019 
har cirka 140 000 personer fått 
åtgärder i eller vid sina bostäder. 
Cirka 100 000 av dessa utsattes före 
åtgärd för bullernivåer 10 dBA högre 
än riktvärdena för buller inomhus 
eller utomhus. 
Ökat trafikarbete och ökad 
inflyttning till städer bidrar till att fler 
utsätts för trafikbuller. Trots detta 
har trafikbullerstörningarna minskat. 
Minskningen beror troligen på ökat 
hänsynstagande till buller vid bygg - 
ande av bostäder samt skyddsåt-
gärder på befintliga bostäder.

Figur 16
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de mest utsatta
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Planera och bygg rätt
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Mest utsatta, 
>10dBA över 
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riktvärdena

0–5 dB över 
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Figur 16. Buller från trafik på väg och järn-
väg. Cirka 2 miljoner personer utsätts för 
>55 dBA L eq24h utomhus vid sin bostad.

Figur 15. Kombination av åtgärder för att nå mål.
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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-decibelsökning av ljudstyrkan. De flesta studier om hälsoeffekter är 
baserade på trafikbuller utomhus vid bostadens fasad. Det behövs mer  
kunskaper om hur byggnadstekniska åtgärder för att skapa goda ljud-
miljöer inomhus kan påverka hälsoeffekterna. 

Hälsoeffekter av trafikbuller kan kvantifieras i enheten DALY. 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 00026. Beräk-
ningarna visar också att trafikbullerexponeringen i Sverige ger upphov till 
cirka 1 000 hjärtinfarkter och 1 000 fall av stroke per år och att cirka 500  
av dessa leder till dödsfall. 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 levnadsår27.  

5.2. Åtgärder och effekter
Ökat trafikarbete, ökad inflyttning till städer och byggande av bostäder när-
mare bullerkällor bidrar till att fler människor utsätts för trafikbuller. Trots 
detta har trafikbullerstörningarna troligen minskat. Minskningen är sanno-
likt 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 bostad28.

I Tabell 11 sammanfattas tillståndet för exponering och hälsopåverkan 
till följd av buller, samt effekten av åtgärder som vidtagits under 2019. 
Sammantaget bedöms att antalet personer som utsätts för bullernivåer 
över riktvärden inomhus har minskat med cirka 3 200 under 2019. Trafik-
ökningar har lett till fler bullerutsatta. Samtidigt har de bulleråtgärder som 
genomförts under 2019 varit tillräckligt omfattande för att kompensera 
detta och minska antalet utsatta för buller. 

Tabell 11. Exponering och hälsopåverkan av trafikbuller, samt effekter av åtgärder under 2019.

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 
bullerskyddsåtgärder 2019 
(skärmar och fasadåtgärder)

Minskade bullernivåer utomhus el-
ler inomhus för cirka 5 000  

+12

Effekten av trafikförändringar 
och bullerskyddsåtgärder 
2019

–3 200 (> 30 dBA Leq inomhus) Bul-
lerskyddsåtgärder har kompenserat
effekter av trafik förändringar

Ingen beräkning 
genomförd

DALY 

DALY är en förkortning för Disability 
Adjusted Life Years och kan 
översättas till funktionsjusterade 
levnadsår. Det är en sammanvägd 
indikator för hälsa på populations-
nivå, utvecklad av World Health 
Organization (WHO). Med 
indi katorn kan man mäta hälso-  
förluster och hälsovinster i samhället 
samt effekten av olika åtgärder. 
DALY omfattar dels risk för funk- 
tions nedsättning genom insjuknande 
i olika sjukdomar, dels förlorade 
friska levnadsår och dels risk för 
förtida död.  Utifrån DALY beräknar 
Trafikverket transportsystemets 
hälsopåverkan från luftföroreningar, 
buller och aktivt resande (gång och 
cykel).

26. WSP, Karolinska Institutet, Umeå Universitet. 
Metod för DALY-beräkning i transportsektorn. 
2016, http://fudinfo.trafikverket.se/ 
fudinfoexternwebb/Publikationer/ 
Publikationer_003101_003200/Publika-
tion_003121/DALY%20rapport%2020170317_
slutversion.pdf

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

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

http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/Publikation_003121/DALY%20rapport%2020170317_slutversion.pdf
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5.2.1. Inventeringar av buller och vibrationer 
längs statlig väg och järnväg
Trafikverket har under de senaste åren genomfört omfattande buller- och 
vibrationsinventeringar längs statliga vägar och järnvägar. Buller längs 
statliga vägar har inventerats i 13 av Sveriges 21 län. Inventeringar av 
resterande län planeras vara klara 2020. Buller från järnväg har inven-
terats längs tre fjärdedelar av de järnvägssträckor som omfattas av åtgärds-
programmet för buller längs befintlig infrastruktur, bland annat landets 
stambanor och huvuddelen av de mer trafikerade godsstråken. Återstoden 
av dessa banor avses bli inventerade under åren 2020–2022. Vibrations-
inventeringar har gjorts för Västkustbanan, Västra stambanan och Södra 
stambanan. Under de närmsta åren planeras inventeringar för återstoden 
av landets stambanor och huvuddelen av de mer trafikerade godsstråken. 

Inventeringarna medför dels ett säkrare underlag för bedömning av 
åtgärdsbehovet, dels att åtgärdsbehovet i enskilda fall bedöms 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 17. Under perioden 1998–2019 har buller-
skyddande åtgärder genomförts för cirka 103 000 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. 

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

Planerar

Trafikverket eller aktuell 
entreprenör tar kontakt 
med berörd fastighets-
ägare och erbjuder åtgärd. 

Erbjuder  
åtgärd

Åtgärden genomförs i 
samråd med fastighets-
ägaren.

Åtgärd 
genomförs

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

Inventerar  
och  

prioriterar

Figur 17. Trafikverkets 
arbetssätt för de 
mest bullerutsatta 
miljöerna.
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Under 2019 genomförde vi bulleravskärmande åtgärder för cirka 5 000  
personer, se Figur 18. Trafikverket betalade även ut bidrag till buller-
skydds åtgärder längs kommunala vägar. Dessa åtgärder skyddade cirka 
300 personers boendemiljöer under år 2019.

Figur 18. Antal personer som fått åtgärder längs statliga vägar och järnvägar 2011–2019.

Under 2019 genomfördes åtgärder för 1 100 personer som varit utsatta  
för vägtrafikbuller över riktvärden för buller inomhus eller utomhus.  
För statliga järnvägar är motsvarande antal 3 900 personer. Av dessa har  
cirka 2 000 personer fått åtgärder i samband med utbyggnad av spår vid 
Hallsbergs bangård. Dessutom har Trafikverket under 2019 byggt buller-
skärmar för att skydda bullerutsatta skolor i Stockholm (Klastorpsskola  
och Kullskolan), Västerås (Emausskolan) och Linköping (Vedtraven). 
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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 minskar störningar 
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 sträckor, E4 vid Huskvarna och E4 vid 
Rotebro norr om Stockholm. Under 2019 initierades VTI-projektet Slut-
rapporter för lågbullerbeläggningar i Huskvarna 2010–2017 och i Stockholms-
området 2014–2018 – Vad lärde vi oss? Avrapportering planeras i slutet av 2020.

Effekten är störst när den bullerdämpande beläggningen är ny. Bullret är 
då cirka 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 cirka 7 dBA till 3–4 dBA på sju år. 

För sträckan vid Rotebro byttes beläggningen ut under 2018. Den buller-
dämpande beläggningen ersattes då med en standardbeläggning. Orsaken 
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 stängs av under längre tids-
perioder jämfört med arbeten med standardbeläggningar.

5.2.4. Fordonsåtgärder och förändrat trafikarbete 
påverkar bulleremissioner
Förändringar av bulleremissioner i samhället orsakas av förändrat trafik-
arbete och av regelverk som styr krav på enskilda fordon, men också av 
efterfrågan på nya fordon och deras prestanda. Det ökade trafik arbetet  
under den senaste 10-årsperioden beräknas medföra ökade buller-
emissioner på sammantaget cirka 0,3 dB. Samtidigt har det varit en trend 
med minskade bullernivåer från nyregistrerade personbilar. Medelnivån 
för buller emissioner från nyregistrerade personbilar har minskat med  
3,2 dBA sedan 2004. Under perioden 2017–2019 är minskningen 2,2 dBA. 
Det är dock troligt att denna förändring har ett samband med en ny test-
metod, och därmed kan den verkliga förändringen vara mindre.

Under 2019 har det genomförts omfattande hastighetsanpassningarna på 
statliga vägar. Hastighetsgränserna har sänkts från 90 till 80 km/tim på  
111 mil statlig väg där det är mycket trafik och mitträcke saknas. Dessa  
hastighetssänkningar medför en sänkning av bullernivån med cirka 1 dBA 
för boende intill vägen. Samtidigt har hastigheten höjts från 90 till  
100 km/tim på 9 mil. Det medför ökade bulleremissioner, men ofta har 
hastighets ökningen gjorts i samband med en ombyggnad av vägen, och 
då har åtgärder vidtagits för att minska befintliga bullerstörningar. Bul-
ler (förbifartsbuller) från nya järnvägsgodsvagnar är 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. Europeiska järnvägs-
byrån (ERA) beslutade 2019 om ett nytt regelverk för buller från befintliga 
godsvagnar. Regelverket omfattar de järnvägssträckor som trafikeras av 12 
eller fler godståg per natt och införs successivt i hela Europa från december 
2024. Regelverket innebär att enbart de godsvagnar som uppfyller TSD 
buller29 tillåts trafikera dessa sträckor. Risken för nedsatt bromsförmåga 

29. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 
nr 1304/2014 av den 26 november 2014 om en 
teknisk specifikation för driftskompatibilitet 
avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller”.
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under vissa vinterförhållanden utreds och Trafikverket har under 2019 
stöttat forskning för att öka kunskapen om detta. 

Transportstyrelsen företräder Sverige i diskussioner med ERA, och  
Trafikverket samarbetar med Transportstyrelsen för att bidra med under-
lag och konsekvensbeskrivningar om såväl buller som säkerhetsfrågor och 
kapacitetseffekter. 

5.2.5. Utveckla och vägleda om mät- och beräkningsmetoder
Kunskapscentrum för buller har i uppdrag att utveckla och vägleda om 
mät- och beräkningsmetoder för buller utomhus samt på annat sätt stödja 
myndigheterna när det gäller metoder för mätning och beräkning av buller. 
Det gäller vid tillämpning av plan- och bygglagen och miljöbalken samt 
regelverk som knyter an till dessa författningar. Trafikverket är en av  
fyra myndigheter som bidrar till finansieringen, och under 2019 har  
buller beräkningsmetoder vidareutvecklats. Bland annat har omfattande  
inmätningar av bulleremissioner från svenska tågtyper gjorts som underlag 
för indata till kommande bullerberäkningsmodeller, CNOSSOS och Nord 
2000. Inmätningarna beräknas vara klara under 2020.

5.2.6. Planera rätt från början
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 sam-
hällsplaneringen. För att nå långsiktiga mål är det viktigt att buller och 
vibrationer beaktas när man planerar och bygger nya bostäder. 

Under 2019 tog Trafikverket fram standardiserade och kvalitetssäkrade 
dataunderlag för bullerberäkningar. Underlagen förenklar och effektivise-
rar beräkningar och utredningar. Bullerberäkningar som grundas på ett 
enhetligt och kvalitetssäkrat underlag innebär även god spårbarhet och i 
förlängningen en hög rättssäkerhet.

Trafikverket har under året verkat för att öka kunskapen inom buller- och 
vibrationsområdet. Projekt har bedrivits för att öka kunskapen om exempelvis

•  effekter av åtgärder, till exempel bulleråtgärder på fasader, buller-
reducerande beläggning, val av däck och bullerskärmar

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

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

• buller från godsvagnar

• samhällsekonomiska effekter av buller

• samband mellan vibrationer och hälsoeffekter

• samband mellan stomljud och risk för sömnstörningar.

Trafikverket samarbetar med Naturvårdsverket som har ett utpekat ansvar 
för att samordna myndigheternas arbete med omgivningsbuller. Under 2019 
har bullersamordningen arbetat vidare med en strategi för goda ljudmiljöer.
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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.

Aktivt resande har positiva effekter på såväl folkhälsan och klimatet som 
nyttjandet av infrastrukturen. Personer som går, cyklar och åker kollektivt 
får inte bara ett bättre välmående, utan de förflyttar sig också hållbart. 
Samtidigt skapar ett aktivt resande utrymme i staden för andra viktiga 
funktioner än transporter.

Styrande för arbetet är miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Begrän-
sad klimatpåverkan samt Trafikverkets långsiktiga mål Prioriterar gång, 
cykel och nya kollektiva transportlösningar för fler grupper i samhället och 
Prioriterar transportlösningar som förbättrar tillgängligheten och minskar 
bilberoendet.

Exempel på åtgärder för att underlätta aktivt resande är investeringar  
i nya gång- och cykelvägar och planskilda korsningar. Dessutom sam-
arbetar Trafikverket med andra aktörer, bland annat för att utveckla 
trafik planering och trafiksäkerhet och genom stadsmiljöavtalen förbättra 
förutsättningarna i den kommunala infrastrukturen.

6.1. Tillstånd
Det aktiva resandets positiva inverkan på folkhälsan är stor. Dagens gång- 
och cykelresor beräknas inom transportsystemet i sin helhet förhindra 
cirka 3 100 förtida dödsfall och ge 73 600 DALY per år30 (se beskrivning av 
DALY i kapitel Buller), se Tabell 12. Dos–respons samband finns i nuläget 
för demens, stroke, hjärtinfarkt, diabetes typ 2, bröstcancer, hjärtsvikt och 
tjocktarmscancer, vilket innebär att ytterligare hälsovinster (respons) kan 
nås om man ökar mängden fysisk aktivitet (dos). Den rekommenderade  
miniminivån för vuxna är sammanlagt minst 30 minuter av fysisk aktivitet 
per dag, minst fem dagar i veckan31. Forskningen visar också att fysisk akti-
vitet har positiv effekt på hjärnan och många av dess kognitiva funktioner32.

Tabell 12. Positiva effekter av dagens aktiva resande.

Aktivt resande

Minskat antal fall 
av kronisk sjukdom 

per år
Förhindrade förtida 

dödsfall per år DALY

Gång 13 115 2 518 57 794

Cykling 3 680 603 15 814

Totalt 16 795 3 121 73 607

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 kollektiv trafik 
är hälsomässigt gynnsamt, eftersom det medför att fler går och cyklar till 
anslutningspunkter. 

FAKTA

Tillstånd
Dagens gång- och cykelresor 
beräknas inom transportsystemet i 
sin helhet förhindra cirka 3 100 
förtida dödsfall och ge cirka 73 600 
DALY per år (se beskrivning av  
DALY i kapitel Buller).

Åtgärder och effekter
Genom investeringar i förbättrad 
infrastruktur för gång- och cykel 
samt kollektivtrafikåtgärder bland 
annat inom ramen för stadsmiljö-
avtalen ökar förutsättningarna för 
ett säkert och aktivt resande. 
Planeringsverktygen, bland annat 
TRAST, utvecklas samtidigt som 
samverkan sker för att öka säker-  
heten. En innovationsupphandling 
har startats för att locka fler aktörer 
att samverka i utvecklingen av 
smarta lösningar.

30. https://www.trafa.se/globalassets/
rapporter/underlagsrapporter/2019/transport-
systemets-halsoeffekter.pdf

31. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvill-
kor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/
fysisk-aktivitet--rekommendationer/

32. Relationships between Physical Activity, 
Sedentary Behaviour and Cognitive Functions in 
Office Workers, GIH 2019

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/underlagsrapporter/2019/transportsystemets-halsoeffekter.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/underlagsrapporter/2019/transportsystemets-halsoeffekter.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/underlagsrapporter/2019/transportsystemets-halsoeffekter.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/fysisk-aktivitet--rekommendationer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/fysisk-aktivitet--rekommendationer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/fysisk-aktivitet--rekommendationer/
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För att beskriva cyklingen behövs två kompletterande metoder: 1) flödes-
mätningar som med liten fördröjning visar var cyklingen sker, 2) resvane-
undersökningar som tar längre tid, men som svarar på vem som cyklar, 
och vilka anledningar som ligger bakom resorna33. Den senaste nationella 
resvaneundersökningen har genomförts under 2019 och kommer att redo-
visas under första halvåret 202034. Trafikdata för gång, cykel och kollektiv-
trafik utifrån ett hälsoperspektiv är bristfälliga, och det är därför svårt 
att följa utvecklingen. Trafikverket har inlett ett utvecklingsarbete för att 
förbättra detta, vilket dels omfattar egna mätmetoder och test av dessa, 
dels möjligheter att använda de mätningar som vissa kommuner gör för att 
följa trender.

Potentialen att öka cyklandet bedöms vara större än för gång, eftersom en 
större andel av befolkningen kan nå sin arbetsplats inom till exempel 30 
minuter med cykel. Det finns en mängd faktorer som påverkar om männ-
iskor cyklar. Individens förutsättningar har en stor betydelse för om vi 
kommer att välja cykeln eller inte. Det kan exempelvis handla om attity-
der och vår individuella hälsa. Människors val av färdsätt kan även bero 
på hur ortens demografiska (befolkningens mängd, sammansättning och 
fördelning) och geografiska förutsättningar ser ut, hur den funktionella 
cykelinfrastrukturen har anpassats därefter och hur vägen underhålls. 
Övergripande har institutionella faktorer har 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.

För att cykeln ska bli mer attraktiv som transportmedel behöver säkerhe-
ten 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 lindra konsekvenserna om en olycka trots allt skulle 
inträffa. Viktiga områden för ökad säkerhet för cyklister är bland annat 
säker infrastruktur, drift och underhåll med god kvalitet, ökad användning 
av skyddsutrustning och säkrare fordon. Beteendepåverkande insatser är 
ett bra verktyg för att nå cyklisterna. Det svenska trafiksäkerhetsarbetet 
utgår från ett antal etappmål som innebär att antalet omkomna ska halv-
eras mellan 2007 och 2020 och att antalet skadade ska reduceras med en 
fjärdedel.

6.2. Åtgärder och effekter
6.2.1. Åtgärder som främjar aktivt resande
Under 2019 har 81 km ny gång- och cykelväg samt 18 stycken planskilda 
korsningar för gång- och cykeltrafik byggts längs det statliga vägnätet. 
Utöver dessa åtgärder finns också medel för ökad säker cykling i form av 
förbättrat underhåll. 

6.2.2. Samverkan med andra aktörer
Trafikverket anlägger och sköter cykel- och gångbanor och cykelstråk samt 
bidrar när resecentrum byggs, 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 färdsätt som får egna utrymmen i den 
fysiska miljön35. Indikatorer som finns med i uppföljningen i dagsläget är 
säkra gång-, cykel- och mopedpassager, drift och underhåll av cykelvägar, 
användning av cykelhjälm samt hastighet på kommunalt vägnät.

33. https://www.trafa.se/press#/pressreleases/
hur-mycket-aer-vi-ute-och-cyklar-2384380

34. https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/
RVU-Sverige/

35. http://www.sou.gov.se/wp-content/
uploads/2018/04/Förutsättningar-för-gång- 
och-cykling.pdf

https://www.trafa.se/press#/pressreleases/hur-mycket-aer-vi-ute-och-cyklar-2384380
https://www.trafa.se/press#/pressreleases/hur-mycket-aer-vi-ute-och-cyklar-2384380
https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/RVU-Sverige/
https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/RVU-Sverige/
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/04/F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar-f%C3%B6r-g%C3%A5ng-och-cykling.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/04/F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar-f%C3%B6r-g%C3%A5ng-och-cykling.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/04/F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar-f%C3%B6r-g%C3%A5ng-och-cykling.pdf
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Inom ramen för stadsmiljöavtal (läs mer om stadsmiljöavtal i kapitel 3 
Klimat och energi) beviljades 17 ansökningar under 2019 för att främja 
hållbara stadsmiljöer. De beviljade ansökningarna har åtgärder till en 
totalkostnad av nästan 4 miljarder kronor, och det beviljade stödet upp-
går till drygt 1,5 miljarder kronor. Åtgärderna sträcker sig över perioden 
2019–2026 och några motprestationer sträcker sig till 2028. Åtgärderna 
är fördelade på 8 rena kollektivtrafikåtgärder (cirka 785 miljoner kronor), 
20 rena cykelåtgärder (cirka 390 miljoner kronor) och 8 åtgärder för både 
kollektivtrafik och cykeltrafik (cirka 370 miljoner kronor). Detta kommer 
bland annat att resultera i cirka 50 kilometer ny gång- och cykelväg under 
avtalsperioden.

Trafikverket har tillsammans med andra aktörer tagit fram en inriktning 
för säker trafik med cykel och moped36 som utgångspunkt för åtgärder. 
Syftet med inriktningen är att systematisera och samordna trafiksäkerhets-
arbetet 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.

Trafikverket har under 2018–2019 deltagit i EU-projektet Prosperity som 
syftar till att driva på utvecklingen hos deltagande länder i arbetet med  
så kallade Sustainable Urban Mobility Plans37. I Sverige implementeras 
resultatet i Trafik för en attraktiv stad (TRAST)38 som är ett samarbete 
med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Boverket. TRAST är ett 
verktyg som kan stödja arbetet för ett ökat och säkrare aktivt resande genom 
att visa hur man kan göra avvägningar mellan egenskaper som stadens 
karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

Under 2019 startade ett samverkansprojekt efter initiativ i Miljömålsrådet. 
Folkhälsomyndigheten och Transportstyrelsen driver projektet tillsam-
mans med Trafikverket och ytterligare fem myndigheter. Syftet är att 
utreda möjligheten att tillämpa befintliga metoder, modeller och verktyg 
för att ekonomiskt kvantifiera hälsorelaterade effekter av miljörelaterade 
åtgärder. Bland dessa åtgärder är sådana som har bäring på aktivt resande.

Tillsammans med kommunerna Skellefteå och Uppsala påbörjade  
Trafikverket under 2019 en innovationsupphandling för att stimulera fler 
aktörer att samverka för att utveckla smarta lösningar för ett aktivt  
resande.39 Projektet kommer att pågå under 2020 och ska studera hur 
öppna data, offentliga behov, föreskrifter och handböcker kan omsättas i 
affärsmodeller och privat företagande.

36. https://trafikverket.ineko.se/se/gemensam-
inriktning-för-säker-trafik-med-cykel-och- 
moped-2018

37. http://sump-network.eu/

38. https://www.trafikverket.se/for-dig-i- 
branschen/Planera-och-utreda/ 
samhallsplanering/samspel-mellan-trafik-och-
bebyggelse/Planera-for-hallbara-stader-och-
attraktiva-regioner/Trafik-for-en-attraktiv-stad/

39. https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/
forskning-och-innovation/aktuell-forskning/
gang-och-cykel/aktivt-resande--det-ska-vara-
enkelt-och-sakert-att-ga-cykla-och-aka- 
kollektivt/
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7. Landskap
Landskapet erbjuder en rad funktioner och värden som är livsnödvändiga 
för människors hälsa och välbefinnande. Ett väl fungerande landskap med 
en stor biologisk mångfald utgör fundament och resursbas för det hållbara 
samhället. För att på sikt skapa ett hållbart samhälle krävs att landskapets 
resurser brukas inom hållbarhetens ramar. 

Transportsystemet, såväl anläggningarna i sig som trafiken som nyttjar 
dem, har stor påverkan på landskapet och därmed på landskapets ekolo-
giska funktion och dess sociala, kulturella och upplevelsemässiga värden. 
Vägar och järnvägar innebär barriärer för djur och människor, orsakar 
allvarliga störningar på djurlivet genom bland annat buller, hotar viktiga 
livsmiljöer, fungerar som spridningskorridorer för oönskade främmande 
arter och skadar värdefulla kulturmiljöer. Infrastrukturen har dock stor 
potential till positiva förändringar genom att skapa nya miljöer och  
samband. Arbetet bidrar i första hand till miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- 
och djurliv.

Trafikverket har under 2019 beslutat om långsiktiga mål för att möta utma-
ningarna inom landskapsområdet – Trafikverket bygger landskapsanpassad 
infrastruktur och anpassar en stor del av den befintliga infrastrukturen. 

7.1. Tillstånd
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. 
Det gäller att göra rätt från början, det vill säga att planera omsorgsfullt, 
anpassa infrastrukturen till natur- och kulturmiljö och dessutom mini-
mera riskerna för allvarlig miljöpåverkan under byggskedet. I Trafikverket 
används landskapskaraktärsanalys som metod för att söka kunskap om 
hela landskapet. Detta för att kunna planera omsorgsfullt, anpassa infra-
strukturen till natur- och kulturmiljö och dessutom minimera riskerna för 
allvarlig miljöpåverkan under byggskedet.

Dagens transportinfrastruktur och trafik har 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.

För naturmiljön är det främst inom fyra områden som påverkan av infra-
strukturen är avgörande (positivt eller negativt): barriär och mortalitet, 
bullerstörning i ekologiskt viktiga naturmiljöer, artrika infrastruktur-
miljöer och invasiva arter. Ett ökat antal viltolyckor40 leder till att fler djur 
dör i trafiken. För djuren är också de barriärer som vägar och järnvägar 
utgör ett allt större problem. Ett stort antal viktiga miljöer för biologisk 
mångfald påverkas starkt av trafikbuller och innebär bland annat stora 
förändringar i fågelfaunan, med utarmning som resultat. 

För barriär, mortalitet och bullerpåverkan gäller generellt att problemet 
växer med ökad mängd trafik och hastighet, vilket därmed innebär att  
problemet är störst utmed statlig infrastruktur. Artrika infrastruktur-
miljöer kan bidra mycket positivt till biologisk mångfald, kulturvärden och  
upplevelser. I nuläget minskar omfattningen av artrika infrastruktur-
miljöer i anslutning till all infrastruktur (statlig, kommunal och enskild), 
till följd av bristande skötsel och underhåll41. Några oönskade främmande 

FAKTA

Tillstånd
Transportinfrastruktur och trafik har 
negativ påverkan på det omgivande 
landskapets och ekosystemens 
funktioner och värden. Genom 
lämpliga åtgärder kan denna påver - 
kan 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 
framför allt Trafikverkets riktade 
miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, 
till exempel viltpassager, borttagna 
vandringshinder för vattenlevande 
djur, artrika infrastrukturmiljöer 
samt åtgärder i alléer, kulturobjekt 
och kulturmiljöer, som kan ge ett 
betydande positivt bidrag.

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

41. Inventering av artrika vägkanter i region Mitt 
och Öst mellan perioden 2014 och 2016. 
Trafikverkets publikation 2017:034.

https://www.viltolycka.se/statistik/viltolyckor-de-senaste-5-aren/
https://www.viltolycka.se/statistik/viltolyckor-de-senaste-5-aren/
https://www.viltolycka.se/statistik/viltolyckor-de-senaste-5-aren/
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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 utarm-
ning av ängs- och hagmarker som följd. 

I dagsläget är åtgärdstakten inom riktade miljöåtgärder och underhållet 
av det statliga väg- och järnvägsnätet inte tillräcklig för att kompensera för 
tillkommande infrastruktur med brister samt den försämring av miljö-
värden och funktioner i befintlig infrastruktur som sker över tid. Exempel 
på sådan försämring är att funktionen på skyddsåtgärder, som bullerplank 
och vattenskyddsåtgärder, samt natur- och kulturvärden försämras över 
tid utan korrekt skötsel och underhåll. Även utmed enskilda vägar sker en 
liknande utveckling för exempelvis alléer och vägtrummor i vattendrag.
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Transportsystemet har stor betydelse för den gröna infrastrukturens  
funktion, och det bidrar till stärkt biologisk mångfald med positiva effekter 
för växt- och djurliv, till exempel genom arbetet med artrika vägkanter, 
alléer, ekodukter, trädsäkringszoner och järnvägens stationsmiljöer. Det 
finns potential för ytterligare förbättringar av den gröna infrastrukturens 
funktion. 

För att klara miljömålen i Agenda 2030 vidtar Trafikverket åtgärder för att 
öka takten med att anpassa landskapsanpassad infrastruktur. Det är först 
när de grundläggande ekologiska funktionerna och naturens resurscykler 
är i jämvikt med samhällets resursuttag som det finns förutsättningar för 
att skapa långsiktigt hållbar och robust tillgänglighet. 

7.2. Åtgärder och effekter
Transportinfrastrukturen har stora möjligheter att förbättra situationen 
för biologisk mångfald, kulturvärden och möjligheterna för medborgare till 
positiva upplevelser i landskapet. Framför allt 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. 
Grundnivån på landskapets natur- och kulturvärden upprätthålls genom 
ordinarie skötsel och underhåll av infrastrukturanläggningarna. Speci-
fika miljöåtgärder är här svåra att kvantifiera. Tidigare och tillkommande 
brister identifieras kontinuerligt och hanteras inom ramen för kategorin 
”riktade miljöåtgärder”. Dessa insatser är möjliga att följa upp och koppla 
till prioriteringar inom landskapsområdet.

Fysiska åtgärder i anläggningen fokuseras till de områden som har  
avgörande påverkan på landskapet. Fyra områden rör natur och några 
områden rör kulturvärden. Barriäreffekter och mortalitet åtgärdas bäst 
med säkra passager för djur, ofta i kombination med stängsel. Allvarlig 
bullerpåverkan åtgärdas med bullerdämpande åtgärder i infrastrukturan-
läggningen. Ökad konnektivitet och livsmiljöer för växter och djur åstad-
koms genom att stärka och utveckla alléer och de artrika infrastruktur-
miljöerna samt genom att spridning av oönskade invasiva arter motverkas 
med restaurering och bekämpning. Infrastrukturanknutna kulturminnen, 
kulturbroar, kulturvägar och kulturjärnvägar restaureras och sköts. En 
sammanställning över registrerade miljöföreteelser i Trafikverkets anlägg-
ning redovisas i Tabell 13. 

Fysiska åtgärder som riktar sig mot natur- och kulturmiljövärden kombine-
ras ofta med gestaltningsinsatser för att åstadkomma god form och funk-
tion i förhållande till befintliga anläggningar och landskap. 

Under 2019 utfördes ett flertal riktade miljöåtgärder inom befintlig infra-
struktur:

• Inom området kulturmiljö renoverades 114 milstolpar och 64 kulturvägar.

• 251 artrika vägkanter och 169 alléer restaurerades eller nyskapades.

•  När det gäller barriärer har 107 konfliktpunkter åtgärdats under 2019,
med fördelningen 28 för fisk, 10 för grod- och kräldjur, 27 för hjortdjur
och 42 för medelstora däggdjur (utter).

Det görs även förbättringar i andra investeringsprojekt. Till exempel inom 
bärighetsprojektet åtgärdas ofta vandringshinder för vattenlevande djur. 
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Tabell 13. Sammanställning över registrerade miljöföreteelser  
i Trafikverkets anläggning 2020-01-1542 

Miljöföreteelse Mängd

Alléer 3 226 st

Solitära träd 2 683 st

Artrika vägmiljöer, antal 4 303 st

Artrika vägmiljöer, längd 1 932 mil

Hänsynsobjekt artrika vägmiljöer 317 mil

Artrik järnvägsmiljö 1 377 st

Väganknutet kulturminne 7 133 st

Bevarandevärd bro 515 st

Grod- och kräldjurspassage 36 st

Faunapassage för medelstora däggdjur 933 st

Vattenfaunapassage 508 st

Faunapassage för stora däggdjur 2 403 st

7.2.1. Kulturmiljöstrategi
Under 2019 utarbetades en kulturmiljöstrategi på regeringens uppdrag43. 
Strategin lägger fast Trafikverkets inriktning för arbetet med egna kultur-
värden och den omgivande kulturmiljö som berörs av Trafikverkets projekt 
och andra verksamheter. Kulturmiljöstrategin skapar nödvändiga förut-
sättningar för ett systematiskt och målinriktat arbete med kulturmiljö-
frågor och bidrar till att de nationella målen för kulturmiljöarbetet kan  
nås samt att kulturmiljöns potential för hållbar utveckling tas tillvara. 

Effekter av arbetet med kulturmiljöstrategin och den påbörjade implemen-
teringen kan redan avläsas i form av en mångdubbling av frågor som rör 
kulturmiljö, till exempel om antikvarisk hänsyn vid åtgärder på kultur-
broar, dokumentation vid utrivningar samt även om krav på kunskaps-
underlag i olika planeringssituationer. 

7.2.2. Bekämpa invasiva arter
Invasiva arter har snabbt blivit ett stort problem för biologisk mångfald. 
Det innebär även ett hot mot anläggningen i sig och minskar Trafikverkets 
möjlighet att uppfylla delar av de långsiktiga hållbarhetsmålen. Infrastruk-
turen är en del av problematiken eftersom flera invasiva arter sprids längs 
vägar och järnvägar och vidare ut i landskapet. Speciellt jätteslide och 
parkslide men även blomsterlupin, är svåra att bekämpa. Andra invasiva 
arter som också är i fokus för Trafikverkets arbete är jätteloka, jättebalsamin 
och kanadensiskt gullris. Jätteloka bekämpas kontinuerligt och försök med 
bekämpning av blomsterlupin och parkslide pågår i mindre skala. Det har 
även i något fall genomförts försök för att begränsa spridning i samband 
med masshantering. Trafikverket har även initierat samarbete med  
Naturvårdsverket, medverkar via CEDR i en internationell kunskaps-
sammanställning och har tagit fram en intern sammanställning av kun-
skaper om den aktuella situationen.

42. Uttag ur Trafikverkets IT-system Miljöwebb 
Landskap

43. Trafikverkets kulturmiljöstrategi, publikation 
2019:188
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I årets temaavsnitt har vi valt att ha koppling till biologisk mångfald,  
dels för att Trafikverkets påverkan på mångfalden är omfattande i förhål-
lande till den yta själva infrastrukturen upptar, dels för att vi gör mycket 
positiva insatser inom området. Medan infrastrukturen upptar endast  
cirka 1,3 procent av Sveriges yta påverkar den biologisk mångfald påtagligt 
över cirka 75 procent av Sveriges yta44. 

Den biologiska mångfalden är grunden för vårt samhälle. Den avgör 
samhällets möjlighet att utvecklas och är en förutsättning för att kunna 
ställa om till ett hållbart samhälle. Genom det biofysikaliska kretslopp 
som den biologiska mångfalden utgör, säkerställer den att de förnybara 
resurser samhället behöver ständigt förnyas (mat, förnybar energi, rent 
vatten och så vidare). Ju rikare biologisk mångfald, desto större resursbas 
finns tillgänglig för samhällets behov45,46. Detta grundläggande förhållande 
återspeglas inte i de ekonomiska system och verktyg samhället normalt 
använder, men kommer att bli nödvändigt för att uppnå globalt fastställda 
hållbarhetsmål47. Viltolyckor är ett undantag, där infrastrukturens  
påverkan på biologisk mångfald även återspeglas ekonomiskt. 

Antalet viltolyckor med stora däggdjur har stadigt ökat sedan mätningar 
inleddes på 1970- talet48. I dag sker en polisrapporterad viltolycka ungefär  
var sjätte minut på Sveriges vägar, vilket åsamkar samhället mycket stora 
kostnader årligen. Till dessa olyckor ska läggas det ännu större antal 
olyckor med djur som inte måste rapporteras till polis. Sammantaget är det 
en konflikt som skadar samhället ekonomiskt på flera sätt och kan innebära 
utarmning av biologisk mångfald.

För samhället finns stora vinster att hämta genom att minska viltolyckorna 
på vägar och järnvägar. Färre viltolyckor ger ökad tillgänglighet, förbätt-
rad punktlighet, minskad belastning på uttryckningspersonal (SOS, polis, 
räddnings tjänst med flera), mindre sjukvårdskostnad och sjukfrånvaro, 
lägre eftersökskostnader, minskat lidande för djur och stärkt biologisk 
mångfald. 

8.1. Vad gör Trafikverket för att bryta trenden 
av ökande antal viltolyckor
Djuren har samma behov som vi människor av säkra passager för att kunna 
passera en väg eller järnväg och kunna göra det utan att riskera att dödas  
av trafiken. Ett målmedvetet arbete har inletts för att långsiktigt halvera 
antalet viltolyckor på väg och järnväg. Trafikverkets bedömning i nuläget 
är att alla vägar med 4 000 fordon per dygn eller fler och med en hastig-
het över 80 km/tim behöver ha säkra djurpassager i kombination med 
viltstängsel. Motsvarande gäller för alla järnvägar med fler än 120 fordon 
per dygn. Sammantaget omfattas knappt 10 procent av Sveriges väg- och 
järnvägsnät av åtgärder för att nå halveringsmålet.

TEMA AVSNITT

8. Temaavsnitt:
Säkra passager för djur minskar
vilt olyckor och stärker biologisk mångfald

44. Benítez-López, A., Alkemade, R. & Verweij, 
P.A. 2009. Are mammal and bird populations 
declining in the proximity of roads and other 
infrastructure? Systematic Review N. 68. 
Collaboration for Environmental Evidence.

45. National Academy of Sciences and National 
Research Council. 1997. Nature and Human 
Society: The Quest for a Sustainable World. 
Washington, DC: The National Academies Press. 
https://doi.org/10.17226/6142

46. IPBES. 2019. Summary for policymakers of the 
global assessment report on biodiversity and 
ecosystem services of the Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondi-
zio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, 
P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, 
K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. 
Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. 
Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, 
J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. 
Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. 
N. Zayas (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 

47. OECD (2019), Biodiversity: Finance and the 
Economic and Business Case for Action, report 
prepared for the G7. Environment Ministers’ 
Meeting, 5-6 May 2019.

48. Viltolycksprojektet (VIOL). Slutrapport. 
Maj 1980. Statens Vägverk. Utvecklingssektionen. 
TU 146.

https://www.nap.edu/catalog/6142/nature-and-human-society-the-quest-for-a-sustainable-world
https://www.nap.edu/catalog/6142/nature-and-human-society-the-quest-for-a-sustainable-world
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https://www.nap.edu/catalog/6142/nature-and-human-society-the-quest-for-a-sustainable-world
https://www.nap.edu/catalog/6142/nature-and-human-society-the-quest-for-a-sustainable-world


TRAFIKVERKETS MILJÖRAPPORT 201952

8.2. Säkra passager för stora djur
Djur har liknande behov av säkra passager som människor för att kunna  
passera en väg eller järnväg och göra det utan att riskera att dödas av trafiken.

Till stora däggdjur räknas alla vilda klövdjur: älg, kronhjort, dovhjort, 
rådjur, vildsvin och ren. Dessutom inkluderas de stora rovdjuren björn, 
varg, lo och järv. Säkra passager för djur kan variera i storlek, arkitektur, 
anpassning till omgivning med mera. Deras funktionalitet varierar med 
utformningen men kan aldrig understiga vissa storleksmått för att fungera 
överhuvudtaget, se Figur 19.

Figur 19. Förhållandet mellan en faunapassages effektivitet och passagens bredd för älg och 
rådjur. Förutsatt minimihöjd 4,5 m för älg och 2 m för rådjur.

8.2.1. Ekodukt och landskapsbro
Ekodukten leder djuren över vägen eller järnvägen medan en landskaps-
bro ger djur möjlighet att passera säkert under vägen eller järnvägen. 
Bägge används för att ge alla djur en möjlighet att passera, och de är stora 
nog att binda samman naturen så att nödvändig ekologisk funktionalitet 
säkerställs mellan de naturmiljöer som åtskils av infrastrukturen.  Mål-
sättningen och funktionaliteten är mer omfattande än att bara säkerställa 
säker passage för stora däggdjur. En ekodukt eller landskapsbro erbjuder en 
passage som är minst 30 meter bred och som inte tillåter allmän trafik. De 
innebär höga kostnader och används för att åtgärda särskilt viktiga barriär- 
och viltolycksproblem. Några sådana ekodukter har anlagts på senare tid, 
till exempel på E6 vid Sandsjöbacka i Kungsbacka (Figur 20) och på E65 vid 
Lemmeströtorp i Skåne. Rätt utformade fungerar konstruktionerna väl och 
reducerar viltolyckorna med 90 procent. Den här typen av åtgärd används 
med goda resultat i flera länder både inom och utanför Europa.

TEMA AVSNITT
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Figur 20. Ekodukt över E6 vid Sandsjöbacka. (foto: Trafikverket) Ekodukten är utformad för att 
ge många djur en säker passagemöjlighet över den barriär E6 utgör, och därmed bidrar den till 
att återskapa förlorad ekologisk funktionalitet i området.

8.2.2. Faunabro och faunaport
Faunabroar och faunaportar anläggs och anpassas till sin utformning för 
en specifik grupp av djur, vanligen stora däggdjur. Det är den vanligaste 
åtgärden för stora djur när planskild passage behövs. De kombineras ofta 
med allmän trafik, men då på mindre vägar med lite trafik. Storleken, 
speciellt bredden, har betydelse för dess effektivitet och funktionalitet, 
det vill säga hur många djur som passerar i förhållande till de djur som 
inte använder passagen. Effektiviteten bestäms av passagens storlek och 
förekomsten av allmän störning. Ju mindre en passage är, desto lägre san-
nolikhet att djuret använder den. Samma gäller för allmänstörningen, till 
exempel mycket störning från trafik eller annan mänsklig aktivitet. Även 
lokalisering och utformning av växtlighet och andra anpassningsåtgärder 
till omgivande natur har stor betydelse för effektiviteten.

TEMA AVSNITT

Figur 21. Faunabro.
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Trafikverket genomför systematisk uppföljning, till exempel via forsk-
ningsprogrammet TRIEKOL. Det vetenskapliga upplägget av studierna ger 
möjlighet att tidigt dra slutsatser från resultaten som sedan kan inarbetas 
i Trafikverkets krav och råd för utformning. De ovanstående två exemplen 
har bidragit till ändrade regelverk. En faunabro eller faunaport fungerar 
sämre om den leder djuren mot en väg, och en passage utan lämplig vegeta-
tion (Figur 21, Figur 22) fungerar mycket sämre jämfört med en som har 
anlagt lämplig vegetation i och intill passagen (Figur 23).

Figur 23. Exempel på lyckad lokalisering och väl utformade faunabroar över väg 73 norr om Ny-
näshamn. Här passerar vildsvin, rådjur och älg i regelbundet, oftast någon gång mellan skymning 
och gryning. De delar passagen med ryttare och vandrare som oftast passerar dagtid. Spåren i 
marken ger tydliga besked och bevis på att den används.

8.2.3. Faunapassage i plan med viltvarningssystem
Viltvarningssystem är en ny åtgärd för Sverige som ännu så länge bara 
finns på en väg, och utvärdering pågår. Att styra djur med viltstängsel 
upp på en väg eller järnväg till en passage på vägen eller järnväg innebär 
flera begränsningar, till skillnad från de föregående konstruktionerna där 
viltstängslet styr djuren till en planskild passagenmöjlighet. Passager i plan 

TEMA AVSNITT

Figur 22. Faunaport
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kan inte användas på infrastruktur med alltför hög trafikering eller med 
hastigheter över 80 km/tim. Tidsluckan mellan fordon avgör om djur pas-
serar och hastigheten avgör risken för kollision.

Ett viltvarningssystem har två funktioner, dels att identifiera om ett djur är 
på väg att passera genom stängselöppningen och att då tända en varnings-
signal till trafikanterna, dels att skrämma djuret så att det inte passerar om 
ett tåg närmar sig. Passagen med alla dess ingående delar (viltvarningssys-
tem, vägens utformning, stängslets anslutning, varningssignaler med mera) 
ställer höga krav på lokalisering och samordnad utformning för att fungera 
väl, men rätt utformat och anpassat ger det en passage med hög effektivitet, 
se Figur 24 och Figur 25.

Figur 24. Principskiss för viltvarningssystem vid järnväg. Viltvarningsutrustningen täcker hela 
området från monteringen på en stolpe. Passagen ska lokaliseras så att det ger djuren god möj-
lighet att passera ostört när ingen trafik passerar. Särskilda anordningar kan finnas för att hindra 
djur från att vika av längs järnvägen eller vägen.

TEMA AVSNITT

Figur 25. Viltpassage med viltvarningssystem vid väg 108 Svedala, Skåne (foto: Trafikverket)

Bilden (Figur 25) tagen från masten med viltvarningssystemet med den öppna ytan för detekte-
ring av passerande djur i förgrunden. Motsvarande öppna yta finns på andra sidan vägen. Inget 
mitträcke i själva passagen. Varningsskylt med tillhörande elförsörjning syns på bilden till höger 
(Figur 26).

Figur 26. Varningsskylt (foto: Trafikverket)
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8.3. Kostnad och effektivitet

8.3.1. Viltolyckornas kostnader
I Sverige har viltolyckorna på väg och järnväg stadigt ökat sedan mätning-
arna började49, och förorsakar nu samhället en årlig kostnad på över 5 mil-
jarder per år50. Orsaken är i första hand ökat trafikarbete. En växande andel 
av trafiken sker på vägar med 3 000–30 000 fordon per dygn, där vilto-
lycksrisken är som störst och allt fler av dessa vägar har höga hastigheter, 
90 km/tim eller mera. Till detta ska läggas att populationerna av kronhjort, 
dovhjort och vildsvin ökar snabbt51, i kombination med att viltstängsel inte 
fungerat som planerat. Djuren har inte låtit sig stoppas av viltstängslen, 
utan de har valt att passera vägen på andra ställen eller hittat sätt att for-
cera stängslet, till exempel vid dåligt underhåll och vid korsningar, påfarter 
eller andra öppningar. 

Under 2019 inträffade 66 691 polisrapporterade olyckor med stora däggdjur 
(inklusive ren) på vägarna52, alltså i genomsnitt 183 viltolyckor varje dag, se 
Tabell 14. Trenden är stadigt ökande.

Tabell 14. Antal rapporterade viltolyckor 2017-2019

Antal polisrapporterade viltolyckor 2019 2018 2017

Väg 66 961 65 455 63 519

Järnväg 7 507 7 323 6 511

Mellan 2012 och 2019 varierade antalet omkomna i viltolyckor mellan två 
och nio personer. Under samma period varierade antalet skadade mellan 
500 och 1 000, och antalet allvarligt skadade mellan 50 och 100 personer53.

TEMA AVSNITT

Figur 27. Viltolycksutvecklingen över tid för älg, rådjur, kronhjort/dovhjort och vildsvin indexerat 
i förhållande till antalet olyckor 1999 (registrering upphörde) och 2003 (registrering åter-
upptogs). Heldraget streck visar utvecklingen på väg, och prickat streck visar utvecklingen på 
järnväg. Streckad linje visar populationsutvecklingen för respektive arter.

49. Viltolycksprojektet (VIOL). Slutrapport. 
Maj 1980. Statens Vägverk. Utvecklingssektionen. 
TU 146.

50. Gren, I-M, and A Jägerbrand. 2019. 
Calculating the costs of animal-vehicle accidents 
involving. Transportation Research Part D. 112-122.
Elsevier och Förstudie Viltsäker järnväg. Utredning 
om olycksdrabbade sträckor och förslag till 
lösningar. 2015-02-04 FoI-projekt: 5819. 
Trafikverket.

51. Gren, I-M, and A Jägerbrand. 2019. Calculating 
the costs of animal-vehicle accidents involving. 
Transportation Research Part D. 112-122. Elsevier 
och Förstudie Viltsäker järnväg. Utredning om 
olycksdrabbade sträckor och förslag till 
lösningar.2015-02-04 FoI-projekt: 5819. 
Trafikverket.

52. https://www.viltolycka.se/statistik/
viltolyckor-for-respektive-viltslag/ 

53. Källa: Transportstyrelsen.

https://www.viltolycka.se/statistik/viltolyckor-for-respektive-viltslag/
https://www.viltolycka.se/statistik/viltolyckor-for-respektive-viltslag/
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8.3.2. Effektiv planering
För att effektivt och långsiktigt minska viltolyckorna förser Trafikverket 
olycksdrabbade vägar och vägavsnitt med säkra passager, i kombination 
med viltstängsel eller som komplement till befintliga viltstängsel. Samtidigt 
säkerställer vi underhåll och skötsel.

För att säkerställa detta har Trafikverket utvecklat planeringsunderlaget 
viltolyckskartor. Kartorna är ett verktyg som visualiserar data för vilto-
lyckor med större däggdjur. De används som underlag i Trafikverkets 
planering, vilket gör det enklare att identifiera var åtgärder behövs och 
vilka åtgärder som kan ge mest effekt. Kartorna är framtagna med underlag 
från Nationella Viltolycksrådets registrering av viltolyckor samt polisens 
databas för olycksregistrering. De bygger på de fem senaste årens vilto-
lyckor och de uppdateras en gång per år. Kartorna visar viltolyckstäthet, 
viltolycksfrekvens med rankning per län och nationellt, vägsträckor med 
barriärproblematik med mera54. Kartorna används som ett av många un-
derlag i samråd och för sammanvägd prioritering och planering av åtgärder 
vid trimnings- och investeringsåtgärder. 

TEMA AVSNITT

Figur 28. Viltolyckskarta över viltolycksfrekvens per vägsträcka med länsvis och  
nationell rankning.

54. Viltolyckskartor och Barriärkartor – Handledning 
för tillämpning i åtgärdsarbete. Trafikverket 
2019:178.
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 8.3.3. Optimering av antal passager

För kostnadseffektiv minskning av viltolyckor ska åtgärder riktas till vägar 
och områden med mycket viltolyckor. Det är minst lika viktigt att avgöra 
antal och avstånd mellan passagerna. 

Längs en väg eller järnväg som ska åtgärdas krävs att det finns fullgod pas-
sagemöjlighet för stora däggdjur, räknat per maximalt sex kilometer långa 
avsnitt. Fullgod passagemöjlighet kan uppnås genom en passage som är 
tillräckligt stor och välanpassad för att erbjuda 100 procents passageeffek-
tivitet. Ett alternativ är flera mindre passager inom sträckan, vilka tillsam-
mans ger 100 procents effektiv passagemöjlighet55,56. Det innebär att broar 
och portar som behövs för andra ändamål lämpligen anpassas för att fung-
era som passage för djur, även om de inte var för sig blir fullgoda faunapas-
sager. Tillsammans kan de bli en tillräckligt bra lösning.

TEMA AVSNITT

Figur 29. Beräknad effektivitet (förväntat antal genomförda passager i förhållande till försök att 
passera) för rådjur respektive älg för vägport.

12 m bred port: Rådjur 60% effektivitet, Älg 40% effektivitet

16 m bred: Rådjur 80% effektivitet, Älg 60% effektivitet

Figur 30. Beräknad effektivitet (förväntat antal genomförda passager i förhållande till försök att 
passera) för rådjur respektive älg för faunabro.

55. Analys av infrastrukturens permeabilitet för 
klövdjur – en metodrapport”. Trafikverket 
publikation 2015:254

56. Krav VGU, Vägars och gators utformning 
publikation 2020:029
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TEMA AVSNITT

Figur 31. En stor eller flera mindre passager för djur avgörs från fall till fall beroende på av de 
samlade behoven av passager för djur, friluftsliv, korsande trafik mm.

?

 Enskild stor passage

?

Flera mindre passager
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9. Yt- och grundvattenskydd
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en grundläggande förutsättning för 
allt liv. Vatten och vattenlandskapet levererar en mängd ekosystemtjänster till 
gagn för oss alla. Det är helt nödvändigt för samhället att nå eller bibehålla 
en god vattenkvalitet och vattenmiljö, i form av bland annat rent dricks-
vatten och långsiktigt hållbara akvatiska ekosystem. Vatten är även en 
viktig teknisk förutsättning vid byggande och drift av infrastruktur. 

Målsättningar för vatten och vattenanknutna värden formuleras i flera av 
miljökvalitetsmålen. Väg- och järnvägsinfrastrukturens påverkan på vatten 
har framför allt koppling till miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vatten-
drag, Grundvatten av god kvalitet, Giftfri miljö, Myllrande våtmarker och  
Ett rikt växt- och djurliv.

Trafikverket har under 2019 formulerat ett långsiktigt mål för att möta 
behoven inom vattenförvaltningen – Trafikverket ska genomföra insatser 
så att infrastrukturen inte motverkar en god vattenkvalitet. 

9.1. Tillstånd
Svensk vattenförvaltning utgår från EU:s ramdirektiv för vatten, RDV57. 
RDV genomförs i Sverige genom förvaltningsplaner, åtgärdsprogram  
och miljökvalitetsnormer, vilka fastställts av vattenmyndigheterna58. 
Trafikverket omfattas av åtgärdsprogrammen och har ett utpekat ansvar 
för kunskapsuppbyggnad avseende att skydda vatten från förorening och 
fysisk påverkan, framför allt i form av vandringshinder för fisk och andra 
vattenlevande organismer, vid väg- och järnvägsanläggningar. Byggande  
i vatten, liksom påverkan på vatten, regleras av miljöbalken, bland annat 
som vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet, och hanteras av  
Trafikverket i både bygg-, drift- och underhållsskede.

Byggande, drift, underhåll och användning av väg- och järnvägsinfrastruk-
turen innebär ofta påverkan eller risk för påverkan på vatten och vatten-
anknutna värden. Påverkan kan bestå i förorening eller risk för förorening 
av vatten, både diffus och direkt, påverkan på vattnets flöden och nivåer 
samt påverkan på vattnets form, läge och kontinuitet. Risken för förore-
ning av vattentillgångar av betydelse för dricksvattenförsörjningen eller 
med stora naturvärden kräver extra uppmärksamhet. Det gäller även vägar 
och järnvägar som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande 
organismer. Påverkan på flöden och nivåer kan också påverka andra viktiga 
samhällsintressen negativt, exempelvis byggnader och anläggningar med 
en grundvattenberoende grundläggning.

Befintliga statliga vägar och järnvägar har tiotusentals kontaktpunkter 
med både yt- och grundvatten, se Figur 32. Enligt Trafikverkets inven-
teringar och metoder för bland annat riskanalys59 finns det många platser 
där påverkan eller risken för påverkan är av sådan betydelse att det behövs 
åtgärder.

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 för att vi fullt ut ska kunna bidra 
till att fastställda miljökvalitetsnormer och mål är det nödvändigt att  
åtgärdstakten ökar. 

FAKTA

Tillstånd
Miljötillståndet i landets sjöar och 
vattendrag är totalt sett inte tillfreds-
 ställande, även om situationen 
varierar mellan olika vattenområden 
och olika delar av landet. Väg- och 
järnvägsinfrastrukturen har tusen- 
tals kontaktpunkter med både yt- 
och grundvatten, och vid många 
platser är påverkan eller risken för 
påverkan av sådan betydelse att det 
behövs åtgärder.

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 vattenförvaltning.

57. 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 

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

59. Trafikverkets handbok Yt- och grundvatten-
skydd, TRV publ 2013:135

http://www.notisum.se/rnp/document/?id=300l0060
http://www.notisum.se/rnp/document/?id=300l0060
http://www.notisum.se/rnp/document/?id=300l0060
http://www.notisum.se/rnp/document/?id=300l0060
http://www.notisum.se/rnp/document/?id=300l0060
https://www.vattenmyndigheterna.se/
https://www.vattenmyndigheterna.se/
https://www.vattenmyndigheterna.se/
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Kunskapen ökar ständigt men förbättringsbehov finns alltjämt, inte minst 
för avvattningssystemens utformning och funktion. Kunskapen om  
transportsystemets totala påverkan på, och konsekvenser för, landets  
vattenförekomster blir allt större men behöver fortsatt öka i en föränderlig 
värld, där förutsättningarna ändras över tid.

9.2. 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. En mycket viktig komponent är också att effektivt 
omsätta tilldelade medel i ändamålsenliga riktade vattenmiljöåtgärder i 
befintliga anläggningar. Kunskapsuppbyggnad och att sprida och tillämpa 
denna kunskap har också en avgörande betydelse. 

Det är viktigt att komma ihåg att skydd av vatten är en del av en större 
helhet inom transportsystemet, och gränserna mellan olika miljöområden 
är sällan distinkta. Att vid behov vidta skyddsåtgärder vid fysiska kontakt-
punkter mellan vatten och vägar eller järnvägar är uppenbara åtgärder, 
men val av material och kemiska produkter, åtgärder mot luftföroreningar 
samt efterbehandling av förorenade områden har också stor betydelse för 
att skydda vatten mot förorening. Även trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
är ofta till gagn för vattenskyddet. Avvattningssystemens utformning är 
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Figur 32. GIS-analys i AquaVia60 där det statliga väg- och järnvägsnätet körts mot från vänster 
vattenskyddsområden (VSO), i mitten VSO och grundvattenförekomster och till höger VSO, 
grundvatten- och ytvattenförekomster.

60. AquaVia – Trafikverkets it-lösning för vatten. 
Resultaten tillgängliggörs i Trafikverkets 
GIS-plattform Stigfinnaren/Miljöwebb vatten.
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avgörande för anläggningarnas robusthet, inte minst i ett förändrat klimat, 
liksom för omgivningspåverkan. Utformningen är också en viktig kompo-
nent för att skydda vatten mot förorening och motverka fragmentering av 
vattensystemen. Vattenskyddsåtgärder, till exempel våtmarker och  
dammar, kan också skapa mervärden genom att främja biologisk mångfald  
och tillföra estetiska värden i väg- och järnvägsmiljöer. Vandringshinder  
i vatten behöver åtgärdas och vattenanläggningar underhållas, men  
åtgärder kan ibland stå i konflikt med kulturmiljövärden.

9.2.1. Åtgärder mot risk för föroreningar 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 järnvägsanläggning-
arna. För 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 fortsatt att inventera statusen på våra befint-
liga vattenskydd längs med väg- och järnvägsnäten, och arbetet kommer att 
fortsätta 2021. Flera av de befintliga skydden kommer att kräva någon form 
av ombyggnation för att uppfylla dagens behov och krav. Andra behöver  
underhållsåtgärder och vissa har visat sig vara omotiverade och bör tas bort.

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 grundvattenskydd61. Åtgärderna kan exempelvis vara avkörnings-
skydd, siktförbättring, förlåtande sidoområden, hastighetsreglering och 
trafikstyrning, eller skyddsåtgärder som flödesstyrning, tätskikt, rening 
och underlag till beredskapsplaner. 

Trafikverket har under 2019 fortsatt arbetet med riktade åtgärder vid 
identi fierade konfliktsträckor i befintliga anläggningar, se även avsnitt 2.2 
om FRAMÅT-projektet. Utredningarna, som ligger till grund för kom-

61. Trafikverkets handbok Yt- och grundvatten-
skydd, TRV publikation 2013:135



TRAFIKVERKETS MILJÖRAPPORT 2019 63

mande åtgärder, har ökat i antal. Tidigare fokus på konfliktsträckor och 
konfliktpunkter mellan grundvattenförekomster och statliga vägar och 
järnvägar har resulterat i att alla högt prioriterade objekt har genomgått 
en översiktlig riskbedömning. Fokus har därför flyttats till en omfattande 
satsning på konfliktsträckor och konfliktpunkter mellan vägar och järnvä-
gar och ytvattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen.

Under året gjordes nationella riskanalyser enligt Figur 33. Fördjupad risk-
bedömning, ofta med åtgärdsförslag, gjordes för 20 konfliktsträckor. Endast 
en skyddsåtgärd vid väg har slutförts under året men ett flertal har påbörjats. 
Vid järnvägen har 31 sugtransformatorer bytts ut eller miljösäkrats.

Figur 33. Nationella riskanalyser vatten.

9.2.2. Åtgärder för att anpassa anläggningarna till vattenlandskapet
Genom god fysisk planering och genomtänkt lokalisering strävar Trafik-
verket efter att minimera fragmenteringen av vattenlandskapet och påver-
kan av vattnets form och läge 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. Som en del av arbetet 
med vandringshinder för vattenlevande djur har Trafikverket under 2019 
initierat en nationell kartläggning av alla kontaktpunkter där vägar och 
järnvägar korsar vattendrag. Syftet är att få en nationell tillståndsbild inom 
området och att använda informationen så att fler vandringshinder för  
vattenlevande djur kan åtgärdas. 

9.2.3. 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 
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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 
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 klimat-
förändringarna. Vägbankar och banvallar kan ibland snöra av vatten-
områden och skadligt inverka på vattenomsättningen. Effekten kan bli en 
negativ påverkan på bland annat syresättning och temperatur. Trafikverket 
har under 2019 initierat ett nationellt arbete med att identifiera sådana 
platser för att sedan, vid behov, vidta åtgärder. 

9.2.4. Verktyg, samverkan samt forskning och 
innovation kring skydd av vatten
IT-verktyget AquaVia Edit har utvecklats under 2019 och i maj driftsattes 
version 1.0. En förvaltningsorganisation är på plats och en ny IT-plattform 
har implementerats. Informationen i systemet har förbättrats med ett mer 
högupplöst hydrografiskt underlag, vilket resulterat i riskanalyser som är 
mer konsekvent utförda och håller en högre kvalitet. Informationen till-
gängliggörs kontinuerligt för relevanta användare i Trafikverkets verktyg 
Stigfinnaren.

Trafikverkets metodik i handboken Yt- och grundvattenskydd har ytter-
ligare utvecklats under året, bland annat för ytvattenbedömningar och  
värdering av vatten kopplat till målrisknivå och åtgärdskostnader. Planerade 
riktlinjer för skydd av vatten och vattenanknutna värden har utvecklats, 
inklusive en handlingsplan för dess implementering, och kraven avses bli 
fastställda under våren 2020. 

Under året har satsningen på vägforskningsstationen Testsite E18 fortsatt. 
”Kopian” av vägen, avsedd som referens, har börjat ta form och ritningar på 
en ny provsträcka har tagits fram för test av olika filtermaterial för att rena 
vägdagvatten. Vid anläggningen bedrivs forskning om bland annat skydd 
av vatten. Satsningen fortsätter under 2020. 

Inom svensk vattenförvaltning samverkar vi nationellt, i olika konstella-
tioner, med framför allt vattenmyndigheterna, Sveriges geologiska  
undersökning, Havs- och vattenmyndigheten, Statens livsmedelsverk, 
Myndig heten för samhällsskydd och beredskap och Naturvårdsverket.  
Exempel på en sådan samverkan är Nationellt nätverk för dricksvatten.  
Vi deltar även i flera lokala och regionala konstellationer, såsom olika  
vattenråd och vattenvårdsförbund. 

Trafikverket bidrog även detta år med expertstöd i Vattenförvaltnings-
utredningen. Vi har också svarat på remisser, bland annat en remiss om 
ny vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområde.

Det internationella samarbetet om FOI fortsätter. Inom den europeiska 
samarbetsorganisationen CEDR62 är vi nu inne i slutfasen inom projektet 
Water Quality, och de tre forskningsprojekten har levererat ett flertal del-
rapporter. Projektet är något förskjutet och slutrapporten kommer under 
våren 2020, då även implementeringsfasen drar igång. Arbetet inom det 
nordiska samarbetet NordFou-projektet REHIRUP (Reducing Highway 
Run Off Pollution)63 fortskrider planenligt och en ny rapport, Raingardens 
for stormwater management – potential of raingardens in a Nordic climate, 
har tagits fram. Vi medverkar även i ett antal nationella FOI-projekt.

62. 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/

63. http://www.nordfou.org/projects/Sider/
default.aspx

https://www.cedr.eu/strategic-plan-tasks/research/call-2016/call-2016-water-quality/
https://www.cedr.eu/strategic-plan-tasks/research/call-2016/call-2016-water-quality/
https://www.cedr.eu/strategic-plan-tasks/research/call-2016/call-2016-water-quality/
https://www.cedr.eu/strategic-plan-tasks/research/call-2016/call-2016-water-quality/
http://www.nordfou.org/projects/Sider/default.aspx
http://www.nordfou.org/projects/Sider/default.aspx
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10. Material och kemiska produkter
Trafikverket strävar efter att minimera miljö- och hälsopåverkan från 
farliga ämnen i de kemiska produkter, material och varor vi använder. 
Trafikverkets långsiktiga mål att upphöra med användningen av särskilt 
farliga ämnen är ett led i vårt arbete med att skapa giftfria och resurssnåla 
kretslopp och bidra till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Trafikverkets och 
storstädernas gemensamma miljökrav vid entreprenadupphandling, där 
krav om kemiska produkter, material och varor ingår, är en viktig fram-
gångsfaktor för att nå målen. Ytterligare en framgångsfaktor är samverkan 
med branschen.

Användningen av kemikalier ökar64 och en av de största utmaningarna är 
att få kunskap om innehåll av farliga ämnen i material och varor – både de 
som används i dag och de som finns i befintlig anläggning. Kunskap och 
tillgång till information är en förutsättning för aktiva produktval och en 
miljö- och arbetsmiljösäker hantering.

10.1. Tillstånd
Material och varor som används i infrastrukturbyggande har generellt 
lång livslängd. I dagens infrastruktur finns ett historiskt arv av material 
och varor med oönskade egenskaper, exempelvis arseniksliprar, tjär-
asfalt, 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 områden som nu 
kräver kostsamma saneringsåtgärder (se kapitel 11 Förorenade områden). 
Bygg- och anläggningssektorn 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-kriterier65 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 34.

FAKTA

Tillstånd 
Information om innehåll av farliga 
ämnen saknas för en stor andel av 
materialen och varorna i infrastruk-
turen. Bristande information 
omöjliggör aktiva produktval och 
leder till risker för hälsa och miljön. 
Det medför också risk för att nya 
förorenade områden skapas.

Åtgärder och effekter
Trafikverkets och storstädernas 
gemensamma krav för farliga ämnen  
i material och varor ökar branschens 
drivkrafter för giftfritt byggande. 
Under 2019 har andelen av 
Trafik verkets avtalsartiklar med 
tillgång på information om innehåll 
av farliga ämnen ökat från 49 till 53 
procent. Miljömålsrådsåtgärden 
”Öka takten Kemikalieinformation 
Nu!”, som Trafikverket driver 
tillsammans med Kemikalieinspek-
tionen (KEMI) och Boverket, har 
resulterat i en kunskapsplattform 
som finns på Trafikverkets webb- 
plats. 

Figur 34

C-Utfasning

Okänd

BASTA

BETA

BASTA

Nuläge Målbild

64. Kemikalieinspektionen Vägen till giftfria och 
resurseffektiva kretslopp.

65. 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.

Figur 34. Nuläge och långsiktig målsättning för innehåll av farliga ämnen i material och varor.  
Målsättningen är att öka andelen mat erial och varor som klarar BASTA-kriterierna och inte  
innehåller riskminsknings- eller utfasningsämnen. 
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10.2. Åtgärder och effekter
Trafikverkets arbete inom giftfritt byggande bidrar i första hand till 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. De proaktiva åtgärderna fokuserar på 
att ersätta och fasa ut farliga ämnen samt tillgängliggöra information om 
miljö- och hälsofarliga ämnen i kemiska produkter, material och varor. 
Dessutom saneras redan förorenade områden. Giftfritt byggande bidrar 
även till miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Begränsad klimat-
påverkan, genom att produkter utan farliga ämnen kan cirkulera i giftfria 
och resurseffektiva 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 och hormonstörande ämnen och andra ämnen som är 
farliga för människors hälsa och ekosystemen.

10.2.1. Mer än hälften av Trafikverkets avtalsartiklar har information 
om innehåll av farliga ämnen
Under 2019 har andelen artiklar med tillgång till information om innehåll 
av farliga ämnen ökat från 49 till 53 procent, se Figur 35. Trafikverket 
bedriver ett systematiskt arbete med att implementera miljökrav som avser 
innehåll av farliga ämnen i våra entreprenadkontrakt och i vår interna 
varu upphandling av strategiskt material. Kraven bygger på BASTA- 
kriterierna samt tillämpning av miljöbalkens produktvalsprincip.  
Trafikverkets varuupphandling omfattar cirka 7 000 artiklar och mål-
sättningen 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. Den långsiktiga målsättningen är att kunna 
bygga och underhålla infrastrukturen med material och varor som klarar  
BASTA-kriterierna.
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Figur 35. I december 2019 har 53 procent av Trafikverkets avtalsartiklar information om innehåll 
av farliga ämnen.
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10.2.2. Minskad användning av utfasningsämnen
Trafikverkets kemikaliegranskningsfunktion granskar märkningspliktiga 
kemiska produkter som används vid byggande, drift och underhåll av  
infrastruktur. Utifrån innehållet av farliga ämnen klassas produkterna i 
fyra grupper, A till D, där grupp A är bästa produktvalet och motsvarar 
BASTA-kriterierna. Beroende på grupp gäller särskilda villkor för använd-
ning. De allra farligaste produkterna, grupp D, är förbjudna att använda i 
Trafikverkets verksamhet. Produkter i grupp D innehåller ämnen som är 
förbjudna enligt lag eller andra farliga ämnen som Trafikverket har beslu-
tat att avveckla för att ersätta med mindre hälso- och miljöfarliga produk-
ter. Vilka ämnen som är förbjudna framgår av Trafikverkets förbudslista66 
som finns tillgänglig på Trafikverkets webbplats. Under 2019 har förbuds-
listan uppdaterats för att underlätta för leverantörer och entreprenörer 
att stämma av förbudslistan utifrån lagkravsbaserad information. Gransk-
ningen syftar till att underlätta och stimulera aktiva produktval och utfas-
ning av särskilt farliga ämnen, så kallade utfasningsämnen, grupp C, och 
målsättningen är att öka andelen kemiska produkter som klarar BASTA-
kriterierna. Under 2019 granskade Trafikverket 1 664 kemiska produkter, 
vilket är en ökning jämfört med tidigare år. 42 procent av de granskade 
produkterna klarar BASTA-kriterierna, se Figur 36.

Figur 36. Fördelning av granskade produkter för perioden 2015-2019.

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 
till 11 sedan 2009, se Figur 37. Användningen av kemiska produkter som 
innehåller utfasningsämnen ligger på en fortsatt låg nivå, även om många 
fler produkter har granskats under 2019, jämfört med tidigare år. Ett 
tydligt kravställande i upphandlingar och ett aktivt arbete med utfasnings-
analyser i samverkan med tillverkare och entreprenörer ger resultat.  
Utfasningsarbetet har nått en nivå där använda produkter med utfasnings-
ämnen är tekniska, specialiserade produkter som funktionsmässigt är 
svåra att ersätta, vilket förklarar trenden i figur 37.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Ej fullständigaDCBAEj mp

2019
(1664)

2018
(1164)

2017
(1170)

2016
(1058)

2015
(740)

Figur 36

66. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-bran-
schen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-
kemiska-produkter/Kemikaliehantering/
Mallar-riktlinjer-och-dokument-om-kemikaliehan-
tering/

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-produkter/Kemikaliehantering/Mallar-riktlinjer-och-dokument-om-kemikaliehantering/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-produkter/Kemikaliehantering/Mallar-riktlinjer-och-dokument-om-kemikaliehantering/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-produkter/Kemikaliehantering/Mallar-riktlinjer-och-dokument-om-kemikaliehantering/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-produkter/Kemikaliehantering/Mallar-riktlinjer-och-dokument-om-kemikaliehantering/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-produkter/Kemikaliehantering/Mallar-riktlinjer-och-dokument-om-kemikaliehantering/
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Figur 37. Användningen av kemiska produkter med utfasningsämnen är på en fortsatt låg nivå.

10.2.3. Kemikaliehantering i verksamhet som 
Trafikverket bedriver i egen regi 
Trafikverket förvarar och hanterar kemiska produkter i den verksam-
het som bedrivs i egen regi, exempelvis inom materialservice och inom 
resultat enheterna Färjerederiet, Trafikverksskolan och Fordonsresurser. 
I linje med Trafikverkets långsiktiga mål att upphöra med särskilt farliga 
ämnen har Färjerederiet under 2019 fortsatt att fasa ut kemiska produkter 
som innehåller särskilt farliga ämnen, så kallade utfasningsämnen, grupp 
C, och ökat användningen av kemiska produkter som klarar BASTA- 
kriterierna, grupp A. Målsättningen är att under 2020 ytterligare minska 
andelen kemiska produkter som innehåller särskilt farliga ämnen.  
Färjerederiet påbörjade under 2019 även ett arbete för att minska använd-
ningen av antalet kemiska produkter som används inom rederiet. Detta 
arbete kommer att fortlöpa under 2020.

10.2.4. Miljömålsrådsåtgärden  
”Öka takten – Kemikalieinformation Nu!”
Under 2019 har miljömålsrådsåtgärden ”Öka takten – Kemikalieinformation 
Nu!67” som Trafikverket driver tillsammans med Boverket och Kemikalie-
inspektionen avslutats. Syftet med projektet är att påskynda tillgänglig-
görandet av information om farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter, 
med fokus på sammansatta varor. Arbetet har resulterat i en kunskaps-
plattform som lanserades på Trafikverkets webbplats i början av 2019. 
Plattformen innehåller fakta, vägledning och goda exempel och ska stödja 
och inspirera branschen i arbetet med att fasa ut farliga ämnen från bygg- 
och anläggningsprodukter så att produkterna kan cirkulera i resurseffektiva 
kretslopp i en cirkulär ekonomi. I dagsläget saknas information om innehåll 
av farliga ämnen i en stor andel av bygg- och anläggningsprodukterna på 
marknaden. Tillgång till kemikalieinformation är en förutsättning för att 
möjliggöra giftfria produktval och ta steg på vägen mot ett anläggnings-
byggande där material och varor cirkulerar i giftfria och resurseffektiva 
kretslopp. Giftfria produkter i resurseffektiva kretslopp bidrar till miljö målen 
Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö, se Figur 38.
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Antal kemiska produkter med särskilt farliga ämnen

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

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


TRAFIKVERKETS MILJÖRAPPORT 2019 69

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 

10.2.5. 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. Veten-
skapliga rådet driver och utvecklar BASTA-kriterierna som är ett verktyg 
för att ställa krav och jobba aktivt med produktval.

Under 2019 har BASTA tagit ett helhetsgrepp om hormonstörande  
ämnen och beslutat att ändra detta kriterium. Ändringen innebär att 
BASTA nu baserar bedömningen av hormonstörande ämnen på den defini-
tion av hormonstörande ämnen68 som tillämpas inom EU:s kemikalielag-
stiftning. BASTA har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och 
representanter från branschen tagit fram en vägledning för att bedöma 
hormonstörande ämnen i bygg- och anläggningsvaror. Trafikverket har 
deltagit i referensgruppen för framtagande av det vägledningsdokument 
som kommer att användas som ett hjälpmedel för att kunna klassificera om 
material, varor och kemiska produkter är hormonstörande. Vägledningen 
färdigställdes i december 2019.

Information och 
kunskap om 
farliga ämnen

Produktval och 
substitution

Giftfria produkter

Resurseffektiva 
kretslopp och en 
cirkulär ekonomi

Giftfri miljö

Begränsad 
klimatpåverkan

God bebyggd 
miljö

Figur 38. På väg mot en Giftfri miljö.
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68. a) Det orsakar skadliga effekter i en intakt 
organism eller i dess avkomma, dvs. förändringar 
av en organisms, ett systems eller en (under)
populations morfologi, fysiologi, tillväxt, 
utveckling, reproduktion eller livscykel, vilket leder 
till nedsatt funktionsförmåga, nedsatt kapacitet 
att kompensera för ytterligare stress eller ökad 
mottaglighet för annan påverkan.

b) Det har ett endokrint verkningssätt, dvs. 
förändrar det endokrina systemets funktion.

c) Den skadliga effekten är en följd av det 
endokrina verkningssättet.
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11. Förorenade områden
Trafikverket ansvarar för avhjälpande av förorenade områden som upp-
kommit av den verksamhet som har bedrivits av Banverket, Vägverket, 
Trafikverket och Statens järnvägar samt den flygplatsverksamhet som har 
bedrivits av Luftfartsverket69. Föroreningarna kan vara en följd av tidigare 
avslutade verksamheter eller pågående verksamheter. 

I ett förorenat område kan halten av farliga ämnen förekomma i sådana  
nivåer att det kan medföra risk för människors hälsa eller miljön. Föro ren-
ingarna är en del av vår industrihistoria och kan bestå av metaller, oljor 
eller organiska miljögifter. Föroreningar kan förekomma i mark, grund-
vatten, sjöar, vattendrag och byggnader. 

Arbetet med förorenade områden styrs av miljöbalken och de miljö-
kvalitetsmål som riksdagen beslutat om, främst Giftfri miljö. 

När staten bolagiserat viss verksamhet har ansvaret för miljöskador som 
uppkom före bolagiseringen reglerats i bolagiseringsavtal70. Detta benämns 
miljögarantin, och staten har gett Trafikverket uppdraget att hantera detta 
ansvar. Grundprincipen är att bolagen kan få ersättning för ansvar eller 
kostnader till följd av historisk miljöskuld.

11.1. Tillstånd
I Sverige finns enligt Naturvårdsverket cirka 85 000 potentiellt förorenade 
områden71. Alla dessa områden behöver inte åtgärdas, om föroreningsrisken 
är acceptabel. Detta gäller ofta för Trafikverkets förorenade områden efter  -
som den pågående verksamheten, såsom spår- och vägtrafik, begränsar 
människors tillgång till marken, vilket ger en låg exponering för föroreningar.

Trafikverkets förorenade områden uppstår och har uppstått från skilda 
verksamheter, vilket innebär att många olika föroreningar kan förekomma, 
såväl metaller som organiska miljögifter (petroleumprodukter, poly-
aromatiska heterocykler [PAH], PFAS, lösningsmedel med flera). PFAS  
är en grupp av högfluorerade ämnen som väckt särskild uppmärksamhet 
både internationellt och nationellt på senare år. 

Förorening kan ha uppkommit från geografiskt avgränsade förorenings-
källor, så kallade punktkällor, eller som diffus förorening. Punktkällor 
har uppkommit genom platsbunden verksamheter, till exempel impreg-
nering, gasproduktion, tankning, deponering, upplag och brandövning. 
Diffus förorening uppkommer bland annat till följd av trafikering, genom 
slitage på anläggningen, men även genom underhållsmetoder, till exempel 
ogräsbekämpning. Kunskapen om punktkällor ökar stadigt, medan diffusa 
föroreningskällor är sämre utredda. En potentiellt förorenande verksamhet 
benämns som riskobjekt, och efter identifiering registreras den i Trafik-
verkets förvaltningsregister, LEB. Flera riskobjekt kan samlas i ett område, 
till exempel en bangård eller en vägstation.

I Tabell 15 redovisas antalet potentiellt förorenade riskobjekt i olika faser 
under åren 2016–2019. Antalet riskobjekt är fördelade på 2 116 områden 
(år 2019). Sammanställningen i tabellen är exklusive de miljöskador som 
ersätts inom miljögarantin. Arbetet med förorenade områden följer en  
särskild process. Den första fasen, inventering, görs baserat på verksamhe-
tens utbredning och oavsett fastighetsgränser. Därför redovisar Tabell 15 
både identifierade riskobjekt och riskobjekt lokaliserade inom  

FAKTA

Tillstånd
Vid utgången av 2019 hade 
Trafik verket identifierat 5 576 
riskobjekt, varav 4 970 är invente-
rade. Av dessa är 1 139 översiktligt 
undersökta, 308 detaljerat 
undersökta, 214 efterbehandlade 
och 181 friklassade. 

Åtgärder och effekter
Under 2019 har riktade åtgärder för 
förorenade områden genomförts för 
65 miljoner kronor. 
Trafikverket har under 2019 betalat  
ut drygt 195 miljoner kronor till 
statliga bolag som ersättning för 
historisk miljö skuld enligt den så 
kallade miljögarantin.

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

70. Förorenade områden SFS 2012:793, 
Instruktion för Trafikverket, Ändring tillägg 7 §. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
dokument/_sfs-2010-185

71. Naturvårdsverket läget i landet avseende 
förorenade områden. https://www.naturvardsver-
ket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Fororenade-
omraden-lan-i-urval/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_sfs-2010-185
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_sfs-2010-185
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_sfs-2010-185
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_sfs-2010-185
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Fororenade-omraden-lan-i-urval/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Fororenade-omraden-lan-i-urval/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Fororenade-omraden-lan-i-urval/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Fororenade-omraden-lan-i-urval/
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Trafikverkets fastigheter. I efterföljande faser görs dock skillnad på när den 
förorenade verksamheten bedrevs och om riskobjekt är inom Trafikverkets 
fastighet.

Riskobjekt från verksamhet som bedrevs före 1969 och som ligger utanför 
Trafikverkets fastigheter, utreds inte ytterligare. Motsvarande objekt  
som finns inom Trafikverkets fastigheter, och där bedömd kostnad för 
avhjälpande är upp till 10 miljoner kronor, utreds vidare genom ett frivilligt 
ansvarstagande72,73. För riskobjekt som uppstått före 1969 och som har en 
förväntad kostnad som överstiger 10 miljoner kronor söks statliga bidrag 
för efterbehandling hos Naturvårdsverket.

Tabell 15. Ackumulerat antal potentiellt förorenade riskobjekt fördelat per år och på olika  
faser i arbetssättet.

    Identifierade riskobjekt

Tidpunkt Samtliga
Trafikverkets 

fastigheter Inventerade
Översiktligt 
undersökta

Detaljerat 
undersökta

Efter-
behandlade Friklassade

2019-12-31 5 576 3 396 4 970 1 139 308 214 181

2018-12-31 5 160 3 363 4 708 975 250 187 145

2017-12-31 4 545 3 318 4 201 950 218 129 142

2016-12-31 4 455 3 281 4 162 747 191 111 126

Tabellen omfattar riskobjekt som Trafikverket ansvarar för, men exklusive de miljöskador som 
ersätts inom miljögarantin. Underlag för åren 2016–2018 har hämtats från respektive årsrap-
port, och har därefter bearbetats genom att exkludera riskobjekt definierade som miljögaranti.

11.2. Åtgärder och effekter
Trafikverket åtgärdar förorenade områden så att de inte ska utgöra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta sker genom miljö-
garantin och genom så kallade riktade åtgärder. Förorenade områden kan 
även åtgärdas som en del i större infrastrukturprojekt. Dessa åtgärder  
avviker ofta från den arbetsprocess som finns för riktade åtgärder eftersom 
det till stor del handlar om att schakta och hantera de förorenade massorna.

11.2.1. Förorenade områden som omfattas av miljögarantin
Under 2019 hanterades ärenden från Swedavia AB, Jernhusen AB och 
Svevia AB för historiska miljöskador. 

Swedavia AB ansvarar för Sveriges tio största flygplatser där bland annat 
PFAS-ämnen påträffats. PFAS har tidigare använts i släckskum på brand-
övningsplatser. PFAS är ett organiskt miljögift och ämnena är svåra att 
åtgärda med den teknik som finns på marknaden i dag. För att rena grund- 
och dagvatten finns reningsanläggningar med kolfilterteknik nära brand-
övningsplatsen vid Visby Airport, Malmö Airport och Göteborg Landvetter 
Airport. Vid Malmö Airport har även sjöar och diken förorenats av PFAS 
och under 2019 har diken rensats för att minska spridningen. Vid Visby 
Airport har 36 dricksvattenbrunnar på privata fastigheter förorenats av 
PFAS, och under 2019 har 32 av dessa åtgärdats genom anslutning till  
kommunalt dricksvatten. För de övriga 4 pågår utredning om möjliga åtgär-
der. Vid Arlanda Airport påbörjades under 2019 fem pilotförsök med olika 
åtgärdsmetoder för att rena mark och vatten. Försöken kommer att pågå till 
2021. Pilottesterna omfattar bland annat jordtvätt och plantering av träd som 
tar upp och renar förorenat grundvatten. Samtliga åtgärder som rör PFAS 
omfattas av miljögarantin eftersom ämnena användes före bolagiseringen.

72. Trafikverket 2014-01-08. Beslut: Ambitions-
nivå Förorenade områden

73. Trafikverket 2017-12-15. Beslut: Ambitionsnivå 
förorenade områden. TRV 2016/61710
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Många bangårdar i landet består av flera fastigheter och både Trafikverket 
och Jernhusen AB kan vara ansvariga för föroreningar vid dessa.  
Jern husen AB har sedan 2017 inventerat 167 fastigheter varav 144 stycken 
omfattas av miljögarantin. Under 2018 och 2019 har 130 fastigheter un-
dersökts och på 13 har efterbehandling påbörjats. Föroreningarna består 
av metaller, oljor och organiska lösningsmedel. För ytliga föroreningar 
används främst schaktsanering, men för djupare föroreningar testas olika 
metoder för sanering på plats. Exempel är vid bangårdarna i Solna,  
Nyköping, Kristianstad och Malmö där åtgärder med kemisk oxidation  
eller termisk avdrivning har påbörjats under 2019. 

Svevia AB har fastigheter med föroreningar som uppkommit från täkt-
verksamhet och vägstationer. Bolaget började redan vid bolagiseringen 
2010 att inventera cirka 500 fastigheter. Samtliga undersökningar och 
åtgärder planeras att vara avslutade senast 2023. Under 2019 slutfördes  
ett tiotal åtgärder och det är endast 22 fastigheter som inte undersökts.

11.2.2. Förorenade områden inom riktade åtgärder 
Inom Trafikverkets fastigheter finns ett stort antal potentiellt förorenade 
områden (Tabell 15). I samband med internrevision av verksamheten år 
201574 identifierades en risk för att Trafikverket inte lever upp till miljö-
balkens kunskapskrav för förorenade områden. I handlingsplanen som togs 
fram antogs målet att inventera samtliga punktkällor fram till 2020. Figur 
39 redovisar antalet riskobjekt i olika faser under perioden 2016–2019. Av 
figuren kan utläsas att arbetet i den inledande fasen, inventering, har ökat 
sedan 2018. Detta bedöms vara en effekt av handlingsplanen. Målåret för 
inventeringsarbetet är satt till 2020. Även efterföljande steg, ett ökat antal 
översiktliga undersökningar, ingår i handlingsplanen. Mål året för över-
siktliga undersökningar är dock satt till 2027, och en lika tydlig ökning är 
därför inte synlig än.
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74. Trafikverket dnr TRV 2015/5220. Internrevi-
sion gällande Hantering av markförorening

Figur 39. Antalet objekt där inventering, översiktlig undersökning respektive detaljerad  
undersökning genomförts och förändring över tid.
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Under 2019 har översiktliga undersökningar genomförts vid 164 riskobjekt, 
fördelat på 32 områden, ofta bangårdar. Detta innebär att fram till 2020 har 
cirka 30 procent av riskobjekten inom Trafikverkets fastigheter undersökts 
översiktligt. Efterföljande undersöknings- och utredningssteg sker ofta 
under flera år. Under 2019 var 36 områden aktiva i dessa skeden. Vid varje 
steg kan riskobjekt bedömas utgöra en acceptabel risk utifrån nu rådande 
kunskap och markanvändning. För dessa sker därefter en fortsatt förvalt-
ning, men inte ytterligare utredningar.

Exempel från översiktliga undersökningar är undersökning av PFAS i 
grundvatten från 22 bangårdar. Syftet har varit att klargöra om bangårdar 
har en generell PFAS-förorening. Resultaten visar att ämnena är mätbara 
inom samtliga bangårdar. Vid 16 bangårdar bedömdes halterna inte vara 
högre än inom andra områden i tätort, så föroreningarna kommer troligen 
inte från bangården75.  Vid bangårdar med högre halter identifierades  
möjliga källor såsom hantering av brandskum. 

Föroreningssituationen vid före detta impregneringsplatser är ofta komplex, 
med blandad förorening och spridning till stora markdjup. Dessa områden 
kräver ofta flera år av utredning. Vid Hässleholms före detta impregnerings-
plats har riskbedömning och åtgärdsutredning slutförts under 2019 och 
riskvärdering pågår. Riskvärderingen ska ge beslutsunderlag för att välja det 
ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter bästa åtgärdsalternativet. 

Åtgärdsutredningar har slutförts vid bland annat Hässleholms före detta 
impregneringsplats, Sundsvall-Timrå flygplats och Sollefteå lokstalls e 
område under 2019. 

Detaljprojektering har pågått vid Nässjö före detta gasverk och vid de före 
detta impregneringsplatserna i Älmhult, Räppe och Ormaryd. Vid den  
sistnämnda har även efterbehandlingsåtgärder påbörjats under 2019.

Med nuvarande åtgärdstakt inom riktade åtgärder kommer det att ta lång 
tid att uppnå miljöbalkens åtgärdskrav och uppfylla miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö. Detta gäller Trafikverket men även generellt i Sverige. För att 
höja åtgärdstakten krävs effektivare efterbehandlingsmetoder och bättre 
förvaltning av risker. Trafikverkets användning av mark skulle också 
kunna optimeras utifrån rådande föroreningssituation, vilket i sig är en 
strategi för att hantera risker. 

11.2.3. Statlig samverkan förorenade områden 
Trafikverket samverkar med andra organisationer som har ansvar för stat-
ligt förorenade områden. Arbetet leds av Naturvårdsverket och har under 
2019 resulterat i en handlingsplan med fem gemensamma arbetsområden76:

•  en gemensam definition av objekt/område/projekt för att skapa en
jämförbar och enhetlig redovisning

•  en årlig plan för utredningar och åtgärder på respektive myndighet, med
syfte att ta fram en gemensam grund för prioritering och därigenom en
likartad hantering

•  erfarenhetsåterföring, vilket bidrar till effektiva åtgärder och hantering

•  metodik för beräkning av miljöskuld för att få en jämförbar och
transparent redovisning

•  PFAS-samverkan – erfarenhetsåterföring specifikt för PFAS-områden.

75. Förorenade områden PFAS rapport, kapitel 3.2,
4.1 samt 4.2. http://kundarenden.trafikverket.
local/Searchport/Document.aspx? 
diaryref=2&caseref=1289418&docuref=5742079

76. Naturvårdsverket handlingsplan 2019-2020 
för Statligt förorenade områden. http://www.
naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/
Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/
Redovisade-2019/Hantering-av-statens-fororena-
de-omraden-och-avvecklade-skjutfalt/

http://kundarenden.trafikverket.local/Searchport/Document.aspx?diaryref=2&caseref=1289418&docuref=5742079
http://kundarenden.trafikverket.local/Searchport/Document.aspx?diaryref=2&caseref=1289418&docuref=5742079
http://kundarenden.trafikverket.local/Searchport/Document.aspx?diaryref=2&caseref=1289418&docuref=5742079
http://kundarenden.trafikverket.local/Searchport/Document.aspx?diaryref=2&caseref=1289418&docuref=5742079
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2019/Hantering-av-statens-fororenade-omraden-och-avvecklade-skjutfalt/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2019/Hantering-av-statens-fororenade-omraden-och-avvecklade-skjutfalt/
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