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Sammanfattning 

Trafikverkets miljöutredning 2020 är framtagen för att uppfylla kraven i förordning 

(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Enligt förordningen ska 

miljöutredningen uppdateras vid väsentliga förändringar eller minst vart femte år. 

Trafikverkets nuvarande miljöutredning är från 2015 vilket innebär att den behöver 

uppdateras under 2020 för att uppfylla förordningens krav. Miljöutredningen 2020 

genomförs i huvudsak för att uppfylla förordningens krav om uppdatering vart femte år, inte 

för att verksamheten har genomgått väsentliga förändringar. 

Syftet med miljöutredningen är att utreda den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov 

till. Miljöutredningen utgör även underlag och inriktning för att förbättra Trafikverkets 

systematiska miljöarbete och vår miljöprestanda. Utredningens fokus har varit Trafikverkets 

uppdrag kopplat till den långsiktiga planeringen av transportsystemet och utveckling och 

vidmakthållandet av den statliga infrastrukturen. 

Med hänsyn till att Trafikverkets uppdrag bland annat innebär byggande av infrastruktur 

medför myndighetens verksamhet ofta stora ingrepp i miljön och betydande miljöpåverkan. 

Myndigheten har i denna del av sin verksamhet att följa omfattande reglering på såväl 

miljöområdet som en mängd andra områden. Inom Trafikverket är det av avgörande 

betydelse att kunna garantera att det finns en god medvetenhet internt om vilka regler som 

gäller, hur dessa ska tillämpas och hur de ska bevakas för att fånga upp eventuella 

ändringar. För att garantera god regelefterlevnad, effektivitet och samordning inom 

myndigheten i dess arbete med olika projekt har en mängd interna system skapats och olika 

styrande och stödjande dokument tagits fram. Bland annat upprättas varje år en 

miljörapport för att mer i detalj redovisa miljöarbetets innehåll och effekter. Vidare tar 

Trafikverket vart fjärde år fram GAP-analyser1 i samband med den långsiktiga planeringen 

och framtagandet av nationell plan. Det underlaget ger en god och uppdaterad bild över 

myndighetens miljöpåverkan. I arbetet med att ta fram en miljöutredning har myndigheten 

därför tillgång till ett gediget underlag som till största delen uppfyller 

miljöledningsförordningens krav på upprättande av en miljöutredning. Denna 

miljöutredning är därför baserad på en kartläggning av befintligt underlag. 

Analys av det befintliga underlaget har resulterat i en nulägesbeskrivning och övergripande 

status avseende Trafikverkets systematiska miljöarbete och miljöprestanda. Slutsatsen dras 

att Trafikverkets miljöpåverkan i stort är inom samma områden som vid föregående 

miljöutredning 20152. Nya och ökade lagstiftningskrav inom miljöområdet är en förändrad 

förutsättning, exempelvis har en ny klimatlag trätt ikraft år 2018. En annan utmaning är att 

förändrade lag- och omvärldskrav även medför högre krav på Trafikverkets befintliga 

anläggning. Ökade insatser behövs för att upprätthålla funktionen på Trafikverkets fysiska 

miljötillgångar3 och därmed minska underhållsskulden för fysiska miljötillgångar i befintlig 

anläggning. Det är mest effektivt att vårda det som finns.   

                                                           
1 Gapanalys – Skillnaden mellan förväntad utveckling av transportsystemet och målbild 2030, 
publikationsnummer 2020:046 
2 Trafikverkets miljöutredning 2015, dokumentbeteckning 2015:050 
3 Med fysiska miljötillgångar avses åtgärd för att skydda/minska påverkan på omgivning (till exempel 
bullerskydd, vattenskydd, det vill säga anläggning som inte är nödvändig för trafik), 
skyddsåtgärder/anpassningar för miljö på den anläggning som är nödvändig för trafik (till exempel 
dubbelmantlade transformatorer, faunapassager på bro) samt rena värden (även tillagda som till 
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Trafikverket är en stor beställare och genomför upphandlingar och avrop till ett värde av 

cirka 50 miljarder kronor per år. Genom att ställa miljökrav i samband med upphandling av 

ny och underhåll av befintlig infrastruktur kan miljöpåverkan minskas.   

Digitaliseringens utveckling påverkar också Trafikverkets miljöarbete; det möjliggör 

hantering av ökade och mer komplexa miljökrav i form av att data kan hanteras och lagras 

på ett mer effektivt sätt, men kräver också ibland en omställning av till exempel arbetssätt. 

Miljöutredningen visar att Trafikverkets miljöpåverkan är mest betydande inom följande 

miljöområden: 

 Klimat och Energi 

 Luftkvalitet 

 Buller och Vibrationer 

 Landskap (natur- och kulturmiljö) 

 Yt- och grundvatten 

 Material och kemiska produkter inklusive avfall 

 Mark och massor inklusive förorenade områden 

Resultatet av kartläggningen visar att det finns olika typer av underlag som används i 

Trafikverkets miljöarbete och att det pågår omfattande förbättringsarbeten i verksamheten. 

Trafikverket bedriver kontinuerligt arbete med att ta fram och uppdatera 

tillståndbeskrivningar, kunskapsunderlag och olika typer av styrande och vägledande 

dokument inom miljöområdet. Detta betyder att Trafikverket har aktuell kunskap om 

verksamhetens miljöpåverkan utifrån den kunskap och metoder som finns i dagsläget för att 

ta fram underlag och göra bedömningar. När det gäller befintlig anläggning pågår ett flertal 

förbättringsinitiativ för att öka kunskapen om anläggningens fysiska miljötillgångar och 

identifiera underhållsskulden för fysiska miljötillgångar i befintlig anläggning. För 

Trafikverkets breda och komplexa verksamhet behövs även fördjupade ”miljöutredningar” 

för att kunna bedriva ett effektivt miljöarbete. I Trafikverket är miljö en integrerad del av 

ledningssystemet som ska efterleva kraven i ISO 14001 vilket bland annat innebär krav på 

ständig förbättring. Det pågår förbättringsarbete i verksamheten, men det finns också behov 

av att ta sig an nya förbättringsområden. Utredningen föreslår följande möjliga 

förbättringsområden som har koppling till det systematiska miljöarbetet: 

 Processanalys ur miljösynpunkt för att exempelvis säkerställa att alla verksamheter, 

processer och beslut som bidrar till miljöpåverkan har identifierat och kartlagts. Få 

en heltsbild över hur det processorieterade arbetssättet ur miljösynpunkt fungerar. 

 Tydliggöra styrningen av Trafikverkets miljöarbete, exempelvis hur mål avseende 

miljö inarbetas i verksamheten samt översyn av prioriterade miljöområden 

 Hantera och tillgängliggöra miljöinformation genom att förbättra och utveckla 

erfarenhetsåterföring, tydliggöra relationen mellan årlig miljörapport och 

miljöutredningar samt sammanställa tillståndsbeskrivningar för Planera 

transportsystemet långsiktigt  

  

                                                           
exempel kompensation) till exempel artrika järnvägsmiljöer och ormhotell. Dessa är ofta juridiskt 
bindande (enligt plankarta eller myndighetsbeslut) 
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1 Inledning och bakgrund 

Trafikverket omfattas av Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 

Enligt förordningen är varje nationell myndighet skyldig att införa miljöledningssystem för 

att bedriva ett systematiskt miljöarbete. Syftet är att förbättra miljöprestandan och minska 

den negativa miljöpåverkan. Miljöledningssystem bygger på att en organisation kartlägger 

sin verksamhets miljöpåverkan och utifrån resultatet fastställer policy, mål, handlingsplaner 

och rutiner. För att omsätta miljöarbetet i praktiken krävs utbildning, kommunikation och 

sedan uppföljning för att säkerställa att ständig förbättring och minskad miljöpåverkan nås. 

Trafikverket har valt den internationella standarden för miljöledning, ISO 14001, som stöd 

för att bygga upp och strukturera upp miljöarbetet. I Trafikverket är miljö en integrerad del 

av ledningssystemet som ska efterleva kraven i ISO 14001. Trafikverkets resultatenhet 

Färjerederiet är certifierad enligt ISO 14001. 

I förordning (2009:907) finns bland annat krav på miljöutredning. Enligt förordningen ska 

miljöutredningen hållas aktuell genom att den uppdateras vid väsentliga förändringar av 

verksamheten eller minst vart femte år. Trafikverkets miljöutredning är från 2015 och mot 

bakgrund av förordningens krav behöver Trafikverkets miljöutredning uppdateras under 

2020. 

Utdrag från Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter  

 

 

 

1.1. Metod, omfattning och avgränsning 

Som utgångspunkt för Trafikverkets miljöutredning 2020 har Trafikverkets miljöutredning 

från 20154 och till viss del från 2010 används. Miljöutredningen 2020 genomförs i huvudsak 

för att uppfylla förordningens krav om uppdatering vart femte år, inte för att verksamheten 

har genomgått väsentliga förändringar. Inom Trafikverket är det av avgörande betydelse att 

kunna garantera att det finns en god medvetenhet internt om vilka regler om gäller, hur 

dessa ska tillämpas och hur de ska bevakas för att fånga upp eventuella ändringar. För att 

garantera god regelefterlevnad, effektivitet och samordning inom myndigheten i dess arbete 

med olika projekt har en mängd interna system skapats och olika styrande och stödjande 

dokument tagits fram. I arbetet med att ta fram en miljöutredning i detta sammanhang har 

myndigheten därför tillgång till ett gediget underlag som till största delen uppfyller 

miljöledningsförordningens krav på upprättande av en miljöutredning. Miljöutredningen 

kan därför tillåtas bygga på detta befintliga underlag. Arbetet har i huvudsak bestått av en 

                                                           
4 Trafikverkets miljöutredning 2015, dokumentbeteckning 2015:050 
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översiktlig kartläggning, sammanställning och analys av befintliga rapporter och underlag 

där den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till finns beskriven och analyserad. 

Utredningen omfattar också förslag på förbättringsområden kopplat till Trafikverkets 

systematiska miljöarbete. De förbättringsområden som föreslås i utredningen utgör 

underlag och inriktning för fortsatt arbete. I ett nästa steg kan än mer djupgående analyser 

göras för att ta fram konkreta åtgärder. Avsikten är att få en övergripande status av de 

grundförutsättningar som bör ligga till grund för att utveckla ledningssystemet och förbättra 

Trafikverkets miljöprestanda. 

Utredningens fokus har varit Trafikverkets uppdrag kopplat till den långsiktiga planeringen 

av transportsystemet och utveckling och vidmakthållandet av den statliga infrastrukturen. 

En arbetsgrupp med representanter från Planering, Underhåll, Investering och Stora Projekt 

har genomfört utredningen. 

Utredningen omfattar inte översyn och uppdatering av Trafikverkets miljöaspektsregister. 

En separat översyn kan behövas kopplat till de betydande miljöaspekterna för att undersöka 

hur miljöaspektsregistret används idag och vilka behov som finns med tanke på att både 

Trafikverkets processkarta och förvaltningen av dessa, det vill säga processorganisationen 

har ändrats sedan 2015. 
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2 Trafikverkets uppdrag 

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 är infrastrukturhållare 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. Transportsystemet är en 

viktig del i ett samhälle, vid sidan av andra samhällssektorer 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 påverkar också transportsystemets utformning och utveckling. 

Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Transportpolitikens 

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 hänsynsmålet5 

För uppföljning av Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen använder 

Trafikverket leveranskvaliteter och ett antal indikatorer.  

 

Ett långsiktigt hållbart transportsystem tillgodoser en god tillgänglighet inom 

hållbarhetens ramar. Med detta menas att ingen dör eller skadas allvarligt och att 

transportsystemet bidrar till att miljö- och hälsomål kan nås. 

Fyrstegsprincipen är en grundläggande utgångspunkt i Trafikverkets planeringsarbete. 

Genom att tillämpa fyrstegsprincipen ges förutsättningar för god resurshushållning. 

                                                           
5http://malportal.trafa.se/Global/Excelfiler%20M%c3%a5lportalen/Transportpolitiska%20m%c3%a5
l.pdf?_ga=1.211559957.1061519634.1461679974 

FUNKTIONSMÅL - tillgänglighet 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla 

en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingen i hela landet. 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 övergripande generationsmålet 

för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. 

 

Till de båda delmålen finns även ett antal preciseringar. 

 

 

 

 

 

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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Tänkbara åtgärder ska analyseras i följande fyra steg: 

 

 

Trafikverkets miljöarbete styrs bland annat av de transportpolitiska målen, de svenska 

miljökvalitetsmålen, handlingsplanen för Agenda 2030 (Målbild 2030 – tillgänglighet i ett 

hållbart samhälle) och Trafikverkets långsiktiga mål. Till det kommer lagar, förordningar 

och föreskrifter och en rad andra styrande dokument och uppdrag som beskrivs av figuren 

här nedan. 

 

 

Figur 1 Översiktlig beskrivning av hur Trafikverkets miljöarbete styrs 

Trafikverket har konkretiserat Agenda 2030-målen i Målbild 2030 – tillgänglighet i ett 

hållbart samhälle genom att samla mål som regering och riksdag beslutat och i vissa fall 

kompletterat med andra mål. Flera av målen i målbild 2030 rör också hänsynsmålet i de 

transportpolitiska målen. Trafikverkets långsiktiga mål beskriver vilken roll Trafikverket och 

den nationella statliga infrastrukturen kan ta för att bidra till Målbild 2030 och därmed 

Agenda 2030. De långsiktiga målen är indelade efter Trafikverket vision: smidigt , grönt och 

tryggt. Trafikverket ska också verka för att Sveriges miljökvalitetsmål nås, dessa beskrivs i 

avsnitt 3. 

Tänk om  

Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka 

behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.  

Optimera 

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt 

utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.  

Bygg om  

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.  

Bygg nytt 

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det 

betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder 
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2.1.  Organisation 

Trafikverkets arbetsordning innehåller generaldirektörens (GD) grundläggande 

bestämmelser om verkets organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av 

ärenden och formerna i övrigt för verksamheten. Följande avsnitt är utdrag från denna 

arbetsordning.6 

Trafikverket delas in i 6 verksamhetsområden, 1 program, 6 centrala funktioner, 4 

resultatenheter och Internrevisionen, enligt nedanstående bild som visar Trafikverkets 

övergripande organisationsstruktur. 

 

Figur 2 Trafikverkets övergripande organisationsstruktur 

Verksamhetsområden och program Nya stambanor 

Trafikverkets verksamhetsområden och program Nya stambanor genomför verksamhet 

enligt beslutade processer för att säkra leveranser till medborgare och näringsliv. I 

arbetssätten för beslutade processer ska miljöhänsyn och miljökrav integreras. Vissa 

verksamhetsområden beslutar om styrning inom specifika områden och ger stöd i dessa 

frågor till hela Trafikverket. När det gäller miljöfrågor finns exempelvis nedanstående 

specificerade i olika verksamhetsområdens arbetsordningar: 

 Planering – samordning av exempelvis externrapportering, leveranskvaliteter för 

miljö och hälsa. Expertkunskap för att ta fram besluts- och planeringsunderlag 

inom miljö och hälsa. Beställning av miljöåtgärder på befintlig infrastruktur med 

mera 

 Trafik – att akuta behov av avhjälpande underhåll operativt genomförs vilket 

inkluderar miljösanering vid olyckor på väg eller järnväg 

 Underhåll – ansvarar för att väg- och järnvägsanläggningen inklusive fysiska 

miljötillgångar lever upp till krav på funktionalitet, leveransansvar för sanering och 

efterbehandling av förorenade områden inklusive statens miljögaranti samt 

                                                           
6 TDOK 2010:14 Arbetsordning för Trafikverket 
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expertstöd vid upphandling och genomförande av underhållsentreprenader så att 

miljöhänsyn tas i projekten 

 Investering – expertkompetens inom miljöområdet som ger stöd vid upphandling 

och genomförande av investeringsprojekt. 

 Stora projekt - expertkompetens inom miljöområdet som ger stöd vid upphandling 

och genomförande av nyinvestering i form av stora projekt samt för program Nya 

Stambanor 

 Informations- och kommunikationsteknik – informationsteknik som möjliggör mer 

energieffektiv användning av transportsystemet (väg och järnväg), modeller och 

verktyg för energioptimering vid byggande och underhåll av vägar/järnvägar, 

digitala mötesalternativ 

 

Resultatenheter 

Resultatenheter ansvarar för att genomföra avgränsade och särredovisade delar av 

Trafikverkets verksamhet under bolagsliknande former. Resultatenheterna ska agera som en 

del av Trafikverket. Samspel mellan resultatenheter och övriga organisation ska ske på 

sådant sätt att verksamheten kan bedrivas på konkurrensneutrala villkor. Resultatenheten 

ska prioritera Trafikverkets behov. Resultatenheterna är Förarprov, Trafikverksskolan, 

Färjerederiet och Fordonresurser.  

 

Centrala funktioner 

Trafikverkets centrala funktioner och säkerhetsfunktionen på Generaldirektörens kansli 

(Gdks) ger stöd åt verksledningen i styrningen av verksamheten och stöd till verkets 

samtliga enheter inom definierade områden. Dessa funktioner ska verka för 

författningsefterlevnad, effektivitet och ändamålsenlighet inom Trafikverket. Funktionerna 

är Ekonomi och Styrning, Strategisk utveckling, HR, Inlöp och logistik, Juridik och 

planprövning och Kommunikation som alla har en viktig del i miljöarbetet. Som exempel 

kan nämnas expertis vid prövning och rättstillämpning. 

 

2.2. Trafikverkets processer 

Processerna är ett sätt att beskriva, stödja och styra verksamheten och hur Trafikverket 

skapar värde för kunder, uppdragsgivare och intressenter. En process definieras som 

återkommande länkande aktiviteter eller nätverk av sådana aktiviteter som utifrån ett givet 

behov skapar det värde som tillfredsställer behovet.  

Trafikverkets processkarta består av styr-, huvud- och stödprocesser. 

Styrprocess Leda och styra beskriver hur Trafikverket styr verksamheten för att på ett 

ändamålsenligt sätt nå syfte, krav och mål enligt Trafikverkets uppdrag. 

Trafikverkets huvudprocesser syftar till att skapa värde för Trafikverkets kunder, 

uppdragsgivare och andra intressenter. Resultatet av huvudprocesserna ska bli funktionella 

väg- och järnvägstjänster, trafikinformation, tillförlitliga väg- och järnvägssystem och 

genomförda förarprov. 

Stödprocesserna beskriver arbetssätt som behövs som stöd för styr- och huvudprocesserna. 

Stödprocesserna riktar sig främst internt inom Trafikverket. 
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Nedanstående avsnitt kommer att beskriva de huvudprocesser som främst har beaktats i 

denna utredning samt utgör en stor del av Trafikverkets betydande miljöpåverkan. Dessa 

processer är inringande i figur 3, processkarta som visar Trafikverkets huvudprocesser.  

 

 

Figur 3 Beskrivning av Trafikverkets huvudprocesser som främst har beaktats i denna utredning samt utgör en 
stor del av Trafikverkets betydande miljöpåverkan. 

 

Planera transportsystemet långsiktigt 

Processen beskriver hur Trafikverket arbetar med den långsiktiga 

transportslagsövergripande planeringen av transportsystemet. 

Syftet med processen är att ta fram förslag och underlag för ett samhällsekonomiskt 

effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem. De 

viktigaste leveranserna är förslag till nationell transportplan och underlag till regionala 

transportplaner. 

Chefen för Planering har processansvar för Planera transportsystemet långsiktigt. 

 

Samla in och bearbeta information om vägar och järnvägar 

Processen beskriver ett gemensamt arbetssätt för att samla in, bearbeta och tillhandahålla 

information om vägar och järnvägar och dess funktion och tillstånd. 

Syftet med processen är att: 
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 Samla in, ajourhålla, kvalitetssäkra data om anläggningen som Trafikverket 

förvaltar och sådan data som Trafikverket har uppdrag att hantera. Med data menas 

data om anläggningen, tillståndet samt användningen av anläggningen. 

 Ta fram underhållsstrategier för väg- och järnvägsanläggningen 

 Samla in och analysera data från övervakad väg-och järnvägsanläggning i syfte att 

bedöma tekniskt och funktionellt tillstånd samt behov av underhållsåtgärder på 1 till 

12 års sikt. 

 Bidra till Trafikverkets kunskap om anläggningens tillstånd och nedbrytning både 

för ingående teknikområden samt för funktionella system. 

Chefen för Underhåll har processansvar för Samla in och bearbeta information om 

vägar och järnvägar. 

 

Planera genomförande av transportplaner 

Processen beskriver hur Trafikverket arbetar med att ta fram transportplaner som ett 

mellansteg mellan den långsiktiga nationella planeringen och den medellånga och korta 

planeringen. 

Syftet med processen är att överbrygga avståndet mellan den långsiktiga nationella 

planeringen och den korta och medellånga, samt skapa en samplanering av åtgärder inom 

investering, underhåll och trafikering. 

Chefen för Planering har processansvaret för Planera genomförandet av transportplaner. 

 

Planera åtgärder på vägar och järnvägar 

Processen beskriver hur vi arbetar med planering, prioritering och koordinering av 

investerings- och underhållsåtgärder utifrån fastställda transportplaner och annan styrning 

av verksamheten. 

Syftet med processen är att prioritera och koordinera investerings- och underhållsåtgärder 

samt att förädla beskrivningen av åtgärderna så att planläggning, projektering och byggande 

kan påbörjas. Processen inkluderar alla trafikslag. 

Chefen för Planering har processansvaret för Planera åtgärder på vägar och järnvägar. 

 

Genomföra åtgärder på vägar och järnvägar 

Processen Genomföra åtgärder på vägar och järnvägar (GÅ-processen) beskriver hur vi 

arbetar med att genomföra överenskomna åtgärder på Trafikverkets väg- och järnvägsnät 

inklusive färjeleder.. Hantering av projektens miljöfrågor styrs och stöds av den operativa 

processen ”Miljösäkring”. 

Syftet med processen är att: 

 leverera ny och/eller förbättrad infrastruktur med rätt funktion och kvalitet 

 tillhandahålla en tillgänglig och pålitlig infrastruktur med rätt funktion och kvalitet 

Chefen för Investering har processansvaret för Genomföra åtgärder på vägar och 

järnvägar. 
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3  Miljöstyrning i Trafikverket 

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 

Trafikverket mäter miljöprestandan och dess utveckling. Beslut har fattats om att 

Trafikverkets integrerade ledningssystem ska efterleva kraven enligt ISO 14001. Ett 

miljöledningssystem uppbyggt enligt ISO 14001 bygger på modellen Planera-Genomföra-

Följa upp-Förbättra (PDCA – Plan-Do-Check-Act). 

Trafikverket är en miljömålsmyndighet vilket innebär att finns ett utpekat ansvar i 

Trafikverkets uppdrag att bidra till generationsmålet och de svenska miljökvalitetsmålen. I 

utredningarna De nationella miljökvalitetsmålen – 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. 

Trafikverket rapporterar årligen till Naturvårdsverket och regeringen om hur arbetet med 

miljöledningssystemet utvecklas enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga 

myndigheter. För att kunna få en effektiv styrning av verksamheten behöver vissa 

grundläggande förutsättningar klargöras. Det behövs analyser och utredningar av hur 

Trafikverkets verksamhet påverkar omvärlden (negativt och positivt) och den omgivande 

miljön, vilket kan jämställas med förordningens krav på miljöutredning. I miljöutredningen 

som utfördes 2015 identifierades följande prioriterade områden och Trafikverkets 

miljöarbete är till största delen fortfarande indelat enligt dessa 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). 

De prioriterade miljöområdena utgör grunden för vilka tillståndsbedömningar, 

tillståndsbeskrivningar, kunskapsunderlag, GAP-analyser, riktlinjer och andra styrande 

dokument som behövs för att hantera de miljöutmaningar som Trafikverkets verksamhet 

står inför.  

Trafikverkets ledningssystem ska styra och stödja hanteringen av Trafikverkets betydande 

miljöpåverkan, vilket sammanfattas av prioriterade miljöområden. Arbetssättet är 
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processorienterat och inom respektive process ska relevanta miljökrav tas om hand, då 

miljöstyrning/säkring inte är en egen stödprocess. 

Genomförandedelen av miljöledningssystemet hanteras och förankras i Trafikverkets 

organisation och processer främst genom riktlinjer som beskriver huvuddragen i ett 

arbetssätt kopplat till ett miljöområde innehållande bland annat ambitionsnivåer och krav. 

Rutiner beskriver sedan hur arbetssätt ska utföras i en process. 

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 1, 

eftersom det innehåller flera aktiviteter. Men generellt kan följande kopplingar göras. 

 

Tabell 1 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, aktivt 

resande  

Ett rikt växt- och djurliv  Landskap  

 

Trafikverkets långsiktiga mål, se figur 4, är indelade efter Trafikverket vision: smidigt, grönt. 

I avsnitt 4.2 finns beskrivningar av hur Trafikverket bidrar till de olika målen uppdelade på 

de områden där Trafikverket har en betydande miljöpåverkan. 
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Figur 4, Trafikverkets långsiktiga mål 

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 åtgärdsarbetet, inklusive ny- och ombyggnation planeras och genomförs 

arbete med skyddsåtgärder, såsom bullerskyddsskärmar, dammbindning, säkra 

faunapassager och åtgärder som motverkar oacceptabla hälso- och säkerhetsrisker. Vidare 

tas tillgångstrategier fram och åtgärder genomförs för att bibehålla funktion på 

skyddsåtgärder, bibehålla natur- och kulturvärden, restaurering av alléer samt att klimat- 

och miljökrav ställs vid upphandling. 
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4 Resultat - kartläggning 

Resultatet av kartläggningen gällande befintliga underlag och pågående arbeten som 

bedöms uppfylla kraven gällande miljöutredningens innehåll enligt Förordning (2009:907) 

om miljöledning i statliga myndigheter har delats upp i tre underavsnitt. Avsnitt 4.1 och 4.2 

berör 4 § medan avsnitt 4.3 berör 5 §. 

 

4.1. Miljökrav i lag och annan författning 

Trafikverkets mycket omfattande och ofta ingripande verksamhet i samhället innebär att 

myndigheten behöver förhålla sig till en stor mängd regler, både på miljöområdet och andra 

relaterade områden, såsom upphandlings- och fastighetsområdet. Den centrala funktionen 

Juridik och planprövning har det övergripande ansvaret för rättstillämpning och 

författningsefterlevnad. I ansvaret ingår att tillhandahålla en uppdaterad och 

kvalitetssäkrad författningsförteckning7 med ett utpekat bevakningsansvar för respektive 

författning. Författningsförteckningen är indelad i olika rättsområden, varav miljörätt är ett. 

De miljökrav som Trafikverket oftast har att beakta återfinns i följande lagar (med 

tillhörande förordningar och föreskrifter): 

 

• Miljöbalken (1998:808)  

• Väglagen (1971:498) 

• Lag (1995:1649) om byggande av järnväg 

• Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om särskilda vattenverksamheter 

• Plan- och bygglagen (2010:900) 

• Kulturmiljölag (1988:950) 

 

Till stöd för både Juridik och planprövning samt process- och verksamhetsansvariga finns 

bevakningsansvariga utpekade för varje författning som ska säkerställa resurser (experter) 

för att bevaka och ge stöd inom olika författningar. Processansvarig ansvarar för att utforma 

de gemensamma arbetssätten inom processen så att de svarar mot kraven samt att samverka 

och förankra förändringen med berörda chefer (leveransansvariga) i organisationen. 

Arbetssättet med utpekade bevakningsansvariga är nytt och började gälla från 15 juni 2020.  

För mer detaljerad information om författningsbevakning och efterlevnadskontroll se TDOK 

2010:98 och TDOK 2018:02099 

  

                                                           
7 Trafikverkets författningförteckning, intranät/Stöd och verktyg/juridik/Författningsförteckning 
8 TDOK 2010:9 Bevakning, införandestöd och kontroll av nya eller förändrade författningar samt 
rättspraxis för Trafikverket 
9 TDOK 2018:0209 Verksamhetsuppföljning 
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4.2. Miljöpåverkan 

Transportsystemet påverkar människors hälsa och livskvalitet, både nu och i framtiden, och 

det sker både direkt och över tid. Denna påverkan av miljön sker både under 

transportsystemets användningsfas  och i ett livscykelperspektiv genom byggande och drift 

av bland annat infrastrukturen.  

Transportsystemet påverkar genom till exempel växthusgaser, ingrepp i landskapet, 

kväveoxider och partiklar, buller och vibrationer, miljögifter, ändrade vattenflöden och 

användningen av ändliga naturresurser. 

Trafikverkets uppdrag och verksamhet kan delas in i två delar gällande miljöpåverkan: 

 Långsiktiga planer för transportsystemet – regleras enligt instruktioner från 

departementet, här har Trafikverkets rådighet begränsad i den mening att vi inte 

beslutar om vilka insatser som ska ingå i framtagna planer. Inför dessa beslut har vi 

däremot en viktig en viktig roll, Trafikverket ska bidra med kompetens, vara duktiga 

rådgivare avseende infrastrukturens miljöpåverkan och de miljöeffekter 

verksamheten bidrar till. Vi ska ha kunskap om den miljöprestanda som råder och 

vi har skyldighet gentemot vår uppdragsgivare att bland annat lyfta fram behov av 

insatser, miljöanpassningar av den verksamhet som kan kopplas till förvaltning och 

utveckling av den statliga infrastrukturanläggningen. Vilka insatser som ska 

genomföras har vi däremot ingen rådighet över, det ska istället framgå av det 

uppdrag Trafikverket ges. 

 Bygga och förvalta statlig infrastruktur – här har Trafikverket stort ansvar och även 

möjlighet att påverka den betydande miljöpåverkan som byggandet och förvaltandet 

av infrastruktur innebär. Trafikverket är en stor beställare och genomför 

upphandlingar och avrop till ett värde av cirka 50 miljarder kronor per år. Genom 

att ställa miljökrav vid upphandling för byggnation och underhåll av infrastruktur 

kan miljöpåverkan minskas.  

Utöver den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket enligt förordning (2009:907) om 

miljöledning i statliga myndigheter, tar Trafikverket fram en miljörapport årligen för att mer 

i detalj redovisa miljöarbetets innehåll och effekter. Rapporten har fokus på åtgärder och 

effekterna av åtgärderna. I den redovisas också kortfattat tillståndet och dess utveckling 

över tid. 

Resultatet från kartläggningen visar att Trafikverkets årliga miljörapport till stora delar 

täcker kraven gällande att miljöpåverkan ska vara utredd. 

Nedan följer en beskrivning av den miljöpåverkan som Trafikverkets verksamhet ger 

upphov till indelat i olika miljöområden. De prioriterade miljöområden är baserade på 

tidigare erfarenheter och utredningar som visar att Trafikverket inom dessa områden har en 

betydande miljöpåverkan, och att det här finns omfattande kunskapsunderlag, 

tillståndsbeskrivningar, GAP-analyser, uppföljningar, riktlinjer och andra styrande 

dokument för respektive område. Utgångspunkten för val av miljöområden i underavsnitten 

till 4.2 var Trafikverkets miljörapport 2019. Skillnaden jämfört med Miljörapport 2019 är att 

“Förorenade områden” utökades till “Mark och massor inkl. förorenade områden” och att 

“Material och kemiska produkter” utökades till “Material och kemiska produkter inklusive 

avfall”. De båda avsnitten utökades för att bättre spegla de miljöutmaningar som 

Trafikverket behöver hantera inom respektive område. Området aktivt resande som beskrivs 

sist i avsnitt 4.2 skiljer sig från övriga prioriterade miljöområden på så sätt att det är ett 
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åtgärdsområde som kan medföra positiva effekter i flera av de andra miljöområdena såsom;  

luftkvalitet, buller och klimat och energi. Området har även ett bidrag till folkhälsan.  

Respektive miljöområde inleds med en beskrivning av tillståndet för transportsystemet och 

den statliga infrastrukturen ur miljö- och hälsosynpunkt därefter beskrivs hur Trafikverket 

arbetar med området och Trafikverkets rådighet i frågan. Miljöåtgärder kan leda till både 

konflikter och synergier inom flera miljöområden. 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. Tvärfunktionell samverkan, områden 

emellan, är därför nödvändigt, för att säkerställa att ökad måluppfyllnad inom ett 

miljöområde inte sker på bekostnad av andra hållbarhetsmål. 

Informationen för respektive miljöområde gällande tillståndet är till största delen hämtad 

från Trafikverkets miljörapport 2019, TRV 2020/23187, publikationsnummer 2020:077 

medan exempel från Trafikverkets verksamhet är hämtat från olika verksamhetsområden. 

 

4.2.1. Klimat och energi 

4.2.1.1. Tillståndet i transportsystemet och den statliga infrastrukturen 

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. 

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafik, som helt dominerar utsläppen från inrikes 

transporter, minskade enligt preliminära data med drygt 10 procent jämfört med 2019. 

Orsaken är främst den minskade vägtrafiken under covid-19-pandemin. År 2018 stod den 

för 92 procent av utsläppen från inrikes transporter. Därefter 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. Den statliga infrastrukturen ger i ett livscykelperspektiv ett 

årligt utsläpp av växthusgaser på cirka 1,2 miljoner ton per år. Det kan jämföras med de 

direkta utsläppen (utan hänsyn till bränsleproduktion) från inrikestrafiken på cirka 16 

miljoner ton. Utsläppen från den statliga infrastrukturen är relativt jämnt fördelade mellan 

investering (cirka 0,5 miljoner ton), reinvestering (cirka 0,5 miljoner ton), drift och 

underhåll (cirka 0,1 miljoner ton). 

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 transporter (exklusive 

inrikes flyg) minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, och hela transportsektorn 

ska inte ha några nettoutsläpp senast år 2045. För att nå klimatmålen behöver 

transportsektorn arbeta med tre delar: elektrifiering och effektivisering av fordon och 

farkoster, förnybara drivmedel och ett mer transporteffektivt samhälle. 
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4.2.1.2. Trafikverkets verksamhet 

Trafikverket har långsiktiga mål avseende klimatpåverkan: 

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

 utvecklar elektrifiering längs viktiga vägar. 

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 infrastrukturen med allt mindre klimatbelastning, med den långsiktiga 

målsättningen att den ska vara klimatneutral ur ett livscykelperspektiv senast 2045. Detta 

inkluderar även färjedriften. 

Trafikverket har stor möjlighet att påverka energianvändningen och växthusgasutsläppen 

från byggande och underhåll av statlig väg och järnväg. Däremot har Trafikverket 

begränsade möjligheter att påverka utsläppen från trafiken, även om åtgärder som sänkta 

hastighetsgränser och fler trafiksäkerhetskameror (ATK) bidrar till minskade utsläpp av 

växthusgaser. 

Den absolut största delen, knappt 97 % av klimatpåverkande utsläpp från Trafikverkets 

verksamhet kommer från infrastrukturhållningen, resterande fördelas på vägfärjor cirka 2,5 

% tjänsteresor cirka 0,5% och lokaler, övrig verksamhet cirka 0,1%. 

Trafikverket arbetar för energieffektiva och mindre klimatpåverkande lösningar vid 

byggande, drift och underhåll av infrastruktur. Det långsiktiga målet är att infrastrukturen 

ska vara klimatneutral senast 2045. Delmålen omsätts succesivt i upphandlingskrav på 

konsulter, entreprenörer och materialleverantörer. För större projekt (mer än 50 miljoner 

kronor) ställs klimatkrav genom reduktionskrav baserade på projektens innehåll och när de 

ska vara klara, där högre krav ställs på projekt med sent slutförande. Klimatkrav ställs även 

på armeringsstål, betong, cement, konstruktionsstål och drivmedel i investeringsprojekt 

mindre än 50 miljoner kronor och i baskontrakt underhåll för väg och järnväg. I 

storstadsregionerna i projekt mindre 50 miljoner kronor ställs också krav i utförandeskedet 

att minst 20 % av drivmedelsanvändningen i arbetsfordon ska vara förnyelsebara. Vid 

upphandling av beläggningskontrakt ges bonus vid bättre klimatprestanda än en given 

målnivå. Klimatkrav ställs även på tillhandahållet järnvägsmaterial vartefter det 

upphandlas. 

Klimatkalkyl är ett verktyg för att beräkna energianvändning och klimatpåverkande utsläpp 

ur ett livscykelperspektiv. Modellen visar vilka delar av transportinfrastrukturen som 

genererar mest klimatgaser, vilket sedan kan användas som utgångspunkt i arbetet att 

minska utsläppen. 

Exempel på åtgärder som vidtagits är cement i betong och kalkcementpelare som ersätts 

med mindre klimatpåverkande produkter så som slagg och andra restmaterial. Ytterligare 

exempel är möjligheten att få bonus som entreprenör vid användandet av förnyelsebara 

drivmedel vilket bland annat har lett till användning av vätgasdrivna bilar i ett baskontrakt 

underhåll. 

Inom Underhåll har man sedan 2019 påbörjat att införa klimatincitament vid upphandling 

av varma asfaltbeläggningar. Incitamentet innebär att entreprenören har möjlighet att få en 

bonus, under förutsättning att man minskar CO2-utsläppen med minst 25-30 % utifrån en 

angiven nivå. Den största minskningen av CO2-utsläpp vid asfalttillverkning kommer av att 



  Sida 21 (50) 

fler och fler asfaltverk konverterats till att kunna värmas med biobränsle, istället för som 

tidigare med eldningsolja. 

På det lågtrafikerade vägnätet används till stor del tankbeläggningar. Det är resurssnålt, 

CO2-effektivt samt kostnadseffektivt. Genom att förlänga livslängden på beläggningarna 

kan tidpunkten för nästa större åtgärd senareläggas vilket är positivt ur ett 

livscykelperspektiv. 

Trafikverkets Färjerederi koldioxidutsläpp kommer framför allt från användning av fossil 

diesel av miljöklass 1. Färjerederiet har beslutat om Vision 45 – en plan för hur färjorna ska 

bli klimatneutrala senast år 2045. Planen omfattar till exempel konvertering till eldriven 

linfärja där detta är möjligt, byte till frigående laddhybridfärjor och användning av 

förnyelsebara bränslen. 

 

Figur 5 Beläggningsarbete, fotograf Ulrika Ahlberg (Trafikverkets bildarkiv) 

Trafikverket köper årligen in cirka 2,7 TWh el (cirka 2% av Sveriges elanvändning) varav 2,3 

TWh går till tågdrift och resterande till anläggningen. Sedan år 2018 är all el till 

anläggningsdriften som Trafikverket köper förnybar el. Exempel på vad i anläggningen som 

använder mycket el är spårväxeluppvärmning, belysning, tunnelventilation pumpstationer 

och informationstavlor. För spårväxeluppvärmning pågår utbyte till energisnålare typ och 

även tidsstyrsystem för vägbelysning installeras. 

Den energianvändning som används till följd av den verksamhet som krävs för Trafikverkets 

uppdrag, exempelvis möten, resor och energianvändning för lokaler utgör en liten del men 

är viktig att minska eftersom Trafikverket är en stor arbetsgivare. Covid-19-pandemin har 

präglat 2020 och medfört att färre tjänsteresor skett. Miljöpåverkan från detta område 

redovisas i den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket enligt förordning (2009:907) om 

miljöledning av statliga myndigheter. 
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4.2.2. Luftkvalitet 

4.2.2.1. Tillståndet i transportsystemet och statliga infrastrukturen 

Trots att utsläppen från vägtrafiken har minskat genom åren är den fortfarande en 

betydande källa till de luftföroreningar som har negativa effekter på människors hälsa och 

miljön. Avgaserna innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, vilket bidrar till 

att marknära ozon bildas. Dessutom orsakar trafiken slitagepartiklar från främst vägytan 

och däck. Problemen ur hälsosynpunkt är störst i tätorter där det är mycket trafik och sämre 

omblandning av luften, och många människor blir exponerade. 

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 luftomsättning. 

 

Utsläppen av kväveoxider (NOx) från vägtrafiken sjunker och har minskat med 9 procent 

under 2019 och med 68 procent sedan 199010. 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 

Största delen av minskningen kommer från dieseldrivna fordon som ett resultat av att nya 

fordon har mycket effektiv partikelrening.11 Detta har ingen stor inverkan på halter av 

partiklar (PM10) i gatumiljöer eftersom merparten kommer från slitage och uppvirvling, 

orsakad av däck allmänt och dubbdäck särskilt. Dubbdäcksanvändningen i Sverige som 

helhet har minskat från 68 procent 2010 till 62 procent 201912. Det är dock stora regionala 

skillnader över landet. 

Luftkvaliteten i Sverige har förbättrats under senare decennier, men den positiva 

utvecklingen är inte lika påtaglig som tidigare och räcker inte för att nå miljökvalitetsmålet 

Frisk luft. De lagstadgade miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids, eller riskerar 

att överskridas, i flera tätorter. 

Längs det statliga vägnätet är det genomfartsleder till våra större tätorter som har de högsta 

halterna av luftföroreningar, på grund av stor trafikmängd i kombination med tät 

bebyggelse och mindre ventilerade gaturum. Utmed vägnätet landar den största mängden 

partiklar nära vägen, se även nedan om dagvatten.  

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 luftföroreningar där människor bor och vistas. 

                                                           
10 Tabell 10, Trafikverkets Miljörapport 2019 TRV 2020/23187, publikationsnummer 2020:077 
11 Källa: HBEFA-modellen; bygger på mätningar i lab (chassidynamometer) utifrån körcykler som 
bygger på verklig körning i olika delar av Europa, mätningar i verklig trafik med ombordutrustning 
(PEMS) samt mätningar på fordonsavgaser med fjärranalysteknik i verklig trafik (FEAT) 
12 Undersökning av däcktyp i Sverige – vintern 2019 (januari–mars). Trafikverkspublikation 2019:146 
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4.2.2.2. Trafikverkets verksamhet 

Trafikverkets arbete med luftkvalitet bidrar i första hand till miljökvalitetsmålet Frisk luft 

och till Trafikverkets långsiktiga mål Genomför åtgärder så att väsentligt färre personer 

utsätts för dålig luftkvalitet.  

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. Problem med höga halter av partiklar förekommer vår och höst då 

många använder dubbdäck i kombination med torra gator. För att minska utsläppen av 

partiklar dammbinder Trafikverket vissa gator under perioder då det är störst risk för 

vägdamm och förhöjda partikelhalter  

Trafikverket samverkar även nationellt, exempelvis med SMHI och Naturvårdsverket för att 

utveckla IT-verktyget SIMAIR. Systemet används även av kommuner, luftvårdsförbund och 

andra aktörer för att beräkna halter av luftföroreningar. Internationell samverkan sker 

exempelvis i utvecklingen av fordon och bränslen. 

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. I nyare, längre tunnlar kontrolleras vissa 

parametrar och ventilationen anpassas efter dessa.  

Trafikverket medfinansierar satsningar på ökad cykel- och kollektivtrafik genom 

stadsmiljöavtal. Det aktiva resandet, som är positivt ur luftkvalitetsperspektiv, främjas också 

genom drift- och underhållsåtgärder för ökad säker gång-, cykel- och kollektivtrafik.  

För att minska utsläppen av luftföroreningar från Trafikverkets verksamhet ställs krav i 

upphandlingar på vilka fordon och maskiner som får nyttjas. Kraven anpassas efter vilket 

område projekten genomförs och när de ska genomföras för att ge marknaden möjlighet att 

anpassa sig efter kravställningarna. Kravställningarna har tagits fram i dialog med 

kommunala beställarorganisationer i Stockholm, Göteborg och Malmö och reviderades 

201813. Den nya kravställningen innebär en kraftig skärpning av kraven, särskilt vad avser 

fordon och maskiner som nyttjas i stadsmiljö. 

 

4.2.3. Buller och vibrationer 

4.2.3.1. Tillståndet i transportsystemet och den statliga infrastrukturen 

Nästan 20 procent av Sveriges befolkning utsätts för trafikbullernivåer högre än riktvärden 

utomhus vid sina bostäder. Det är en förenklad beskrivning och avser personer utsatta för 

ekvivalenta ljudnivåer högre än 55 dBA vid bostadens mest bullerutsatta fasad. Vägtrafik är 

den klart dominerande källan följt av spårtrafik och flygtrafik. Trafikbullerstörningar längs 

vägar och järnvägar i Sverige beräknas leda till cirka 6 700 förlorade DALY14. Trafikbuller 

medför cirka 500 årliga dödsfall till följd av hjärtinfarkt eller stroke.15 

                                                           
13 Riktlinje Generella miljökrav vid entreprenadupphandling, TDOK 2012:93 version 2.0 
14 DALY är en förkortning för Disability Adjusted Life Years och kan översättas till funktionsjusterade 
levnadsår. Det är en sammanvägd indikator för hälsa på populationsnivå, utvecklad av World Health 
Organization (WHO). Med indikatorn kan man mäta hälsoförluster och hälsovinster i samhället samt 
effekten av olika åtgärder. DALY omfattar dels risk för funktionsnedsättning genom insjuknande i 
olika sjukdomar, dels förlorade friska levnadsår och dels risk för förtida död.  Utifrån DALY beräknar 
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Längs de statliga vägarna beräknas 200 000 personer vara utsatta för högre bullernivåer än 

de riktvärden som riksdagen beslutat ska gälla inomhus. 370 000 personer beräknas vara 

utsatta för maximala ljudnivåer från järnväg högre än riktvärdet inomhus. Osäkerheten i 

underlaget för såväl väg som järnväg är dock stor.15 Övergripande utredningar indikerar att 

53 400 boende längs järnväg är exponerade för vibrationsnivåer högre än Trafikverkets 

riktvärde, > 0,4 mm/s vägd RMS. 

Trafik på väg och järnväg är den bullerkälla som berör flest människor i Sverige. Höga 

bullernivåer medför negativa effekter på hälsa och välbefinnande. Minskad 

bullerexponering ger därför betydande hälsovinster. Även vibrationer kan ge upphov till 

störningar och påverka människors hälsa. Den sammantagna störningen ökar väsentligt om 

boende utsätts för buller och vibrationer samtidigt. 

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 kan 

användas för att skapa goda ljudmiljöer inomhus. 

 

4.2.3.2. Trafikverkets verksamhet 

Arbetet med buller och vibrationer bidrar i första hand till miljökvalitetsmålet 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. I riktlinje Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg16 

finns det bland annat förhållningssätt till hur Trafikverket bidrar till långsiktiga mål för 

Trafikverket och transportsystemet med utgångspunkt från Trafikverkets Målbild 2030. För 

att nå målen krävs en kombination av åtgärder. Bullerskärmar eller bullervallar, förbättrad 

ljuddämpning i fasader och bullerskyddade uteplatser genomförs för att skydda de mest 

bullerutsatta miljöerna. Tystare beläggningar, spår och trafik kan vara viktiga åtgärder i 

befolkningstäta områden och andra bullerkänsliga miljöer. Åtgärder som tystare fordon, 

däck och tåg krävs dock för att minska bullernivåerna i alla miljöer.  

 

Figur 6 Kombination av åtgärder för att nå mål 

                                                           
Trafikverket transportsystemets hälsopåverkan från luftföroreningar, buller och aktivt resande (gång 
och cykel). 
15 Trafikverkets miljörapport 2019 TRV 2020/23187,publikationsnummer 2020:077 
16 TDOK 2014:1021 Riktlinje Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg 
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Ökat trafikarbete och ökad inflyttning till städer bidrar till att fler utsätts för trafikbuller. 

Trots detta har trafikbullerstörningarna minskat17. Minskningen beror troligen på ökat 

hänsynstagande till buller vid byggande av bostäder samt skyddsåtgärder på befintliga 

bostäder. 

Trafikverket arbetar systematiskt för att minska bullerstörningar för de mest bullerutsatta. 

Det är de mest utsatta bostäderna och även de mest utsatta förskolorna och grundskolorna 

som prioriteras. 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. Trots omfattande åtgärder kan 

åtgärdstakten anses vara låg i förhållande till problemens omfattning. 

 

 

Figur 7 Trafikverkets arbetssätt för de mest bullerutsatta miljöerna 

 

I dagsläget är åtgärdstakten inom riktade miljöåtgärder18 och underhållet av det statliga väg- 

och järnvägsnätet inte tillräcklig för att kompensera för ökade störningar till följd av ökad 

trafik, inflyttning till städer och byggande av bostäder närmare bullerkällor, samt den 

försämring av funktioner på bullerskyddsåtgärder i befintlig infrastruktur över tid till följd 

av bristande skötsel och underhåll. Bullerskydd är även viktig för naturmiljö då viktiga 

miljöer för biologisk mångfald störs av trafikbuller. 

En viktig förutsättning för att genomföra säkra bedömningar av åtgärdsbehovet är underlag 

i form av inventeringar. Trafikverket har under de senaste åren genomfört omfattande 

buller- och vibrationsinventeringar längs statliga vägar och järnvägar. Bullerinventeringar 

har genomförts för bostadshus och skolbyggnader längs hela det statliga vägnätet. Buller- 

och vibrationsinventeringar har även genomförts för en betydande del av de 

järnvägssträckor som omfattas av åtgärdsprogrammet för buller längs befintlig 

infrastruktur. 

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. I riktlinjen finns det bland annat 

                                                           
17 Miljöhälsorapporten 2017 figur 3.7 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/m/miljohalsorapport-2017/ 
18 Riktade miljöåtgärder är åtgärder för att åtgärda miljöbrister i befintlig infrastruktur, det finns en 
särskild finans för detta 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/miljohalsorapport-2017/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/miljohalsorapport-2017/
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riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik för lokaltyper eller 

områdestyper. 

Exempel på detta är utredningar om buller- och vibrationsåtgärder som görs inom 

programmen inom Nya stambanor.  

Utformningen av den nya järnvägen ska bidra till att ingen utsätts för skadligt buller från 

järnvägen. För att minska bullerspridning i känsliga områden kommer det att bli aktuellt 

med bullerdämpande åtgärder som till exempel bullerskyddsskärmar eller vallar. I 

bullerkänsliga miljöer kan broarna utföras med bullerskydd, dessa monteras då längs brons 

sidor. 

Buller är en av de miljöaspekter som bevakas när utredningsalternativen tas fram inom  

ramen för regeringsuppdraget Nya Stambanor. Luftburet buller från den nya järnvägen 

kommer att spridas från alla delar av järnvägen som inte går i tunnel. Hur långt bullret 

sprids beror både på trafikering och järnvägens uppbyggnad, men också på hur järnvägen är 

placerad i terrängen. Buller sprids mer från ett högt beläget spår, som en bro eller en hög 

bank, än från ett spår som går i skärning där slänterna blir som naturliga bullervallar.  

Hänsyn behöver även tas till tillfälliga bullerstörningar, exempelvis för 

entreprenadverksamhet vid ny- och ombyggnad av statliga vägar och järnvägar eller för 

underhållsverksamhet. Trafikverkets entreprenadverksamhet orsakar många gånger 

bullerstörningar för en stor mängd människor. Trafikverket genomför just nu projekt i ett 

flertal svenska större städer  där tusentals människor beräknats utsättas för bullerstörning 

från anläggningsarbetena. Ibland erbjuds en del boende tillfälligt en annan bostad under 

långvariga byggprojekt i tätbebyggda områden. En del underhållsarbeten behöver bedrivas 

nattetid på spår med så tät trafik att entreprenadverksamheten endast kan få tillgång till 

spåren nattetid, vilket innebär besvärliga bullerstörningar för närboende. 

 

4.2.4. Landskap (natur- och kulturmiljö) 

4.2.4.1. Tillståndet i transportsystemet och den statliga infrastrukturen 

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 och levererar viktiga ekosystemtjänster.  

Infrastrukturen upptar endast cirka 1,3 procent av Sveriges yta men påverkar den biologiska 

mångfalden negativt över cirka 75 procent av Sveriges yta19.  

För naturmiljön är det främst inom fyra områden som påverkan av infrastrukturen är 

avgörande (positivt eller negativt): barriär och mortalitet, bullerstörning i ekologiskt viktiga 

naturmiljöer, artrika infrastrukturmiljöer och invasiva arter. Ett ökat antal viltolyckor20 

leder till att fler djur dör i trafiken. För djuren är de barriärer som vägar och järnvägar utgör 

ett allt större problem till exempel för grod- och kräldjur samt vattenlevande djur. 

Barriärerna påverkar också kulturlandskapets hävd21, markanvändning samt sociala och 

                                                           
19 Uppskattning baserad på nuvarande kunskapsläge inom forskningen. Se exempelvis 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. 
20 Nationella viltolycksrådet. https://www.viltolycka.se/statistik/viltolyckor-de-senaste-5-aren/ 
21 Hävd är naturbete eller slåtter som håller landskapet öppet, varmed artrikedom och det 
biologiska kulturarvet bevaras 
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kulturella strukturer. Ett stort antal viktiga miljöer för biologisk mångfald påverkas 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. 

I nuläget minskar omfattningen av artrika infrastrukturmiljöer i anslutning till all 

infrastruktur (statlig, kommunal och enskild), till följd av bristande skötsel och underhåll22. 

Invasiva arter har på senare år hittat till väg- och järnvägsmiljöer. Infrastrukturen har blivit 

en spridningsväg vidare ut i landskapet, med utarmning av ängs- och hagmarker och 

kulturmiljöer som följd. Exempel på invasiva arter är blomsterlupin, jätteloka, parkslide och 

jätteslide. Arterna gynnas av till exempel oaktsam slåtter och flytt av massor. Speciellt 

parkslide har på vissa platser spridit sig till anläggningen och till och med vuxit in i 

järnvägsstolpar, se figur 9 nedan. I dagsläget saknas effektiva metoder, arbetssätt och 

resurser för effektiv bekämpning. Ett första steg är att flera FOI-insatser har startas inom 

området. Vidare finns det problem med att hantera och omhänderta jordmassor med fröer 

och växtdelar från invasiva arter. I dagsläget finns endast ett fåtal anläggningar som kan 

omhänderta sådana massor. 

Infrastrukturens kulturhistoriska och teknikhistoriska värden utgörs till största delen av 

kulturvägar, bevarandevärda broar, alléer, kulturhistoriska järnvägsmiljöer samt väg- och 

järnvägsanknutna kulturminnen. Merparten av Trafikverkets statliga byggnadsminnen som 

inte är broar saknar idag skötselplaner och byggnaderna har generellt mycket stora 

åtgärdsbehov.  

 

  
Figur 8 Den invasiva växten parkslide har vuxit in i stolpe vid en plankorsning, fotograf Anders Sjölund, 
Trafikverket 

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

Enligt Trafikverkets målbild 203023, som tar utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar 

utveckling, ska transportsystemets miljöpåverkan minimeras. Trafikverkets landskapsarbete 

bidrar i första hand till miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv och God bebyggd 

miljö. Detta innebär bland annat att Trafikverket ska arbeta aktivt med att bibehålla och 

stärka den biologiska mångfalden och landskapets kulturvärden. Landskapsanpassning av 

infrastrukturen ska ta utgångspunkt i Trafikverkets styrdokument Riktlinje Landskap24. Se 

även Trafikverkets kulturmiljöstrategi25. 

Trafikverket har formulerat långsiktiga mål för att möta utmaningarna inom 

landskapsområdet och för att öka takten med landskapsanpassad infrastruktur – 

Trafikverket bygger landskapsanpassad infrastruktur och anpassar en stor del av den 

befintliga infrastrukturen. Trafikverkets åtgärder bedöms 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, längs kulturvägar och bevarandevärda broar som ger ett betydande 

positivt bidrag. Ett arbete har inletts för att långsiktigt halvera antalet viltolyckor på väg och 

järnväg. Likaså pågår implementering av Trafikverkets kulturmiljöstrategi i ordinarie 

verksamhet för att uppnå hållbar planering och förvaltning av myndighetens kulturmiljöer. 

Positiva åtgärder genomförs på i princip alla områden. Utmaningen består i att en stor 

miljöskuld byggts upp över tid. Att åtgärda denna kommer framöver kräva stora insatser 

med tydliga mål 

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 miljövärden och funktioner i befintlig infrastruktur som sker 

över tid. Exempel på sådan försämring är att funktionen på skyddsåtgärder som 

faunapassager, grod- och kräldjursevakueringar, fågelskyddsåtgärder, statliga 

byggnadsminnen och kulturhistoriska järnvägsmiljöer som sker över tid. Även utmed 

enskilda vägar26 sker en liknande utveckling för exempelvis alléer och vägtrummor i 

vattendrag. 

Infrastrukturen har dock stor potential till positiva förändringar genom att skapa nya 

miljöer och samband. Transportsystemet har stor betydelse för den gröna infrastrukturens 

funktion och det finns potential för ytterligare förbättringar. Transportsystemet  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.  

Trafikverket har sedan bildandet 2010 arbetat med en integrerat landskapsperspektiv där 

natur- och kulturmiljö samt gestaltning ingår. Den integrerade landskapskaraktärsanalysen 

(ILKA) bygger på att många kompetenser samlar sin kunskap till en gemensam beskrivning 

av landskapet. Analysen behandlar landskapets funktion, dess utveckling och potential samt 

vilka värden som bör värnas. Arbetssättet ökar förutsättningar för stärkande och 

kompenserande åtgärder i natur- och kulturmiljöer. Analyserna kan också ligga till grund 

                                                           
23 Tillgänglighet i ett hållbart samhälle – Målbild 2030, publikation 2019:187 
24 TDOK 2015:0323 Riktlinje Landskap 
25 Publikationsnummer 2019:188 Trafikverkets kulturmiljöstrategi 
26 I Sverige är det 75 100 km enskilda vägar som får statsbidrag 
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för diskussioner om landsbygds- och näringslivsutveckling. Perspektivet bidrar till bättre 

kvalitet i planering och därmed en högre grad av landskapsanpassning. För att ytterligare 

stärka kvalitet och måluppfyllelse krävs samordning med det arbete som redan idag bedrivs 

inom arkitektur, social hållbarhet, klimat och trafiksäkerhet. 

 

4.2.5. Yt- och grundvatten 

4.2.5.1. Tillståndet i transportsystemet och den statliga infrastrukturen 

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 dricksvatten och långsiktigt hållbara akvatiska ekosystem. Vatten är 

även en viktig teknisk förutsättning vid byggande och drift av infrastruktur. 

Miljötillståndet i landets sjöar och vattendrag är totalt sett inte tillfredsställande, även om 

situationen varierar mellan olika vattenområden och olika delar av landet.  

Byggande, drift, underhåll och användning av väg- och järnvägsinfrastrukturen innebär ofta 

påverkan eller risk för påverkan på vatten och vattenanknutna värden. Påverkan kan bestå i 

förorening eller risk för förorening av vatten, påverkan på flöden och nivåer samt påverkan 

på vattnets form, läge och kontinuitet. Risken för förorening 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 avsänkning av grundvatten som bland annat kan 

medföra sättningsskador på byggnader och anläggningar med en grundvattenberoende 

grundläggning. 

Befintliga statliga vägar och järnvägar har tiotusentals kontaktpunkter med både yt- och 

grundvatten. Enligt Trafikverkets inventeringar och metoder för bland annat riskanalys27 

finns det många platser där påverkan eller risken för påverkan är av sådan betydelse att det 

behövs åtgärder. 

4.2.5.2. Trafikverkets verksamhet 

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 vattendrag, Grundvatten av god 

kvalitet, Giftfri miljö, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. 

Trafikverket har ett långsiktigt mål för att möta behoven inom vattenförvaltningen32, 

Genomför insatser så att infrastrukturen inte motverkar en god vattenkvalitet.  

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 kontaktpunkter 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. 

                                                           
27 Yt- och grundvatten-skydd – Metodik för riskhantering och riskanalys samt principer för 
åtgärdsval, Trafikverkets publikation 2020:171 
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Trafikverket arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen om risk för negativ påverkan och 

genomför vid behov åtgärder för att skydda vattnet och vattenanknutna värden. Inom ramen 

för svensk vattenförvaltnings28 åtgärdsprogram har Trafikverket 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. 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.  

Trafikverkets riktade miljöåtgärder i befintlig infrastruktur är en mycket viktig del och ett 

positivt bidrag inom svensk vattenförvaltning. 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 nås är det nödvändigt att åtgärdstakten ökar. 

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 miljövärden och funktioner i befintlig infrastruktur som sker 

över tid. Exempel på sådan försämring är att funktionen på skyddsåtgärder, som 

vattenskyddsåtgärder och dagvattenanläggningar försämras över tid utan korrekt skötsel 

och underhåll. Anläggningsdata saknas för en del av vattenskyddsåtgärderna och dagvatten- 

och avvattningssystemen eftersom information har förlorats över tid. Behov och 

förutsättningar skiljer i viss mån mellan väg och järnväg. Vid järnväg  pågår arbete med att 

antingen byta eller miljösäkra sugtransformatorer (som innehåller olja) vid järnvägen intill 

ytvatten, grundvatten och våtmarker. Ett omfattande arbete krävs innan alla potentiella 

risker är åtgärdade. Några bangårdar ligger inom skyddsområde för vattentäkter eller i 

anslutning till känslig natur. Utsläpp från järnvägsfordon inklusive gods eller 

arbetsmaskiner skulle kunna ge betydande skada på vattnet eller naturen, beredskapen för 

utsläpp varierar. 

Halkbekämpning av vägar vintertid med salt ger en lokal påverkan och kan påverka 

grundvattnet i allmänna och enskilda vattentäkter. Kontroller av kloridhalter i vattentäkter 

förekommer på anmodan av tillsynsmyndigheter på några platser.  

Dagvatten innehåller föroreningar, främst partiklar från vägyta och däck. Mestadels avsätts 

dessa föroreningar på samma vägslänter och diken som merparten av de luftburna 

föroreningarna också hamnar. Där dagvattnet samlas upp och tas upp i ledningar finns risk 

att det uppkommer en miljöpåverkan i berörda recipienter. Sådana risker finns främst i 

urbana områden och omhändertagandet kan ske av Trafikverket själva eller via en den 

kommunala VA-huvudmannen. 

Genomförandet av nyinvesteringar kan ofta medföra risk för påverkan på yt- och 

grundvatten och vattenanknutna värden. Byggskedet kan leda till påverkan på 

vattenmiljöer, exempelvis genom grumling, dämning, störningar för vattenmiljöer, utsläpp 

av vatten eller avsänkningar av grundvatten. Denna påverkan kan leda till störningar för 

både naturmiljö och skador på egendom. 

                                                           
28 Svensk vattenförvaltning utgår från EU:s ramdirektiv för vatten, vattenmyndigheterna fastställer 
förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 
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Projekten kräver ofta tillstånd eller anmälningar avseende vattenverksamhet enligt 11 kap 

miljöbalken. Normalt hanteras eventuella konsekvenser på närmiljön i samband med 

byggnation genom tillstånd och anmälningar, där de negativa konsekvenserna vägs mot 

nyttan av åtgärderna och där skyddsåtgärder och villkor kan föreskrivas. I samband med 

åtgärder i eller vid vatten finns det dock alltid risker för oförutsedd påverkan, exempelvis 

olyckor eller tillbud.  För att förebygga detta finns krav på riskhantering och beredskap i 

entreprenadkontrakten samt att kontroller och dialog med Trafikverkets entreprenörer 

genomförs.  

  
Figur 9 Bro över Gullbergsån, Göteborg, fotograf Andreas Johansson, Trafikverket 

Delar av bron i Figur 10 har rasat i samband med rivning. Tillstånd fanns för rivning av bron 

med tillhörande arbeten. Rivningen skulle naturligtvis inte medföra att delar av bron skulle 

hamna i vattnet. Olyckor som denna medför ökad påverkan på vattendragen, exempelvis 

genom fler arbeten i vattnet och under längre tid. Detta är bara ett exempel av många på 

påverkan av vatten och vattenanknutna värden som infrastrukturhållningen kan innebära. 

 

4.2.6. Material och kemiska produkter inklusive avfall 

4.2.6.1. Tillståndet i transportsystemet och den statliga infrastrukturen 

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, kreosotsliprar, tjärasfalt, isolermaterial med freoner och 

bromerade flamskyddsmedel samt farliga metaller i elektronik. Genomförda inventeringar 

kopplat till exempelvis PCB och freoner har genererat viss kunskap om den historiska 

miljöskulden men i stora delar saknas information om var i anläggningen och i vilka 

mängder farliga ämnen förekommer. Som exempel kan nämnas att befintlig statlig 

infrastruktur innehåller i storleksordningen 30 000 ton bly i gamla kablar, cirka 50 ton 
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kadmium i batterier, cirka 250 ton freoner i isolermaterial, cirka 130 ton HBCD29 och 

35 000 ton kreosot.30  

Användningen av farliga ämnen i kemiska produkter, material och varor har resulterat i 

förorenade områden som nu kräver kostsamma saneringsåtgärder (se avsnitt Mark och 

massor inklusive förorenade områden). 

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

varorna i infrastrukturen. Bristande information om produktinnehåll omöjliggör aktiva 

produktval och leder till risker för hälsa och miljön. Det medför också risk för att nya 

förorenade områden skapas. 

 

4.2.6.2. Trafikverkets verksamhet 

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. Giftfritt 

byggande bidrar även till miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Begränsad 

klimatpåverkan, 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. 

Användningen av kemikalier ökar31 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. 

Trafikverkets och storstädernas gemensamma krav för farliga ämnen i material och varor 

ökar branschens drivkrafter för giftfritt byggande. Under 2019 har andelen av Trafikverkets 

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 Kemikalieinspektionen (KEMI) och Boverket, har resulterat i en 

kunskapsplattform som finns på Trafikverkets webbplats. Plattformen innehåller fakta, 

vägledning och goda exempel. Syftet är att 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. Ytterligare en framgångsfaktor för ett 

giftfritt byggande är samverkan med branschen. 

Trafikverket har som mål att upphöra med användningen av kemiska produkter som 

innehåller utfasningsämnen. Ett tydligt kravställande i upphandlingar och ett aktivt arbete 

med utfasningsanalyser i samverkan med tillverkare och entreprenörer ger resultat.  

Utfasningsarbetet har  resulterat i att antalet använda produkter med särskilt farliga ämnen 

har minskat från över 70 stycken 2009 till 11 stycken 2019. 

De produktval som görs vid nybyggnation är en avgörande faktor för påverkan på hälsa och 

miljö under framtida förvaltning och avfallshantering. Trafikverkets avfallshantering kan 

generellt liknas vid byggbranschens avfallshantering. Bygg- och anläggningssektorn 

genererar i storleksordningen en fjärdedel av allt farligt avfall som uppkommer i Sverige. 

                                                           
29 HBCD= Hexabromcyklododekan, ett alifatiskt bromerat flamskyddsmedel 
30 Miljögifter i järnvägens infrastruktur, 2004:14 
31 Kemikalieinspektionen Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp. 
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Byggprojekten genererar även stora mängder icke-farligt avfall, 2016 uppskattade Boverket 

att 31 % av allt icke-farligt avfall härrörde från byggsektorn, och att mängden ökade årligen. 

Positivt är dock dels att mängden farligt avfall minskar samt att cirka 50 % av avfallet 

återvinns. En bidragande faktor till att en hög andel av avfallet kan återvinnas är att det till 

stor del utgörs av jordmassor och andra material som kan nyttjas för utfyllnad, se vidare i 

avsnitt om masshantering. Under 2020 har nya lagkrav avseende bland annat sortering av 

byggavfall införts vilka förhoppningsvis medför att andelen av Trafikverkets avfall som kan 

återvinnas ökar.  

 

Figur 10 Spårläggning Mälarbanan, Kalhäll, fotograf Kenneth Hellman (Trafikverkets bildarkiv) 

Exempel på åtgärder för att minska mängden farliga ämnen i anläggningen är att på 

vägsidan har man bytt ut alla Hg-armaturer (kvicksilver) och att innovationsupphandling 

genomförts för att kunna ersätta kreosotträslipers.  

Trafikverket utför kemisk ogräsbekämpning utmed järnvägslinjer och på driftplatser med 

teknik som ger lägsta möjliga miljöpåverkan. Generellt är användning av växtskyddsmedel 

förbjudet enligt Trafikverkets förbudslista för kemiska produkter. Undantag från förbudet 

görs dock för bekämpning av växtlighet på järnvägen utmed linjer och på driftplatser samt 

för bekämpning av jätteloka (invasiv art). All användning ska utvärderas av Trafikverkets 

kemikaliegranskningsfunktion.32 

Ogräs och annan växtlighet på järnvägen är dels ett trafiksäkerhetsproblem, dels ett 

arbetsmiljöproblem. Växtligheten kan skymma signaler och öka risken för att personalen 

halkar eller snubblar. Växtlighet gör det också svårare att underhålls- och säkerhetsbesikta 

spåranläggningen samt försvårar vissa typer av underhållsarbeten. 

Trafikverket tillämpar miljöbalkens produktvalsprincip vid val och utveckling av preparat 

och metoder. Alternativa bekämpningsmetoder har studerats såsom borstning, hetvatten, 

                                                           
32 TDOK 2010:310 Riktlinje Kemiska produkter – granskningskriterier och krav för Trafikverket. 
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manuell hackning, vegetationsspärrar (duk och tätskikt). Vegetationsspärrar kan endast 

läggas in vid nyanläggning och större underhåll av banan. 

 

 

 

4.2.7. Mark och massor inklusive förorenade områden 

4.2.7.1. Tillståndet i transportsystemet och den statliga infrastrukturen 

Ovarsam hantering av kemiska produkter, användning av material med farliga ämnen har 

resulterat i förorenade områden samt förorenade massor som kan uppkomma i samband 

med infrastrukturbyggande. Dessa kan kräva någon form av åtgärd om halten av farliga 

ämnen förekommer i sådana nivåer att det kan medföra risk för människors hälsa eller 

miljö.  

I Sverige finns enligt Naturvårdsverket cirka 85 000 potentiellt förorenade områden33. Alla 

dessa områden behöver inte åtgärdas om föroreningsrisken är acceptabel. Detta gäller ofta 

för Trafikverkets förorenade områden eftersom den pågående verksamheten, såsom spår- 

och vägtrafik, begränsar människors tillgång till marken, vilket ger en låg exponering för 

föroreningar. 

Trafikverkets förorenade områden och massor har blivit förorenade av skilda verksamheter, 

vilket innebär att många olika föroreningar kan förekomma, såväl metaller som organiska 

miljögifter (petroleumprodukter, polyaromatiska heterocykler [PAH], poly- och 

perflourerade alkylsubstanser [PFAS], lösningsmedel med flera). PFAS är en grupp av 

högfluorerade ämnen som väckt särskild uppmärksamhet både internationellt och nationellt 

på senare år. 

Föroreningarna kan vara en följd av tidigare avslutade verksamheter eller pågående 

verksamheter. De kan ha uppkommit från geografiskt avgränsade föroreningskällor, så 

kallade punktkällor, eller som diffus förorening. Punktkällor har uppkommit genom 

platsbunden verksamhet, till exempel impregnering, gasproduktion, tankning, deponering, 

upplag och brandövning. Diffus förorening uppkommer bland annat till följd av trafikering, 

genom slitage på anläggningen, olje-/bränsleläckage från järnvägsfordon 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 Trafikverkets 

förvaltningsregister, LEB. Flera riskobjekt kan samlas i ett område, till exempel en bangård 

eller en vägstation. 

 

4.2.7.2. Trafikverkets verksamhet 

Arbetet med förorenade områden styrs av miljöbalken och de miljökvalitetsmål som 

riksdagen beslutat om, främst Giftfri miljö. 

Trafikverket ansvarar för avhjälpande av förorenade områden som uppkommit av den 

verksamhet som har bedrivits av Banverket, Vägverket, Trafikverket och Statens järnvägar 

                                                           
33 Naturvårdsverket läget i landet avseende förorenade områden. 
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Fororenade-omraden-lan-i-urval/ 
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samt den flygplatsverksamhet som har bedrivits av Luftfartsverket34. Detta benämns 

miljögarantin och den regleras genom bolagiseringsavtal35. Grundprincipen är att bolagen 

kan få ersättning för ansvar eller kostnader till följd av historisk miljöskuld.  Trafikverket 

har under 2019 betalat ut drygt 195 miljoner kronor till statliga bolag som ersättning inom 

ramen för den så kallade miljögarantin. 

Vid utgången av 2019 hade Trafikverket identifierat 5 576 riskobjekt, varav 4 970 är 

inventerade. Av dessa är 1 139 översiktligt undersökta, 308 detaljerat undersökta, 214 

efterbehandlade och 181 friklassade. Under 2019 har exempelvis riktade åtgärder för 

förorenade områden genomförts för 65 miljoner kronor, som till exempel undersökningar 

och efterbehandlingar.  

I samband med att åtgärder genomförs, antingen i form av nyinvestering eller i form av 

underhåll, genereras ofta överskottsmassor som behöver omhändertas. Överskottsmassorna 

kan dels utgöras av jordmassor, både förorenade och ej förorenade, dels bergmassor. 

Hanteringen av överskottsmassor innebär en miljöpåverkan genom att det kräver 

transporter och omhändertagande om de inte kan användas. Mängden transporter kopplade 

till masshantering är betydande, det har exempelvis uppskattats att transporterna av 

ballastmaterial och massor 2017 uppgick till 25 % av de tunga transporterna på vissa 

vägsträckningar i Stockholmsområdet och att dessa transporter då stod för cirka 30 % av 

CO2-utsläppen från de tunga transporterna i Stockholmsområdet36. Masshanteringen 

påverkar dessutom resurshushållningen, de ändliga resurserna, då det är vanligt att 

överskottsmassor, dels körs till mottagningsanläggning, dels att fyllnadsmassor behöver 

köpas in. 

Under 2020 har Trafikverket arbetat med framtagande av framtida vägledningar, 

Klassificering och bedömning av massor samt Hållbar masshantering. Syftet med den 

första en är att få fram kriterier för bedömning av halter i respektive anläggning men även 

vilka halter som kan accepteras i massor som ska användas samt att få fram metodik för 

provtagning för att uppnå en säker klassificering med tillförlitliga resultat. Syftet med den 

andra vägledningen är att hitta arbetssätt för en mer hållbar masshantering. 

För att minska påverkan från hanteringen av massor arbetar Trafikverket med att löpande i 

projekten utvärdera och bedöma hur mycket massor som ska till projekten och hur mycket 

som behöver transporteras bort. Detta görs främst genom att beräkna över- och underskott 

och försöka eftersträva massbalans vilket innebär att de uppgrävda eller bortsprängda 

massorna från en del av anläggningen kan nyttjas som utfyllnad i en annan del. Underlag för 

masshantering tas därför fram vid fler tillfällen under planeringen av projekt. I vissa fall 

innebär dock avfallsdefinitionerna svårigheter i att kunna nyttja massor och Trafikverket 

jobbar därför även med att möjliggöra att massor i högre grad kan användas inom 

projekten, exempelvis har en rapport Juridisk tolkning och tillämpning av lagstiftning för 

masshantering37 tagits fram.  

                                                           
34 Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket, 7 §. 
35 Förorenade områden SFS 2012:793, Instruktion för Trafikverket, Ändring tillägg 7 §. 
https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20190423152724/home/OoR_2019/08_Expstöd_myndig
h/Förorende%20Områden%20SFS%202012_793%20Ändring%20-%20Tillägg%20§%207.pdf 
36 Energieffektiv och cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan – Fallstudie 
Södertörn, Slutrapport, Forskningsprojekt genomfört av ecoloop  
37 Juridisk tolkning och tillämpning av lagstiftning för masshantering, 
https://trafikverket.ineko.se/se/juridisk-tolkning-och-tillämpning-av-lagstiftning-för-masshantering 

https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20190423152724/home/OoR_2019/08_Expstöd_myndigh/Förorende%20Områden%20SFS%202012_793%20Ändring%20-%20Tillägg%20§%207.pdf
https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20190423152724/home/OoR_2019/08_Expstöd_myndigh/Förorende%20Områden%20SFS%202012_793%20Ändring%20-%20Tillägg%20§%207.pdf
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I vissa fall innebär projekten att förorenade massor omhändertas, även föroreningar som 

orsakats av andra verksamhetsutövare än Trafikverket. Massorna körs då ofta till 

avfallsmottagare. Hanteringen innebär även miljörisker i form av exponering, spridning av 

föroreningar och invasiva arter  samt medför utmaningar i genomförandefasen av projekten.  

När bergmassor uppstår i projekt nyttjas dessa så långt som möjligt som 

konstruktionsmaterial för att minska mängden nyproducerat material som köps in. I de fall 

massorna inte kan nyttjas i projekten finns möjligheter att säkerställa att de kan 

tillgodogöras för anläggningsändamål i andra projekt, exempelvis genom att de säljs till 

entreprenörer eller krossanläggningar.   

4.2.8. Åtgärdsområde aktivt resande 

4.2.8.1. Aktivt resande som en del i transportsystemet 

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, klimatet, buller och luftkvalitet 

liksom 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 genom till exempel mindre behov av 

ytor till parkeringsplatser. 

Av Agenda 2030 framgår att det aktiva resandet måste vara säkert för att vara hållbart. Ett 

ökat aktivt resande leder dock till fler skadade personer i vägtrafiken,38. Detta gör att 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått i övrigt bör vidtas i den utsträckning som behövs för 

att förebygga, hindra eller motverka att det aktiva resandet medför personskador vid olyckor 

eller olägenhet för människors hälsa. 

Dagens gång- och cykelresor beräknas inom transportsystemet i sin helhet förhindra cirka 

3 100 förtida dödsfall och ge cirka 73 600 DALY10 per år. 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 veckan39. 

Forskningen visar också att fysisk aktivitet har positiv effekt på hjärnan och många av dess 

kognitiva funktioner40. Samtidigt visar andra studier att ett betydande antal levnadsår går 

förlorade till följd av skador och dödsfall vid olyckor bland gående och cyklister41. Mot den 

bakgrunden är det av stor vikt att åtgärder vidtas för både ett säkert och aktivt resande. 

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 

                                                           
38 Elvik R, Björnskau T. Safety-in-numbers: A systematic review and meta-analysis of evidence. 
Safety Science, 92, 274-282, 2017 
39 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-
matvanor/fysisk-aktivitet--rekommendationer/ 
40 Relationships between Physicirkal Activity, Sedentary Behaviour and Cognitive Functions in Office 
Workers, GIH 2019 
41 Nilsson P, Stigson H, Ohlin M, Strandroth J. Modelling the effect on injuries and fatalities when 
changing mode of transport from cirkar to bicycle. Accident Analysis and Prevention, 100:30-36, 
2017. 
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ökat resande med kollektivtrafik är hälsomässigt gynnsamt, eftersom det medför att fler går 

och cyklar till anslutningspunkter 

 

4.2.8.2. Trafikverkets verksamhet 
Styrande för arbetet med aktivt resande är miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och 

Begränsad klimatpåverkan samt Trafikverkets långsiktiga mål Prioriterar 

transportlösningar som fungerar för grupper med olika förutsättningar och Prioriterar 

transportlösningar som förbättrar tillgängligheten och minskar bilberoendet.  Även de 

långsiktiga målen; Bygger ut och möjliggör sammanhängande stråk för ökad och säker 

gång och cykling och underhåller dem så att de kan användas året om och Bidrar till att 

bytespunkter, rastplatser samt gång- och cykelvägar upplevs som attraktiva och trygga 

bidrar till aktivt resande. 

Aktivt resande har en tydlig koppling till social hållbarhet. För alla grupper utan tillgång till 

bil är kollektivtrafikutbud och möjligheter att ta sig fram till fots och med cykel naturligtvis 

extra betydelsefullt. Det gäller bland annat grupper i ekonomiskt utsatt situation, 

ungdomar, äldre och viss mån kvinnor (som i mindre utsträckning än män äger egen bil och 

har körkort). För individen kan bristande tillgång till kollektivtrafik påverka såväl utbudet 

av arbetstillfällen och utbildning som möjliga val av bostadsområde. 

Exempel på åtgärder för ökat och säkert aktivt resande är investeringar i nya gång- och 

cykelvägar och planskilda korsningar. Dessutom samarbetar Trafikverket med andra 

aktörer, bland annat för att utveckla trafikplanering och trafiksäkerhet och genom 

stadsmiljöavtalen förbättra förutsättningarna i den kommunala infrastrukturen. 

I dagsläget behöver underhållet av de statliga gång- och cykelvägarna förbättras för att 

kompensera för den försämring av funktionen som sker över tid. En effektiv 

vinterväghållning  av gång- och cykelvägar är av central betydelse för gåendes och cyklisters 

säkerhet och tillgänglighet. Anläggningsdata för gång- och cykelvägar är bristfälliga vilket 

medfört att flera förbättringsåtgärder är startade.  

 



Sida 38 (50) 

Figur 11. Cykling som en del i aktivt resande, fotograf Mikael Damkier (Trafikverkets bildarkiv) 
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4.3. Underlag för Trafikverkets miljöarbete 

Grundförutsättningar för ett effektivt miljöarbete är att man har kunskap om verksamhetens 

miljöpåverkan för att sedan kunna införa arbetssätt, metoder och verktyg för att minska och 

minimera verksamhetens miljöpåverkan. Det handlar då inte bara om att ha vetskap om 

miljöpåverkan utan att också omsätta detta i Trafikverkets verksamhet, och att sedan 

implementera dem på ett bra sätt. 

Följande översiktliga kartläggning av befintliga underlag visar att det finns ett flertal olika 

typer av underlag som används för Trafikverkets miljöarbete. Det kan vara underlag av 

övergripande karaktär som omfattar flera olika miljöområden, specifikt för ett geografiskt 

område, projekt, program eller miljöområde. Nedan listas exempel på underlag som har 

identifierats och var de används, i vilken process eller verksamhet. Listan ska inte ses som 

komplett för att beskriva verksamhetens hela miljöpåverkan utan mer ge en fingervisning 

om att omfattande underlag finns för Trafikverkets miljöarbete. 

Exempel på årliga externa rapporter: 

 Trafikverkets årliga miljörapport – visar miljöprestandan över tid, vilket är ett 

underlag som redovisar och verifierar miljöledningssystemets effektivitet.  

 Årlig miljöledningsredovisning enligt förordning (2009:907) om miljöledning i 

statliga myndigheter,– avsnitt om tjänsteresor, underlag för framtagande av mål 

och handlingsplan för att uppnå fossilfria tjänsteresor 2045. 

 

Exempel på processövergripande och styrande dokument: 

 Riktlinjer, till exempel Riktlinjer för buller och vibrationer, klimat, landskap  

 Policy och strategidokument, exempelvis Trafikverkets miljöpolicy, Trafikverkets 

arkitekturpolicy, Trafikverkets kulturmiljöstrategi 

 Åtgärdsprogram inom exempelvis buller och luftkvalitet 

 

Exempel på underlag i processen Planera transportsystemet långsiktigt: 

 Kunskapsunderlag om energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan – syftet 

är att visa vad klimatmålen innebär för utvecklingen av transportsektorn och hur 

Trafikverket kan bidra till att klimatmålen nås. Underlag till den långsiktiga 

planeringen. 

 Inventeringar av buller och vibrationer längs statliga vägar och järnvägar, regionala 

inventeringar av kulturhistoriska järnvägsmiljöer och kulturminnen längs vägar, 

regionala inventeringar av konfliktpunkter med vattenfaunapassager m.fl. 

 GAP-analys – Skillnaden mellan förväntad utveckling av transportsystemet och 

målbild 2030 – en del av kunskapsunderlaget för den långsiktiga planeringen under 

2019 

 Geografiska bristbeskrivningar – syftet är att beskriva geografiska brister utifrån ett 

normalläge och på stråk-/systemnivå42 

 

                                                           
42 TDOK 2019:0067 Framtagande av geografiska bristbeskrivningar 



Sida 40 (50) 

Exempel på underlag i processen Samla in och bearbeta information om vägar och 

järnvägar: 

  “Inriktning för väganläggningen” har tagits fram av Vägsystem, VO Underhåll för 

att identifiera områden som är kritiska för att uppnå en effektiv förvaltning av 

väganläggningen i drift- och underhållsskedet, identifiera aktiviteter som behöver 

genomföras för att förbättra Trafikverkets förmåga inom de områden som 

identifierats som kritiska, samt peka ut de områden och aktiviteter som är högst 

prioriterade. Miljöfrågorna ingår till viss del.  

 Tillgångsstrategier” för anläggningen beskriver hur VO Underhåll över livscykeln 

ska ta hand om tillgångarna för att olika krav på anläggningens funktionalitet ska 

tillgodoses. Kraven ska utgå ifrån överliggande mål för framför allt 

leveranskvaliteterna och mål för driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. De används 

av VO Underhåll vid planering av förvaltning för tillgångarna. Miljöfrågorna ingår 

till viss del. 

 

Exempel på underlag i processen Genomföra åtgärder på vägar och järnvägar: 

 Underlag till utformning av nya stambanor inom projektet Ny Generation Järnväg 

Projektmål avseende hälsa och säkerhet har tydliga kopplingar till de övergripande 

målen för de nya stambanorna och även till Trafikverkets mål för 

bullerproblematiken. De täcker även flera av FN:s globala hållbarhetsmål såsom 

målet Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja 

mental hälsa samt målet Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla. 

 Kunskapssammanställningar till exempel  Invasiva arter och Ren, Viltolyckskartor, 

GIS-analys om buller i värdefulla naturmiljöer, handböcker, till exempel handbok 

markavvattning och temablad till exempel om återvegetering och om trummor och 

rörbroar. 

 Juridiska tolkningar och tillämpningar av miljölagstiftning, exempelvis “Juridisk 

tolkning och tillämpning av lagstiftning för masshantering 

(publikationsnummer:2019:181) 
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4.3.1. Pågående förbättringsarbeten 

På Trafikverket pågår ett ständigt förbättringsarbete. Strategier och olika typer av underlag 

arbetas fram och utvecklas ständigt, dessa ligger till grund för förbättringsarbetet. Det är 

viktigt i Trafikverkets komplexa verksamhet att på ett effektivt sätt kunna prioritera och 

välja rätt förbättringsåtgärder för att minska verksamhetens miljöpåverkan.  

Arbetet bedrivs på olika nivåer, alltifrån att utveckla strategier, ta fram underlag för 

effektivare åtgärder till att exempelvis utveckla instruktioner för entreprenadverksamheten. 

I Trafikverkets omfattande verksamhet finns det fler pågående förbättringsarbeten än de 

som räknas upp här. 

 Planera transportsystemet långsiktigt – systematisera framtagandet av 

kunskapsunderlag (bland annat kvalitetssäkring) samt synliggöra och förbättra 

tillgängligheten av kunskapsunderlaget (lättare att hitta för dem som ska använda 

materialet) 

 Fler riktade miljöåtgärder (FRAMÅT) – projektet initierades för att Trafikverket ska 

kunna genomföra fler riktade miljöåtgärder i den takt som Trafikverket och dess 

uppdragivare önskar. Bristande inventeringsunderlag har identifierats som ett 

hinder och ett effektivare arbete med underlagen är därför ett fokusområde i 

projektet. 

 Kvalitetssäkrade tillståndsbeskrivningar för buller och vibrationer (KVAST) – 

verksamhetsutvecklingsprojekt som ska stärka Trafikverkets förmåga att samla, 

lagra och analysera information om buller och vibrationer. Information om buller 

och vibrationer finns och påverkar flera processer och verksamhetsområden vilket 

ställer höga krav till tillgänglighet. 

 Utveckling av processen Miljösäkring i huvudprocess Genomföra åtgärder på 

vägar och järnvägar: Implementera delprocesser och TMALL 1154 Miljöchecklista 

som är ett viktigt stöd för projekten. Ska samla fördjupad information kopplad till 

miljösäkringsprocessen i Miljöområden, med ytterligare stöd inom olika miljöfrågor 

till exempel aktiviteter/ arbetssätt, styrande och stödjande dokument, 

publikationer, information om databaser, länkar till externa webbplatser och 

utbildningar. Miljöområdena är följande:   

o Befolkning och Hälsa  

 Buller, komfortvibrationer, stomljud 

 Luftkvalitet 

 Övrigt (elektromagnetiska fält, ljus) 

o Energi och klimat 

o Förorenade områden och masshantering 

o Landskap 

 Arkitektur 

 Kulturmiljö 

 Naturmiljö 

o Material, kemiska produkter och avfall 

o Vatten 

 Utveckling av hantering och arbetssätt för att säkra efterlevnad av myndighetsbeslut 

enligt miljöbalken och kulturmiljölagen hos VO Underhåll tillsammans med GUS-

projektet (GUS står för Gemensamt underhållsstöd). 
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 Säkerställande av att miljökrav beskrivna i till exempel riktlinjer omhändertas i 

Trafikverkets processer och tekniska regelverk. Detta arbete har koppling och 

synergier med pågående arbete om tydliggörande av miljökrav i Krav- och 

Rådsdokument för egenskaper och skötsel i anläggningen i Trafikverkets 

infrastrukturregelverk mot externa leverantörer (benämns TRVINFRA). Viktigt att 

båda dessa arbeten harmoniseras. 

 Förtydliga processtillhörighet för det som görs inom Operativ Förvaltning, inom VO 

Underhåll. Med Operativ Förvaltning menas det som distrikten gör utöver det som 

är kopplat till entreprenadkontrakten. Det är ett viktigt arbete för hela Trafikverket, 

som innebär ett förtydligande om rollen att vara Trafikverkets representant för 

anläggningsnära, lokala frågor. Inom miljö avser det till exempel att hantera 

tillsynsmyndigheters frågor om anläggningens miljöpåverkan, inklusive 

tillsynsbesök, förelägganden, etcetera.43 

 Utveckla huvudprocessen Samla in och bearbeta information om vägar och 

järnvägar så att processen även inkluderar miljökrav och fysiska miljötillgångar.  

  

                                                           
43 Rapport om Modell Anläggningsansvar-Vidmakthålla och Beskrivning miljöansvar 
underhållsdistrikten 
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5 Slutsatser, utmaningar och förslag på 
förbättringsområden 

5.1. Miljöpåverkan och utmaningar 

Genom en granskning av de senaste årens miljörapporter samt senaste GAP-analysen 

kopplat till den långsiktiga planeringen44 så kan det konstateras att Trafikverkets 

miljöpåverkan är i stort inom samma områden som vid föregående miljöutredning 2015. En 

utmaning för Trafikverket är att genomföra egen verksamhet och samtidigt klara den 

miljöanpassning som nationella och globala miljömål samt ökade krav från omvärlden 

kräver. Det kräver ett nära samarbete med Trafikverkets uppdragsgivare och intressenter. 

Nya och ökade lagstiftningskrav inom miljöområdet är en förändrad förutsättning, 

exempelvis har en ny klimatlag trätt ikraft år 2018. En annan faktor som påverkar 

Trafikverkets miljöarbete är att projektens komplexitet i många fall har ökat.  

Ökade projektvolymer inom investeringsverksamheten medför att större områden påverkas 

av projekten och i känsliga miljöer (stora utbyggnader av till exempel stambanor i 

oexploaterade områden, ökad byggnation inne i städer). Till det kommer också ökade 

miljökrav från andra parter (tillsynsmyndigheter och omvärld) vilket innebär högre krav på 

kompetens hos entreprenörerna och ett ökat behov av uppföljning och kontroll. En annan 

utmaning är att nya lag- och omvärldskrav även medför högre krav på Trafikverkets 

befintliga anläggning. Ökade insatser behövs för att upprätthålla funktionen på 

Trafikverkets fysiska miljötillgångar45 och därmed minska underhållsskulden för fysiska 

miljötillgångar i befintlig anläggning. Det är mest effektivt att vårda det som finns. För att 

minska andelen tillkommande infrastruktur med brister är den viktigaste och mest 

kostnadseffektiva åtgärden att bygga med rätt kvalitet från början.  

Trafikverket är en stor beställare och genomför upphandlingar och avrop till ett värde av 

cirka 50 miljarder kronor per år. Genom att ställa miljökrav i samband med upphandling av 

ny och underhåll av befintlig infrastruktur kan miljöpåverkan minskas. Digitaliseringens 

utveckling påverkar också Trafikverkets miljöarbete; det möjliggör hantering av ökade och 

mer komplexa miljökrav i form av att data kan hanteras och lagras på ett mer effektivt sätt, 

men kräver också ibland en omställning av till exempel arbetssätt.   

Miljöutredningen visar att Trafikverkets miljöpåverkan är mest betydande inom följande 

miljöområden, inom respektive område finns utmaningar som Trafikverket arbetar med: 

 

Klimat och Energi 

Trafikverket har stor möjlighet att påverka energianvändningen och växthusgasutsläppen 

från byggande och underhåll av statlig väg och järnväg. Den största delen, cirka 97 % av 

klimatpåverkande utsläpp från Trafikverkets verksamhet kommer från 

infrastrukturhållningen. Trafikverket arbetar för energieffektiva och mindre 

                                                           
44 Gapanalys Skillnaden mellan förväntad utveckling av transportsystemet och målbild 2030, 
publikationsnummer 2020:046 
45 Med fysiska miljötillgångar avses åtgärd för att skydda/minska påverkan på omgivning (till 
exempel bullerskydd, vattenskydd, det vill säga anläggning som inte är nödvändig för trafik), 
skyddsåtgärder/anpassningar för miljö på den anläggning som är nödvändig för trafik (till exempel 
dubbelmantlade transformatorer, faunapassager på bro) samt rena värden (även tillagda som till 
exempel kompensation) till exempel artrika järnvägsmiljöer och ormhotell. Dessa är ofta juridiskt 
bindande (enligt plankarta eller myndighetsbeslut) 
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klimatpåverkande lösningar vid byggande, drift och underhåll av infrastruktur. 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. 2020 som präglades av covid-19-pandemin medförde enligt preliminära 

data en större minskning med drygt 10 procent jämfört med 2019. Orsaken är främst den 

minskade vägtrafiken under covid-19-pandemin.  

 

Luftkvalitet 

Luftkvaliteten i Sverige har förbättrats men lagstadgade miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft överskrids, eller riskerar att överskridas, i flera tätorter Problemen är kopplade 

till utsläpp av kväveoxider och partiklar p.g.a. utsläpp via avgaser från trafik och väg- och 

däckslitage. Trafikverket samarbetar med kommuner och regioner för att ta fram 

åtgärdsprogram för minskade utsläpp och till exempel sker dammbindning av vissa gator 

periodvis.  

 

Buller och Vibrationer 

Nästan 20 procent av Sveriges befolkning utsätts för trafikbullernivåer högre än riktvärden 

utomhus vid sina bostäder. Längs de statliga vägarna beräknas 200 000 personer vara 

utsatta för högre bullernivåer än de riktvärden som riksdagen beslutat ska gälla inomhus. 

370 000 personer beräknas vara utsatta för maximala ljudnivåer från järnväg högre än 

riktvärdet inomhus. Trafikverket genomför riktade åtgärder för de mest utsatta längs 

statliga vägar och järnvägar samt arbetar förebyggande så att inte nya problem uppkommer 

vid nybyggnationer och väsentlig ombyggnad av statliga vägar och järnvägar . Det finns 

problem med funktionen på skyddsåtgärder till exempel bullerskyddsskärm som försämras 

över tid om inte rätt skötsel och underhåll sker. Åtgärdstakten inom riktade miljöåtgärder är 

inte tillräcklig. För att åtgärderna ska medföra lägre bullernivåer för många människor och 

för att nå långsiktiga mål så krävs omfattande åtgärder för att minska bullret vid källan 

såsom extra spårslipning, lågbullerbeläggning, tystare fordon och däck etcetera. Även 

Trafikverkets entreprenadverksamhet orsakar bullerstörningar för en stor mängd 

människor. 

 

Landskap (natur- och kulturmiljö) 

Transportsystemet har stor påverkan på landskapet och innebär ofta barriärer för djur och 

människor. Trafik orsakar bullerstörningar i natur- och kulturmiljöer och viktiga livsmiljöer 

och värdefulla kulturmiljöer hotas. Ett område med övervägande positiv utveckling är 

tillståndet för alléer längs vägar. Riktade miljöåtgärder inom natur- och kulturmiljöer i 

befintlig infrastruktur, till exempel viltpassager, artrika infrastrukturmiljöer och kulturvägar 

ger ett betydande positivt bidrag.  

Invasiva arter är en utmaning där både resurser och metoder behövs för en effektiv 

bekämpning. Likaså är behoven stora gällande restaurering och vård av statliga 

byggnadsminnen och övriga kulturhistoriska byggnader som förvaltas av Trafikverket. 

Riktade miljöåtgärder kan bara i viss mån kompensera för tillkommande infrastruktur med 

brister samt den försämring av miljövärden och funktioner i befintlig infrastruktur som sker 

över tid. Det är därför viktigt att underhålla befintliga skyddsåtgärder för att motverka 

försämring av åtgärdernas funktion. Liksom för övrig anläggning är det effektivast att vårda 
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det som finns. För att minska andelen tillkommande infrastruktur med brister är den 

viktigaste och mest kostnadseffektiva åtgärden att bygga med rätt kvalitet genom 

systematisk kontroll av rätt kompetens i projektens olika faser.  

 

Yt- och grundvatten 

Väg- och järnvägsinfrastrukturen har tiotusentals kontaktpunkter med både yt- och 

grundvatten. 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, i 

anslutning till befintliga väg- och järnvägsanläggningar. Trafikverket satsar betydande 

resurser på detta, men för att kunna bidra fullt ut till att fastställda miljökvalitetsnormer och 

mål nås behöver åtgärdstakten öka. 

 

Material och kemiska produkter inklusive avfall 

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. 

Bygg- och anläggningssektorn genererar i storleksordningen en fjärdedel av allt farligt avfall 

som uppkommer i Sverige. Användningen av kemikalier ökar46 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. Det är också viktigt att se material- och kemikalieanvändningen ur ett 

livscykelperspektiv, då de förr eller senare blir till avfall. 

 

Mark och massor inklusive förorenade områden 

I anslutning till Trafikverkets underhållsarbete eller vid investeringsprojekt genereras ofta 

överskottsmassor som behöver omhändertas. Hanteringen av överskottsmassor innebär en 

miljöpåverkan i form av transporter som i sin tur exempelvis medför klimatutsläpp, 

påverkan från vägtrafik  och ökade kostnader. En mer hållbar masshantering krävs för att 

bevara ändliga resurser. Trafikverket behöver arbeta ännu mer för att masshantering 

aktualiseras tidigare än vad den gör idag, att frågan följer med hela projektets process samt 

att massorna ses som en resurs och inte som avfall 

Invasiva arters hot mot den biologiska mångfalden ökar. Trafikverket behöver framöver 

arbeta med strategier för hantering av massor med frön och växtdelar från invasiva arter för 

att förhindra spridning och om möjligt få bort dem helt. 

Trafikverkets förorenade områden uppstår och har uppstått från skilda verksamheter, vilket 

innebär att många olika föroreningar kan förekomma, såväl metaller som organiska 

miljögifter. Trafikverket har identifierat över 5000 riskobjekt som kan vara förorenade, 

majoriteten av dessa är inventerade, men detaljundersökning kvarstår i de flesta fallen. 

I arbetet förorenade områden vägs idag miljömålet Giftfri miljö tungt och därför förordas 

ofta föroreningsreducerande åtgärder, vilka kan vara både kostsamma och ge miljöpåverkan 

i form av klimatutsläpp samt minskande av naturresurser. Här kan Trafikverket behöva 

undersöka riskreducerande metoder mer. Det finns även behov av att försöka hitta 

ekonomiskt konkurrenskraftiga metoder för små och medelstora saneringar. 

                                                           
46 Kemikalieinspektionen Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp. 
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5.2. Systematiskt miljöarbete och förslag på 
förbättringsområden 

Kartläggningen i avsnitt 4.3 visar att det finns flera underlag som används för Trafikverkets 

miljöarbete och att det pågår förbättringsarbeten på olika nivåer i verksamheten. 

Trafikverket tar kontinuerligt fram tillståndsbeskrivningar, kunskapsunderlag, GAP-

analyser samt styrande och vägledande dokument inom miljöområdet. Dessa underlag 

bedöms täcka stora delar förordningens krav (4§ i förordning om miljöledning i statliga 

myndigheter) gällande att miljöpåverkan ska vara utredd (miljöutredning) och den ska 

uppdateras vid väsentliga förändringar eller minst vart femte år. Som exempel kan nämnas 

att tillståndsbeskrivningar för transportsystemet uppdateras varje år vid framtagande av 

den årliga miljörapporten och att vart fjärde år genomförs GAP-analyser som underlag för 

den långsiktiga planeringen och framtagande av ny nationell plan. Detta betyder att 

Trafikverket har aktuell kunskap om verksamhetens miljöpåverkan utifrån den kunskap och 

metoder som finns i dagsläget för att ta fram underlag och göra bedömningar. Det finns 

behov av att öka kunskap och förfina metoder inom alla miljöområden för att kunna vidta 

effektiva miljöåtgärder och vilket redovisningen av pågående förbättringsarbeten i avsnitt 

4.3.1 visar. När det gäller befintlig anläggning pågår ett flertal förbättringsinitiativ för att 

öka kunskapen om anläggningens fysiska miljötillgångar, deras tillstånd och 

underhållsbehov. Enligt 5§ i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 

ska miljöutredningen ligga till grund för miljöledningens inriktning och utformning. För 

Trafikverkets breda och komplexa verksamhet behövs även fördjupade ”miljöutredningar” 

för att kunna bedriva ett effektivt miljöarbete.  

Trafikverket ska efterleva kraven i ISO 14001 om ständig förbättring. I avsnitt 4.3.1 beskrivs 

pågående förbättringsarbeten, det finns också ett behov att ta sig an nya 

förbättringsområden inom Trafikverket. En viktig del i miljöarbetet för att effektivt kunna 

arbeta med de utmaningar som beskrivs ovan och i avsnitt 4.2 är det systematiska 

miljöarbetet. Det systematiska miljöarbetet syftar till att ta fram arbetssätt som beaktar 

miljöhänsyn. Genom att följa föreskrivna arbetssätt riskerar man inte att bryta mot 

omvärldens krav såsom till exempel miljölagstiftning. Som ett resultat av miljöutredningen 

föreslås följande förbättringsområden:  

 

Processanalys ur miljösynpunkt 

Kartläggningen i den här utredningen är av övergripande karaktär och har som 

utgångspunkt haft befintliga utredningar och rapporter inom miljöområdet samt 

avgränsats till den statliga infrastrukturen inklusive den verksamhet som bedrivs på 

den. För att få en helhetsbild om hur det processorienterade arbetssättet ur 

miljösynpunkt fungerar föreslås som förbättringsområde en mer systematiskt 

genomgång av Trafikverket processer inklusive andra verksamhetsområden och 

resultatenheter såsom Trafik, Färjerederiet, Fordonresurser med flera. Processanalysens 

syfte är att:  

 Säkerställa att alla verksamheter och processer som bidrar till miljöpåverkan inom 

respektive miljöområde har identifierats. Vilka beslut som har störst miljöpåverkan 

behöver också kartläggas. Processkartan har förändrats sedan 2015 och 

sakområdena har tagits bort så en genomgång bedöms behövas för att säkerställa 

att miljöhänsyn är integrerade på rätt ställen i verksamheten. Flera 

förbättringsinitiativ pågår och några av dem finns listade under avsnitt 4.3.1 men 

det bedöms att en helhetsbild saknas. 
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 Identifiera var eventuellt det finns behov av mer specifikt och befintligt 

miljöunderlag. Kartläggningen visar att det finns mycket underlag som beskriver 

Trafikverkets miljöpåverkan på olika nivåer och ur olika perspektiv men 

kartläggningen har inte utrett om det saknas underlag för något miljöområde, och 

om underlagen används på avsett sätt etcetera. 

 

Processanalysen skulle också kunna användas som underlag för att uppdatera Trafikverkets 

miljöaspektsregister. 

 

Tydliggöra styrningen av Trafikverkets miljöarbete 

Ett förbättringsområde är att se över och förtydliga styrningen av Trafikverkets miljöarbete 

och säkerställa att samma ambitionsnivå finns i alla delar av verksamheten. I detta ingår till 

exempel följande frågeställningar:  

 Förtydliga ansvaret gällande, till exempel verksamhetsområdenas ambitionsnivåer, 

hur Trafikverkets mål avseende miljö ska inarbetas i verksamheten och hur målen 

ska följas upp och utvärderas. 

 Förtydliga vad som är viktigt att rapportera om för respektive verksamhetsområde 

för att följa upp hur miljöarbetet går, med mera  

 Titta på röda tråden, undersök vilka konsekvenser och bedömningar styrande 

dokument får på de olika verksamhetsområdena, till exempel 

planeringsförutsättningarna för verksamhetsplaneringen. 

 I miljörapporten och miljöutredningarna har man använt något olika benämningar 

på de miljöområdena som beskrivs. Inför kommande rapporter och utredningar 

skulle det vara bra att försöka nå konsensus kring vilka benämningar som används. 

För att tydliggöra den röda tråden i Trafikverkets miljöarbete så skulle det vara bra 

om de även synkroniserades med Trafikverkets betydande miljöaspekter. De 

prioriterade miljöområdena utgör grunden för vilka tillståndsbedömningar, 

tillståndsbeskrivningar, kunskapsunderlag, GAP-analyser, riktlinjer och andra 

styrande dokument som behövs för att hantera de miljöutmaningar som 

Trafikverkets verksamhet står inför. 

 Sammanställningen nedan och kartläggning av befintligt material visar att det 

förekommer lite skillnader gällande indelning i olika miljöområden. Det bör 

undersökas om skillnaderna är av sådan betydelse att behov föreligger att tydliggöra 

områdena. 
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Tabell 2 Sammanställning över använda miljöområden i Miljöutredningar och Miljörapport 2019 

*Aktivt resande finns beskrivet som åtgärdsområde. 

 

Hantera och tillgängliggöra miljöinformation  

Hur vi omhändertar och utnyttjar den erfarenhet, kunskap och information som finns 

verksamheten på ett effektivt sätt är ett område som kan utvecklas ytterligare. Nedan 

listas några förbättringsområden: 

 Se över och förtydliga hur erfarenhetsåterföring bör ske. Hur drar vi nytta av de 

erfarenheter vi får vid till exempel underhåll av anläggning, genomförande av 

projekt, lagöverträdelser, tillbud, och så vidare. Behovet finns både inom olika 

verksamhetsområden, men även att delge erfarenheter mellan 

verksamhetsområdena är viktigt när det gäller till exempel att bygga och underhålla 

”rätt”. Likadant för processerna, både erfarenhetsutbyte inom och mellan 

processerna är av stort värde för att ständigt förbättra verksamheten.  

 Ett annat område är uppföljning av Trafikverkets krav och till exempel 

entreprenörernas erfarenheter av dessa. Trafikverket behöver en bredare 

uppföljning av hur väl kraven efterlevs, i vilken mån kraven ger önskad effekt och 

hur Trafikverket tillsammans med branschen kan utveckla kraven utifrån 

erfarenheter. 

 Trafikverkets årliga miljörapport har möjlighet att uppfylla förordning (2009:907) 

om miljöledning i statliga myndigheter krav på miljöutredning om den kompletteras 

med ett avsnitt om miljölagstiftning samt om det tydliggörs vad rapporten har för 

roll för i Trafikverkets ledningssystem. 

I och med att innehållet i Trafikverkets tidigare miljöutredningar (2010 och 2015) 

och årliga miljörapporter är så pass lika bör relationen och innehållet mellan 

miljöutredningen och den årliga miljörapporten definieras. Arbetet bör även 

omfatta hur arbetet med miljöutredningen och de årliga miljörapporterna kan 

effektiviseras, samtidigt som de skapar nytta och värde för Trafikverkets 

verksamhet. 

Miljöutredning 2020 Miljörapport 2019 Miljöutredning 2015 Miljöutredning 2010 

Klimat och energi Klimat och energi Klimat och energi Klimat 

Energianvändning 

Buller och vibrationer Buller och vibrationer Buller och vibrationer Buller och vibrationer 

Luftkvalitet Luftkvalitet Luftkvalitet Luft 

-* Aktivt resande - - 

Landskap (natur – och 

kulturmiljö) 

Landskap Landskap Naturmiljö 

Kulturmiljö 

Yt- och grundvatten Yt- och grundvatten Mark och vatten Mark och vatten 

Mark och massor inklusive 

förorenade områden 

Förorenade områden 

Material och kemiska 

produkter inklusive avfall 

Material och kemiska 

produkter 

Material och kemiska 

produkter 

Material och kemiska 

produkter 
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Om ett sådant arbete övervägs bör det arbetet avvakta Naturvårdsverkets översyn av 

förordningen. Översynen kan medföra att kraven gällande miljöutredning ändras.  

 Ytterligare ett förbättringsområde skulle kunna vara att sammanställa alla 

tillståndsbeskrivningar avseende det behov som finns inom processen Planera 

transportsystemet långsiktigt och ha det som bas (uppslagsverk) när 

tillståndbeskrivningar behövs för något specifikt ändamål som exempelvis 

framtagande av den årliga miljörapporten, GAP-analyser, bristbeskrivningar 

etcetera inom ovannämnda process. 
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