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Förord 
VTI har genom regleringsbrevet för år 2003 fått regeringens uppdrag att granska och 
kommentera trafikverkens miljörapporter och de beräkningsmodeller och underlag som 
använts samt att tillhandahålla sammanställningar över beräkningsmodeller och 
underlag för energianvändning och avgasemissioner. 

Det material från trafikverken som använts för denna rapport är årsredovisningar, 
sektorsredovisningar/rapporter, miljörapport (Banverket), SIKA:s uppföljning av de 
transportpolitiska målen samt underlagsrapporter (modeller, underlag). 

Årets rapport omfattar en granskning av hur miljörapporteringen överensstämmer med 
och svarar mot etappmålen för det transportpolitiska målet En god miljö samt relevanta 
delmål till de nationella miljökvalitetsmålen.  

Rapporten har sammanställts av Kerstin Robertson. Övriga medverkande har varit Hans 
Antonson, Carl Magnus Berglund, Göran Blomqvist, Lennart Folkeson, Stefan 
Grudemo, Mats Gustafsson, Ulf Hammarström och Ulf Sandberg. 
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Sammanfattning 
VTI har genom regleringsbrevet för år 2003 fått regeringens uppdrag att: 

− granska och kommentera samt årligen redovisa sina slutsatser rörande trafik-
verkens miljörapporter och de beräkningsmodeller och underlag som använts 

− för transportsektorn tillhandahålla samt årligen redovisa uppdaterade samman-
ställningar avseende beräkningsmodeller och underlag för beskrivning av 
energianvändning och avgasemissioner. 

Årets rapport omfattar en granskning och analys av trafikverkens miljörapportering med 
utgångspunkt ifrån det transportpolitiska delmålet En god miljö samt relevanta delmål 
till de nationella miljökvalitetsmålen. Rapporten omfattar klimatpåverkande gaser, 
kväveoxider, svaveldioxid, flyktiga organiska ämnen (VOC), hälsoeffekter av luft-
föroreningar, buller, kretsloppsanpassning samt natur- och kulturmiljö. En uppdaterad 
sammanställning över beräkningsmodeller och underlag för beskrivning av energi-
användning och avgasemissioner har sammanställts i bilaga 2. 

Generellt, för alla områden, skulle rapporteringens tydlighet och överskådlighet 
förbättras om de data och den information som rapporteras tydligt relateras till 
miljökvalitetsmål med indikatorer, transportpolitiska mål med indikatorer samt till den 
totala miljöpåverkan inom respektive område. Rapporteringen bör dessutom komplet-
teras så att transportrelevanta delmål och indikatorer för de nationella miljö-
kvalitetsmålen inkluderas. Vidare bör strukturen och uppläggningen av rapporteringen 
för de olika transportslagen samordnas. 

Målkonflikter och synergieffekter mellan miljömål och mellan miljömål och andra mål 
bör rapporteras som underlag för vidareutveckling av mål- och policyarbetet.  

Rapporteringen bör kompletteras så att både trafik och infrastruktur inkluderas i 
rapporteringen för samtliga etappmål. Rapporteringen bör även kompletteras med 
fordon och färdmedel som idag inte inkluderas i rapporteringen. Geografiska avgräns-
ningar av redovisade emissioner från sjöfarten och luftfarten bör förtydligas med 
utgångspunkt i relevanta internationella överenskommelser. Eftersom trafikverken har 
ett övergripande ansvar för respektive transportsektor ska rapporteringen omfatta både 
de statliga och de kommunala vägnäten. 

Behovet av komplettering av rapporteringen för respektive delområde redovisas i 
kapitel 12. Rapporten avslutas med en sammanställning av identifierade kunskapsluckor 
och FoU-behov. 
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1 VTI:s uppdrag 
VTI har genom regleringsbrevet för år 2003 fått regeringens uppdrag att: 

− granska och kommentera samt årligen redovisa sina slutsatser rörande trafik-
verkens miljörapporter och de beräkningsmodeller och underlag som använts 

− för transportsektorn tillhandahålla samt årligen redovisa uppdaterade samman-
ställningar avseende beräkningsmodeller och underlag för beskrivning av energi-
användning och avgasemissioner. 

Upprinnelsen till miljörapporterna är regeringens uppdrag, som fortfarande finns kvar, 
att årligen redovisa status och förändring i de olika trafikverkens respektive trafik-
sektorernas miljöpåverkan i förhållande till fastställda miljömål. 

Trafikverkens miljörapporter har successivt under senare år övergått i en gemensam 
miljörapport (för åren 1999 och 2000) som nu har ersatts av miljörapportering i 
årsredovisning och sektorsredovisning/rapport samt av den uppföljning av de 
transportpolitiska målen som av regeringen har uppdragits åt SIKA (Statens institut för 
kommunikationsanalys) fr.o.m. år 2001. Banverket har som enda trafikverk även 
publicerat en egen miljörapport för år 2002. 

Årets rapport omfattar därför 

1. granskning och analys av rapporteringen av miljöpåverkan inom ramen för det 
transportpolitiska delmålet En god miljö  

2. granskning och analys av de beräkningsmodeller och underlag som använts för 
denna rapportering  

3. en uppdaterad sammanställning över beräkningsmodeller och underlag för 
beskrivning av energianvändning och avgasemissioner. 

Relevanta delmål till de nationella miljökvalitetsmålen har använts som utgångspunkt 
för granskningen. 
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2 Miljömål och indikatorer 
Nu gällande miljömål för transportsektorn utgörs av: 

− det övergripande transportpolitiska målet att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet 

− delmålet En god miljö med etappmål (Figur 1) 

− de 15 nationella miljökvalitetsmålen med respektive generationsmål och delmål. 

I enlighet med prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling innebär 
delmålet En god miljö att transportsystemets utformning och funktion ska anpassas till 
krav på en god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot 
skador. En hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser ska främjas. 
Målet berör både trafik och infrastrukturen. 

Delmålet En god miljö har brutits ner i ett antal etappmål. Trafikverkens miljörapport-
ering analyseras i relation till dessa samt relevanta delmål för de nationella miljö-
kvalitetsmålen under nedanstående rubriker. Uppdaterade etappmål har utarbetats och 
föreslagits av SIKA och trafikverken. Denna rapport tar sin utgångspunkt i nu gällande 
etappmål. Figur 1 visar översiktligt inom vilka nationella miljökvalitetsmål etappmålen 
för det transportpolitiska miljömålet återfinns. 

Regeringen har gett de olika trafikverken ett särskilt ansvar för ekologiskt hållbar 
utveckling inom sina respektive områden. Trafikverken ansvarar därmed för att driva 
arbete mot en sådan utveckling så att den också är socialt och ekonomiskt hållbar. 

För uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen pågår arbete med att utveckla 
indikatorer på olika nivåer och inom olika samhällssektorer. För transportsektorn 
relevanta indikatorer för nationell uppföljning av miljökvalitetsmålen refereras nedan 
tillsammans med relevanta delmål som underlag för granskningen av trafikverkens 
miljörapportering. 

Inga indikatorer har utarbetats för den nationella uppföljningen av det transportpolitiska 
miljömålet. Under år 2003 har förslag på indikatorer för transportsektorn utarbetats för 
regional uppföljning inom RUS Regionalt uppföljningssystem.1 Inom ramen för detta 
arbete konstateras att trafiken har stor betydelse för möjligheterna att nå tretton av de 
femton nationella miljökvalitetsmålen. RUS-indikatorerna återges nedan i respektive 
kapitel. 

Vidare har Vägverket tagit fram förslag på miljöindikatorer för vägtransportsystemet. 
Även dessa återges i respektive kapitel som exempel på indikatorer för transportsektorn. 
För järnväg pågår arbete med att utarbeta indikatorer inom UIC (Internationella 
järnvägsunionen). Inom EU pågår arbete, TERM Transport and Environment Reporting 
Mechanism, för att ta fram indikatorer för integrering av transporter och miljö. 

För natur- och kulturvärden pågår arbete vid trafikverken i samarbete med SIKA, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Boverket med att utarbeta mål och 
mått.2

                                                 
1 Nielsen K, Trafikindikatorer för uppföljning av regionala miljömål, RUS, Länsstyrelsen Västra 
Götaland, Rapport 2003:52. 
2 Mål o mått för natur- och kulturvärden, Vägverket publikation 2001:50. 
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 Målområden (etappmål) för det transportpolitiska 

delmålet ”En god miljö” 
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1. Begränsad klimatpåverkan •      •  

2. Frisk luft  • • • •    

3. Bara naturlig försurning  • •      

4. Giftfri miljö    • •  •  

5. Skyddande ozonskikt       •  

6. Säker strålmiljö         

7. Ingen övergödning  •       

8. Levande sjöar och vattendrag  • •    • • 

9. Grundvatten av god kvalitet  • •    • • 

10. Hav i balans/Levande kust och 
skärgård 

 •    • • • 

11. Myllrande våtmarker  • •  •  • • 

12. Levande skogar  • •     • 

13. Ett rikt odlingslandskap        • 

14. Storslagen fjällmiljö      •  • 

15. God bebyggd miljö  • • • • • • • 

Figur 1 Överensstämmelse mellan de nationella miljökvalitetsmålen och etappmålen 
till det transportpolitiska målet ”En god miljö”. 

 

Denna rapport har strukturerats utifrån etappmålen för det transportpolitiska delmålet 
En god miljö. Referens till relevanta nationella miljökvalitetsmål görs för respektive 
etappmål. Trafikverkens miljörapportering analyseras i relation till formulerade mål, 
föreslagna indikatorer för de nationella miljökvalitetsmålen, av RUS föreslagna 
trafikindikatorer för regionala miljömål samt de av Vägverket förslagna miljöindika-
torerna för vägtransportsystemet. Tyngdpunkten i granskningen ligger på kvaliteten på 
återrapporteringen, dvs. dels på datakvalitet och dels på hur heltäckande rapporteringen 
är. 

Granskningen avser hela transportsystemet, dvs. miljöpåverkan från respektive 
trafikslag samt respektive infrastruktur. Trafikverkens interna miljöaspekter inkluderas i 
de fall dessa sammanfaller med miljöpåverkan från transportsystemets infrastruktur. 
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3 Trafikverkens miljörapportering 2002 
3.1 Regleringsbrev 
För samtliga trafikverk gäller enligt regleringsbreven det transportpolitiska målet med 
delmål, bland annat En god miljö. Banverket och Vägverket har dessutom krav på 
återrapportering för specificerade transportpolitiska etappmål. 

 
3.2 Rapportering 
Underlag för denna rapport har varit trafikverkens miljörapportering för år 2002 vilken 
återfinns i årsredovisningar, sektorsrapporter, Banverkets miljörapport, refererande 
underlagsrapporter samt SIKA:s årliga uppföljning av de transportpolitiska målen3.  

SIKA har enligt regleringsbrevet för år 2003 i uppdrag att redovisa en uppföljning av 
det övergripande transportpolitiska målet och de sex delmålen för år 2002. Uppfölj-
ningen skall redovisas till regeringen i en särskild rapport senast den 27 maj 2003 och 
vara framtagen i samråd och med bistånd från Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och 
Luftfartsverket. Redovisningen skall ske enligt den modell som hittills använts. 

 

                                                 
3 Uppföljning av de transportpolitiska målen, SIKA Rapport 2003:5. 
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4 Klimatpåverkande gaser 
4.1 Inledning 
De viktigaste klimatpåverkande gaserna är, förutom koldioxid, dikväveoxid 
(lustgas/N2O), metan och vissa fluorhaltiga ämnen, såsom CFC (klorfluorkarboner eller 
"freoner") och HFC (ofullständigt halogenerade fluorkarboner). Även marknära ozon 
har växthusverkan. 

 
4.2 Gällande mål och indikatorer för transportsektorn 

Miljökvalitetsmål Transportpolitiskt etappmål 

Begränsad klimatpåverkan 

Delmål: År 2010 (medelvärde 2008-2012) ska 
de svenska utsläppen av växthusgaser vara 
minst 4 % lägre än de var år 1990. Delmålet 
ska nås utan kompensation för upptag i 
kolsänkor eller med flexibla mekanismer. 

Indikatorer:  

 Totala utsläpp av växthusgaser (i 
koldioxidekvivalenter, ton) 

 Energianvändning per person i hela landet 
totalt och fördelat på sektor (GWh/inv) 

 Utveckling av total energi- och 
biobränsleanvändning (GWh) 

RUS4 indikatorer för transportsektorn: 

 Utsläpp av klimatpåverkande ämnen från 
transportsektorn per år (ton) 

 Person- och godstransporter per år i länet 
samt fördelning på transportslag 
(personkm, tonkm, %). 

 

Koldioxidutsläppen från transporter i Sverige 
år 2010 bör ha stabiliserats på 1990 års nivå. 

Vägverkets miljöindikatorer för 
vägtransportsystemet: 

 Utsläpp av koldioxid från vägtrafiken 
(ton) 

 Förbrukad mängd bensin och diesel (m3) 

 Levererad mängd icke-fossilt drivmedel 
och andel levererad mängd drivmedel 
med icke-fossilt ursprung – omräknat till 
energiekvivalenter. Drivmedel av icke-
fossilt ursprung som omfattas av måttet 
(och som det finns statistik på) är etanol, 
RME och biogas 

 Medelvärdet av bränsleförbrukningen för 
alla nya personbilar som säljs i Sverige 
och EU under ett år  
(liter/100 km) 

 Koldioxidutsläpp för nya personbilar som 
säljs i Sverige och EU under ett år 
(g/km) 

 Antal och andel personbilar, bussar samt 
lätta och tunga lastbilar i trafik som kan 
drivas med icke-fossilt drivmedel. Fordon 
som kan köras på RME och 
låginblandning av alkoholer och RME 
omfattas inte av måttet. 

Överensstämmelsen mellan det nationella miljökvalitetsmålet och det transportpolitiska 
etappmålet är dålig. Det transportpolitiska etappmålet omfattar endast koldioxid medan 
det nationella miljökvalitetsmålet omfattar de viktigaste växthusgaserna5. Det transport-
politiska målet har dessutom en lägre ambition om minskning av emissionerna. VTI 
anser att det transportpolitiska målet bör justeras så att det överensstämmer med det 
nationella miljökvalitetsmålet avseende omfattningen. Eventuellt olika ambitionsnivåer 
bör motiveras.  

                                                 
4 RUS = Regionalt uppföljningssystem. 
5 Koldioxid, metan, dikväveoxid, HFC (fluorkolväten), PFC (fluorkarboner), SF6 (svavelhexafluorid). 
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Vidare bör koldioxid från fossila bränslen redovisas separat. 

Indikatorerna som har föreslagits är enligt VTI:s bedömning relevanta för respektive 
mål. Ytterligare samordning av målen och därmed indikatorerna är dock att 
rekommendera (se ovan). Vidare bör: 
− indikatorerna för person- och godstransporter (Miljökvalitetsmål och RUS) 

samordnas avseende omfattning och mått 
− förbrukad mängd bensin och diesel bör även anges i energiekvivalenter så att 

jämförelse mellan olika indikatorer ska kunna göras. 

Vissa indikatorer bör kompletteras med en förklaring så att det tydligt framgår hur de 
ska användas och vilken förändring som är önskvärd. Det bör också tydligt framgå om 
man avser fossil koldioxid eller totala emissioner. 

Vidare bör information om hur data för indikatorerna tas fram presenteras så att det 
tydligt framgår om de siffror som presenteras är uppmätta och/eller beräknade. Även 
osäkerheten i de data som presenteras bör framgå. 

 
4.3 Trafikverkens rapportering 
4.3.1 Översikt 
Transportsektorn står för ca 30 % av de Svenska utsläppen av växthusgaser6 och har 
därmed en avgörande betydelse för om miljökvalitetsmålet ska kunna nås. Transport-
sektorns utsläpp av koldioxid 2002 har totalt sett ökat med ca 5 % jämfört med 1990 års 
utsläpp (tabell 1). Uppdelat på olika transportslag har vägtrafikens utsläpp ökat medan 
utsläppen från övriga transportslagen har minskat under perioden. Enligt trafikverkens 
prognoser förväntas transportsektorns samlade utsläpp öka ytterligare till år 2010. Enligt 
Sveriges tredje nationalrapport om klimatförändringar (Ds 2001:71) beräknas transport-
sektorns koldioxidutsläpp öka med ca 14 % mellan 1990 och 2010 medan andra 
prognoser pekar på 24 respektive 29 % ökning.  
 
Tabell 1 Utsläpp av koldioxid från transportsektorn, 2002 samt referensår. 

 Utsläpp av CO2
2002 (Mton) 

Förändring 
2001–2002 

Förändring 
1990–2002 

Vägtrafiken 19 +2 % +9 % 

Sjöfarten   -13 % 

- Svenskt territorialvatten 0,6   

- Svensk ekonomisk zon 2,6   

Luftfarten    

- Nationell trafik* 1,4 (ur figur) -12 % -12 % 

Järnsvägstrafiken** 0,1  -30 % 

TOTALT 24 +1 % +5 % 
*In- och utrikes trafik (civilflyg) inom svenskt område. **Endast dieseltrafik.  

                                                 
6 Naturvårdsverket, hemsida. 
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4.3.2 Vägtrafiken 
Utsläpp av koldioxid från vägtrafiken är baserade på beräkningar med EMV-modellen 
(emissionsmodell vägtrafik) och på uppgifter och drivmedelsleveranser. Emissionerna 
av koldioxid från vägtrafiken totalt uppgick år 2002 till 19 megaton CO2 varav 72 % 
härrör från lätta fordon och 28 % från tunga fordon. Ca 40 % av utsläppen skedde i 
tätort och ca 60 % på landsbygden. Enligt Vägverket har CO2-utsläppen ökat med 2 % 
under 2002 och med 9 % mellan 1990 och 2002. Möjligheten att nå etappmålet för 2010 
bedöms bli allt mindre. Transportarbetet har ökat totalt sett och andelen tyngre bilar 
ökar. Enligt SIKA orsakas ökningen till största delen av ökade transporter med lastbilar 
över 16 ton. En ökning om totalt ca 11 % prognostiseras till år 2010 (jämfört med 
1990). 

Enligt Vägverket beräknas åtgärder under år 2002 i form av utbildning i sparsamt 
körsätt, kvalitetssäkrade transporter, sänkta hastighetsgränser och väginvesteringar ha 
minskat utsläppen från vägtrafiken med 20 kton CO2 vilket motsvarar ca 0,1 % 
minskning. 

Bensin- och dieselförbrukningen uppgick år 2002 till omkring 5 respektive 2,5 miljoner 
m3 (enligt figur). Andelen dieseldrivna personbilar är knappt 5 %. Antalet personbilar 
som går att köra med förnybara drivmedel (utom låginblandning av alkoholer och 
rapsmetylester, RME) uppgår till ca 4000 (0,1 %). Cirka 900 bussar (6 %) kan köras på 
alternativa bränslen.  

Bränsleförbrukningen för nya bilar 1999–2001 uppgick till 8,2 l/100 km. 

 
4.3.3 Sjöfarten 
Enligt Sjöfartsverket har sjöfartens utsläpp minskat med ca 13 % under perioden  
1990–2002. Enligt Sjöfartsverkets sektorsredovisning släpptes från sjöfarten år 2001 ut 
616 500 ton CO2 på svenskt territorialvatten och 2 600 000 ton CO2 inom svensk 
ekonomisk zon. Beräkningar av energianvändning och emissioner är baserade på Lloyds 
anlöpsdatabas, information om fartygsstorlek, rörelser och emissionsfaktorer. Inrikes 
trafik, färjelinjer, fiskefartyg och fritidsbåtar ingår inte, men viss komplettering av 
trafikdata har gjorts. Osäkerheten i beräknade uppgifter har inte angetts. 

Alternativt anger man att koldioxidemissionerna kan beräknas med utgångspunkt i 
tillförsel av bränsle (bunker) från leverantörer i Sverige (vilken särredovisas för utrikes 
trafik). Den beräknade bränsleanvändningen uppgick år 2002 till 193 kton på svenskt 
territorialvatten respektive 810 kton inom svensk ekonomisk zon. Koldioxidemissionen 
presenteras inte. 

 
4.3.4 Luftfarten 
För luftfartsektorn redovisas emissioner till luft från: 
− inrikes trafik 
− utrikes avgångar 
− in- och utrikes trafik inom svenskt område = nationella utsläpp från civilflyget 

(motsvarar SIKA:s officiella statistik)  
− flygningar motsvarande levererat bränsle i Sverige (inrikes trafik + utrikes trafik 

med avgång från Sverige). 
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Emissioner till luft från den civila flygtrafiken beräknas med hjälp av emissionsfaktorer 
för olika flygplanstyper, trafikstatistik och simulerade flygprofiler.7 Den nationella 
rapporteringen baseras dock på beräkningar med utgångspunkt i levererat bränsle. 

Sedan 1990 har utsläppen av koldioxid minskat med ca 12 % och uppgår år 2002 till ca 
1,4 Mton. Flygtrafiken, och därmed utsläppen, bedöms dock öka med ca 12 % till år 
2010 jämfört med år 1990. För inrikes trafik uppgick koldioxidutsläppen per transport-
arbete till 157 g/personkm och för utrikes trafik till 135 g/personkm. 

 
4.3.5 Järnvägstrafiken 
I Banverkets miljörapport konstateras att en ökad marknadsandel för järnvägstransporter 
har bidragit till att nå de nationella miljömålen eftersom järnvägen relativt andra 
transportslag är energisnål och ger små emissioner av koldioxid och luftföroreningar.  

Utsläppen av koldioxid från järnvägstrafiken (beräknat på dieseltrafik utom tunnelbana 
och spårväg) har minskat med ca 30 % sedan år 1990. Dieseltrafiken motsvarade ca 
360 GWh i energianvändning år 2002 medan den eldrivna trafiken motsvarade ca 
1 600 GWh. Utsläppen av koldioxid har beräknats till ca 70 000 respektive 50 000 ton. 
Utsläppen från elproduktionen utgör enligt Banverket en del av järnvägssektorns 
miljöpåverkan, men räknas i detta sammanhang som emissioner i energisektorn. Av den 
totala elanvändningen (trafik och infrastruktur) var 86 % vattenkraftproducerad och av 
denna var 79 % märkt med Bra Miljöval. 

Energianvändning och koldioxidemissioner för infrastruktur (spår-, vägfordon och 
arbetsredskap, m.m.) år 2002 har beräknats till 693 GWh respektive 67 kton koldioxid. 

Energianvändningen (trafik och banhållning) i förhållande till transportvolymen mätt i 
kWh/tågkilometer minskade med ca 4 % mellan år 2001 och 2002. Energianvändningen 
per transportarbetsenhet (TE=total antal personkm+totalt antal tonkm) minskade 
däremot endast med ca 2 %. Beräknad på endast energianvändningen för trafik ökade 
energianvändningen/TE ca 1,5 %. 

 
4.4 Granskning av rapporteringen 
De olika trafikverkens rapportering för respektive transportsektor omfattar i enlighet 
med det transportpolitiska målet endast koldioxid. Information om övriga växthusgaser 
saknas. Rapporteringen för övriga gaser bör inkluderas i rapporteringen så att den totala 
bilden rapporteras samt så att den överensstämmer med det nationella 
miljökvalitetsmålet.  

Hur emissionsdata har tagits fram redovisas vanligtvis inte. Inte heller redovisas hur 
stora osäkerheterna är i de siffror som presenteras. 

Total energi- eller bränsleanvändningen rapporteras av samtliga sektorer utom för 
luftfarten. Uppgifterna är dock svåra att jämföra då de anges i olika mått; m3, ton 
respektive GWh. En samordning till energiekvivalenter (t.ex. GWh) vore önskvärd. 
Mängden alternativa drivmedel rapporteras inte och inte heller fördelningen på olika 
bränslekvaliteter. Osäkerheten i data presenteras inte. 

Energianvändning i relation till transportarbete (personkm, tonkm alt. GWh/invånare, 
GWh/ton, GWh/tågkilometer) rapporteras för luftfarten och tågtrafiken. Den 

                                                 
7 Luftfartens utsläpp till luft, mark och vatten, Luftfartsverket Rapport 2003:07. 
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genomsnittliga bränsleförbrukningen för nya personbilar rapporteras av Vägverket. 
Ingen motsvarande information anges för andra fordon eller transportmedel. Denna typ 
av uppgifter fyller en funktion för uppföljning av effektiviteten inom respektive 
transportslag och bör redovisas. Även osäkerheten i sådana uppgifter bör uppskattas. 

Alternativa transportmedel (fordon) som drivs av icke-fossila bränslen, rapporteras av 
Vägverket i form av antal fordon. Ingen motsvarande information rapporteras för sjö- 
och luftfarten. Banverket rapporterar förutom diesel även elanvändningen för tågtrafik 
samt fördelningen på olika energikällor. Elanvändningen för trafik inkluderas dock inte 
i de emissioner som belastas transportsektorn utan hänförs till energisektorn, vilket är 
vilseledande om transportsektorns totala energianvändning ska analyseras. 

Vägverket rapporterar hur koldioxidutsläppen fördelar sig på lätta respektive tunga 
fordon samt i tätort respektive landsort. Motsvarande geografisk information 
rapporteras inte för övriga trafikslag. Eftersom utsläpp av växthusgaser är ett globalt 
problem ger dessa uppgifter ingen ytterligare information om miljöpåverkan. Däremot 
kan det vara av intresse att ha kännedom om vilken typ av trafik och resor som 
dominerar, exempelvis som underlag för beslut om åtgärder. Denna typ av information 
kan därför vara intressant även för andra transportslag, men framför allt för utsläpp av 
ämnen som påverkar den lokala och regionala luftkvaliteten.  

För väg- och järnvägstrafiken görs en självklar geografisk avgränsning till Sveriges 
gränser. För sjöfarten och luftfarten (nationella utsläpp) måste andra avgränsningar 
göras. I Sjöfartsverkets miljörapportering anges två olika möjligheter; svenskt 
territorialvatten (ca 12 sjömil) och svensk ekonomisk zon (ca 200 sjömil), varav 
uppgifter som ungefär motsvarar den senare har använts i SIKA:s uppföljning av de 
transportpolitiska målen. Svensk ekonomisk zon har i underlagsrapporten8 
approximerats till inrikes trafik, hälften av trafik mellan svensk och utländsk hamn inom 
Östersjön samt utrikes trafik till en områdesgräns som avgränsas av en linje mellan 
Hanstholm (norra Jylland) och Kristiansand (Norge).  

Detta innebär att långväga utrikes trafik endast till en mycket begränsad del inkluderas i 
beräkningarna. Dessutom är statistiken för färjetrafik bristfällig samt militära fartyg, 
sjöfartsverkets fartyg samt fiske- och fritidsbåtar inkluderas inte i rapporteringen. 
Bidraget från dessa trafikslag/transporter bör uppskattas. För luftfarten används 
avgränsningen ”nationella utsläpp” som definieras som in- och utrikes trafik inom 
svenskt område för civilt flyg. Även för luftfarten bör storleksordningen på bidraget 
från övrigt flyg uppskattas samt emissioner från utrikes flyg. 

Rapporteringen bör även kompletteras, exempelvis med utsläpp från arbetsmaskiner och 
skotrar, etc. 

Beräknade eller uppskattade effekter i form av minskade koldioxidutsläpp av olika 
åtgärder rapporteras exempelvis av Vägverket. Denna typ av information bör relateras 
till och jämföras med de totala utsläppen så att en bedömning av åtgärdernas effektivitet 
kan göras. Även kostnadseffektiviteten för olika åtgärder bör anges. 

För luftfarten rapporteras utsläpp per transportarbete (g/personkm resp. tonkm) vilket är 
av intresse för bedömningar av transporteffektiviteten inom de olika transporslagen. 
Motsvarande uppgifter bör rapporteras även för övriga transportslag. 

 

                                                 
8 MariTerm AB, 2003-10-06, Emissioner från sjöfarten 2002. Trafik på Sverige, Nordsjön och Östersjön. 
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5 Kväveoxid(er) 
5.1 Inledning 
Kväveoxider bildas vid alla typer av förbränning. Utsläpp domineras ofta av NO som 
sedan oxideras vidare till NO2 i luften. Med NOx avses NO+ NO2. Utsläppen av 
kväveoxider bidrar till försurning, övergödning och bildning av marknära ozon. 
Transportsektorn står för drygt 50 % av de svenska utsläppen av kväveoxider (NOx). 

Utsläppen av dikväveoxid (N2O / lustgas) från transportsektorn ökar bland annat på 
grund av den ökande förekomsten av katalysatorer på bilar. Dikväveoxid står för 12 % 
av de svenska utsläppen av växthusgaser (i koldioxidekvivalenter). Även utsläppen av 
ammoniak från transportsektorn ökar på grund av den ökande förekomsten av 
katalysatorer.  

 
5.2 Gällande mål och indikatorer för transportsektorn 

Miljökvalitetsmål Transportpolitiskt etappmål 

Bara naturlig försurning, Ingen 
övergödning 

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

Indikatorer:  

 Utsläpp av kväveoxider (ton/år) 

 Torr- och våtdeposition av kväve (NOx-N, 
NHx-N) (kg N/ha*år) 

 Andel försurade sjöar (%) 

 Andel försurad skogsmark (%) 

 Mängden NO2 och NO3 i ytvatten 
(havet)(µmol/l) 

 Tillförsel av totalkväve till kusten 
(arealförlust) (mg/s*km2). 

Se även avsnitt 8 Minskade hälsoeffekter av 
luftföroreningar. 

Delmål: Senast år 2010 ska utsläppen av 
ammoniak i Sverige ha minskat med minst 15 
% från 1995 år nivå till 51 700 ton. 

Indikator:  
 Ammoniakutsläpp (ton) 

 Se även avsnitt 4 Klimatpåverkande gaser 
(dikväveoxid). 

RUS indikatorer för transportsektorn: 

 Utsläpp av kväveoxider från 
transportsektorn i länet per år (ton). 

 

 
Kväveoxidutsläppen från transporter i Sverige 
bör ha minskat med minst 40 % till år 2005 
räknat från 1995 års nivå. 

Vägverkets miljöindikatorer för 
vägtransportsystemet 

 Utsläpp av kväveoxider från vägtrafiken 
(ton/år) 

 Andel bensindrivna personbilar med 
katalysator i trafik (%) 

 Katalysatorrenade bensindrivna 
personbilars andel av trafikarbetet (%). 

 

Överensstämmelsen mellan det nationella miljökvalitetsmålet och det transportpolitiska 
etappmålet är dålig. Det nationella miljökvalitetsmålet är formulerat som en utsläpps-
nivå medan det transportpolitiska etappmålet är formulerat som en minskning. För att 
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öka jämförbarheten mellan målen bör det transportpolitiska målet formuleras i form av 
en delmängd av det nationella miljökvalitetsmålet. Det transportpolitiska målet bör 
dessutom justeras till samma tidsperiod som miljökvalitetsmålet. 

Även utsläppen av dikväveoxid (N2O) och ammoniak bör omfattas av transportpolitiska 
etappmål då dessa emissioner ökar i takt med den ökande förekomsten av katalysatorer 
för NOx-reduktion. Dikväveoxid omfattas av delmålet för utsläpp av växthusgaser för 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och inom ramen för miljökvalitetsmålet 
Ingen övergödning finns ett delmål för ammoniak. Transportpolitiska etappmål för 
dikväveoxid och ammoniak saknas däremot varför sådana bör formuleras. 

De transportrelaterade indikatorer som har föreslagits av RUS och Vägverket överens-
stämmer väl med såväl miljökvalitetsmål som det transportpolitiska etappmålet.  

Om indikatorerna ska fungera som vägledande för prioriteringar av insatser och åtgärder 
inom transportsektorn finns anledning att komplettera med indikatorer som visar vilka 
typer av fordon respektive transporter/resor som står för de största utsläppen och var de 
sker. 

Transportpolitiska indikatorer (och mål) för dikväveoxid och ammoniak saknas. 

 
5.3 Trafikverkens miljörapportering 
5.3.1 Översikt 
Under förutsättning att utsläppen från vägtrafiken fortsätter att minska och att 
styrmedlen för att stimulera användning av reningsutrustning inom sjöfarten bibehålls 
bedöms det som troligt att etappmålet för kväveoxider kan nås (Tabell 2)3. Utsläppen 
från transportsektorn beräknas minska kraftigt till år 2010. 

 
Tabell 2 Utsläpp av kväveoxider från transportsektorn, 2002 samt referensår. 

 Utsläpp av NOx
2002 (kton) 

Förändring 
2001-2002 

Förändring 
1995-2002 

Vägtrafiken 98 -5 % -33 % 

Sjöfarten    

- Svensk ekonomisk zon 56 +10 % -19 % 

Luftfarten    

- Nationell trafik* 6 -16 % +4 % 

( varav LTO)** (0,9) -10 %  

Järnsvägstrafiken*** 1,5 -11 % -12 % 

TOTALT 162 -4 % -28 % 
*In- och utrikes trafik (civilflyg) inom svenskt område. **LTO = landing and take-off. Emissioner från 
civil trafik under 3000 fot/915 m vid Luftfartsverkets flygplatser. ***Endast dieseltrafik.  
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5.3.2 Vägtrafiken 
Enligt Vägverket uppgick de totala utsläppen av NOx från vägtrafiken, baserade på 
beräkningar med EMV-modellen9, år 2002 till 98 kton NOx. Även fördelningen på lätta 
respektive tunga fordon och på tätort respektive landsbygd presenteras. Vidare 
rapporteras att halten av kvävedioxid i tätorter har minskat med 42 % sedan vintern 
86/87. Miljökvalitetsnormen för NO2 beräknas dock överskridas utmed vissa väg-
sträckor i Stockholm och Göteborg. 

De totala NOx-utsläppen minskade med 5 % mellan 2001 och 2002 (33 % sedan 1995). 
Minskningen är huvudsakligen en följd av katalytisk avgasrening på personbilar. 
Huvuddelen av utsläppen härrör från personbilar och tunga lastbilar med över 16 ton 
totalvikt och omkring en tredjedel av utsläppen sker i tätort. 

Andelen bilar med katalysator är drygt 80 % men omkring 90 % av trafikarbetet 
beräknas ske med katalysatorrenade bilar eftersom nyare bilar har längre genomsnittlig 
körsträcka. 

 
5.3.3 Sjöfarten 
Enligt Sjöfartsverkets beräkningar (se avsnitt 4.3.3) släpptes år 2002 ut 56 000 ton NOx 
från handelssjöfarten inom svensk ekonomisk zon. Detta motsvarar en ökning med 
10 % jämfört med år 2001.  

Sjöfarten på Sverige (ekonomisk zon) svarar för drygt 30 % av utsläppen från transport-
sektorn. Sjöfarten befinner sig fortfarande lång från målet om 40 % reduktion av 
utsläppen av NOx år 2005 i jämförelse med 1995. År 2002 är NOx-reduktionen ca 20 % 
och Sjöfartverket konstaterar att tidigare prognostiserad minskning till 18 000 NOx ton 
år 2005 förefaller vara svår att uppnå utan ytterligare åtgärder. Det finns snarare en risk 
att utsläppen ökar på grund av ökande sjötransportarbete. 

Sjöfartsverket redovisar vidare att Sverige sedan 1998 har miljödifferentierade farleds- 
och hamnavgifter, med avseende på kväveoxidutsläppen och på svavelhalten i fartygs-
bränslet. Cirka 25 större hamnar differentierar hamnavgiften i enlighet med 1996 års 
överenskommelse mellan Sjöfartsverket, Sveriges Redareförening, och dåvarande 
Sveriges Hamn- och Stuveriförbund.  

Sjöfartsverket konstaterar att miljödifferentierade farledsavgifter är ett effektivt verktyg 
för att påskynda arbetet med att vidta åtgärder mot luftförorening från fartyg. Enligt 
överslagsberäkningar har de svenska miljödifferentierade farledsavgifterna tillsammans 
med vissa förändringar i utbudet av och distributionsnätet för marint bränsle hittills 
resulterat i en reduktion av utsläppen av kväveoxider (räknat som NO2) med ca 
27 000 ton per år inom Östersjö- och Nordsjöområdet. 

År 2002 hade ett 30-tal fartyg, inklusive ett antal av Sjöfartsverkets fartyg, vidtagit 
långtgående åtgärder för att minska kväveoxidutsläppen. Totalt 26 handelsfartyg hade 
erhållit ett s.k. NOx-certifikat. Enligt sektorsredovisningen är ca 85 % av Sjöfartsverkets 
lotsbåtar och några av arbetsfartygen försedda med katalytisk avgasrening. 

 

                                                 
9 Karlsson B, Hammarström U, PC-modell för beräkning av vägtrafikens avgasemissioner, VTI 
meddelande 849, 1998. 
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5.3.4 Luftfarten 
Grunderna för beräkning emissioner till luft från luftfarten presenteras i avsnitt 4.3.4. 

Enligt Luftfartsverket har kväveoxidutsläppen från den civila luftfarten totalt sett ökat 
med 4 % år 2002 i jämförelse med år 1995. Mellan 2001 och 2002 minskade dock 
utsläppen med ca 16 % på grund av ökande användning av flygplan med lågNOx-
motorer. Detta anges delvis bero på att avgasdifferentierade landningsavgifter tillämpas 
på Sverige statliga flygplatser med civil trafik. Utsläppen uppgick år 2002 till knappt 
6 000 ton NOx för nationell trafik10 vilket motsvarar 0,60 g NOx/personkm. 

Emissioner vid LTO (landing and take-off) dvs. utsläpp lokalt vid Luftfartsverkets 
flygplatser (under 3 000 fot/915 m) har beräknats till ca 900 ton NOx år 2002. 

 
5.3.5 Järnvägstrafiken 
I Banverkets årsredovisning konstateras att en ökad marknadsandel för järnvägs-
transporter har bidragit till att nå de nationella miljömålen eftersom järnvägen relativt 
andra transportslag är energisnål och ger små emissioner av koldioxid och 
luftföroreningar. 

Utsläpp av NOx år 2002 för dieseldriven spårtrafik (Green Cargo, SJ, övriga) uppgick år 
2002 till 1 454 ton. För eldriven trafik har NOx-utsläppen beräknats till 167 ton samt för 
infrastruktur, spår-, vägfordon och arbetsredskap till 445 ton. Större delen av elanvänd-
ningen härrör från vattenkraft varav närmare 80 % är märkt med Bra Miljöval. Endast 
NOx-utsläppen från dieseltrafik belastas transportsektorn. 

Målet avseende minskade NOx-emissioner bedöms inte nås. 

 
5.4 Granskning av rapporteringen 
Emissioner av kväveoxider från olika transportmedel beräknas generellt med utgångs-
punkt i emissionsfaktorer och uppgifter om trafikarbete. Kvaliteten och osäkerheten i de 
data som rapporteras är starkt beroende av kvaliteten på dessa uppgifter och osäkerheten 
kan vara betydande. De siffror som presenteras bör därför kompletteras med uppgifter 
åtminstone om storleksordningen på osäkerheten. 

Mål, indikatorer och rapporteringen bör kompletteras med uppgifter om dikväveoxid 
(N2O) och ammoniak (NH3). 

Vägverket rapporterar även hur utsläppen av kväveoxider fördelar sig på lätta respektive 
tunga fordon samt i tätort respektive landsort. Geografisk information rapporteras inte 
för övriga trafikslag. Information om hur utsläppen fördelar sig på olika typer av 
transportmedel och i olika miljöer vore intressant som underlag för beslut om åtgärder 
även för andra transportslag. För luftkvalitetsfrågor är det exempelvis av stor betydelse 
om utsläpp från sjöfarten sker i hamn, på farled eller på öppna havet. 

Särredovisning av emissioner vid LTO (landing and take-off), dvs. utsläpp lokalt vid 
flygplatserna (under 3 000 fot/915 m), görs i Luftfartsverkets årsredovisning, men inte i 
sektorsredovisningen tillsammans med övriga emissioner. Sektorsredovisningen bör 
kompletteras med dessa uppgifter eftersom dessa emissioner bör har störst inverkan på 
den lokala luftkvaliteten. Även emissioner vid andra flygplatser än Luftfartsverkets bör 
redovisas. 

                                                 
10 In- och utrikes trafik (civilflyg) inom svenskt område. 
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För diskussion om den geografiska avgränsningen av utsläpp från sjö- och luftfart 
hänvisas till avsnitt 4.4. 

Sjöfartsverket redovisar att tillämpningen av miljödifferentierade farleds- och hamn-
avgifter har haft stor effekt på utsläppen av NOx. För att bedöma denna uppgift skulle 
den behöva kompletteras med uppgifter om hur den beräknats samt med uppgift om 
osäkerhet. Även information om andelen hamnar som tillämpar dessa regler samt andel 
fartyg och anlöp som omfattas av de lägre avgifterna bör anges. 

Sjöfartsverket bör precisera vad som avses med långtgående åtgärder för att minska 
kväveoxidutsläppen samt förklara vad NOx-certifikat innebär. Uppgifter om antal fartyg 
av olika slag som vidtagit åtgärder respektive innehar certifikat bör kompletteras med 
uppgifter om hur stor andel av det totala antalet fartyg av olika slag som detta 
motsvarar. Utan denna information är innebörden av de presenterade siffrorna oklar. 

Rapportering av emissioner av dikväveoxid och ammoniak saknas för samtliga 
trafikslag. 

Behov av komplettering av rapporteringen av emissioner till luft diskuteras även i 
avsnitt 4.4. 
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6 Svaveldioxid 
6.1 Inledning 
Utsläppen av svaveldioxid i Sverige har minskat kraftigt sedan början av 1980-talet och 
uppgick år 2002 till ca 60 000 ton SO2. Som en följd av detta och minskade emissioner i 
Europa har nedfallet av försurande svavelföreningar över Sverige minskat. Transport-
sektorn (utom sjöfarten) står idag för en liten del (ca 2 %) av de totala emissionerna. 
Sjöfarten inom svensk ekonomisk zon bidrar däremot med en betydande del av de 
svenska utsläppen. 

 
6.2 Gällande mål och indikatorer för transportsektorn 

Miljökvalitetsmål Transportpolitiskt etappmål 

Bara naturlig försurning 

Delmål: År 2010 ska utsläppen i Sverige av 
svaveldioxid till luft ha minskat till 60 000 ton. 

Indikatorer:  

 Utsläpp av svaveldioxid (ton) 

 Nedfall av svavel (mg/m2) 

 Andel försurade sjöar (%) 

 Andel försurad skogsmark (%). 

RUS indikatorer för transportsektorn: 

 Saknas. 

 

Svaveldioxidutsläppen från transporter i 
Sverige bör ha minskat med minst 15 % till år 
2005 räknat från 1995 års nivå.  

Vägverkets miljöindikatorer för 
vägtransportsystemet 

 Utsläpp av svaveldioxid från vägtrafiken 
(ton). 

 

Överensstämmelsen mellan det nationella miljökvalitetsmålet och transportpolitiska 
etappmålet är dålig. Det nationella miljökvalitetsmålet är formulerat som en utsläpps-
nivå medan det transportpolitiska etappmålet är formulerat som en minskning. För att 
öka jämförbarheten mellan målen föreslår VTI att det transportpolitiska målet 
formuleras i form av en delmängd av det nationella miljökvalitetsmålet. Det transport-
politiska målet bör dessutom justeras till samma tidsperiod som miljökvalitetsmålet. 

Föreslagna respektive fastställda indikatorer bedöms av VTI vara relevanta för de 
formulerade målen. För att fungera som underlag för förbättringsarbete i enlighet med 
målet krävs dock ytterligare indikatorer för olika samhällssektorer och utsläppskällor. 

Indikator för luftkvalitet (halt svaveldioxid i luft) finns för mål om luftkvalitet, se vidare 
avsnitt 8. 

 
6.3 Trafikverkens miljörapportering 
6.3.1 Översikt 
Det transportpolitiska målet för svaveldioxid har redan nåtts och beräknas kunna 
innehållas även med ytterligare trafikutveckling (Tabell 3). Även det miljöpolitiska 
målet har uppnåtts.  

SIKA föreslår att ett särskilt mål formuleras för sjöfartens svaveldioxidutsläpp så att 
arbetet för att minska svavelhalten i de marina oljorna fortgår. VTI ställer sig bakom 
detta förslag, men anser även att ett nytt mål för hela transportsektorn bör fastställas. 
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I november 2002 antog EU-kommissionen en strategi för att minska utsläppen till luft 
från marin sjöfart. Inom ramen för denna strategi pågår utredningar för att fastställa 
lämpliga styrmedel. Uppdateringen av det transportpolitiska målet bör stämmas av med 
detta arbete. 

 
Tabell 3 Utsläpp av svaveldioxid från transportsektorn, 2002 samt referensår. 

 Utsläpp av SO2
2002 (kton) 

Förändring 
2001–2002 

Förändring 
1995–2002 

Vägtrafiken 0,4 0 -76 % 

Sjöfarten    

- Svensk ekonomisk zon 22 +16 % 0 

Luftfarten    

- Nationell trafik* ca 0,45 ca -10 % 0 

Järnsvägstrafiken** 0,001 - -99 % 

TOTALT 23 +15 % -3 % 
*In- och utrikes trafik (civilflyg) inom svenskt område. **Endast dieseltrafik.  

 
6.3.2 Vägtrafiken 
Uppsatta utsläppsmål för svaveldioxid från vägtrafiken kommer att klaras. Enligt 
Vägverket har SO2-utsläppen minskat med 79 % sedan 1995 och SO2-halterna i tätorter 
minskat med 82 % sedan vintern 86/87. Miljökvalitetsnormen för SO2 klaras. Utsläpp 
baserade på beräkningar med EMV-modellen presenteras för vägtrafiken totalt (0,2 kton 
svavel/0,4 kton SO2), fördelat på lätta resp. tunga fordon samt fördelat på tätort och 
landsbygd. 

 
6.3.3 Sjöfarten 
Grunderna för beräkning emissioner till luft från sjöfarten presenteras i avsnitt 4.3.3. I 
Sjöfartsverkets sektorsredovisning konstateras att sjöfarten spelar en nyckelroll när det 
gäller utsläpp av svaveldioxid från transporsektorn och att drastiska förändringar av 
utsläppen krävs för att prognostiserade nivåer ska nås. Sjöfarten befinner sig fortfarande 
lång från målet om 75 % reduktion av utsläppen av SO2. Den ökade sjöfarten 2002 har 
lett till att utsläppen nu är tillbaka på samma nivå som 1995 (22 000 ton SO2 inom 
svensk ekonomisk zon).  

Enligt SIKA är utsläppsstatistiken från Sjöfartsverket mycket osäker och bör, liksom 
tidigare prognoser, granskas och eventuellt revideras. SIKA föreslår att ett särskilt mål 
formuleras för sjöfartens svaveldioxidutsläpp. 

I Sjöfartsverkets årsredovisning för år 2002 redovisas att Sverige sedan 1998 har 
miljödifferentierade farleds- och hamnavgifter. Sjöfartsverket differentierar farleds-
avgifterna med avseende på svavelhalten i fartygsbränslet och på kväveoxidutsläppen. 
Cirka 25 större hamnar differentierar hamnavgiften i enlighet med 1996 års överens-
kommelse mellan Sjöfartsverket, Sveriges Redareförening, och dåvarande Sveriges 
Hamn- och Stuveriförbund. 

Sjöfartsverket konstaterar att miljödifferentierade farledsavgifter är ett effektivt verktyg 
för att påskynda arbetet med att vidta åtgärder mot luftförorening från fartyg. Enligt 

22 VTI notat 57-2005 



årsredovisningen visat överslagsberäkningar att de svenska miljödifferentierade farleds-
avgifterna tillsammans med vissa förändringar i utbudet av och distributionsnätet för 
marint bränsle hittills resulterat i en reduktion av utsläppen av svaveldioxid om ca 
50 000 ton per år inom Östersjö- och Nordsjöområdet. Enligt MariTerm AB har de 
totala utsläppen av SO2 inom Östersjö- och Nordsjöområdet beräknats till ca 
350 000 ton år 2002. 

Vidare rapporteras att år 2002 var 1 317 fartyg registrerade för kontinuerlig drift med 
uteslutande lågsvavligt bränsle (<1 vikt% S). 

Sjöfartsverket anger även att en alternativ beräkning med utgångspunkt i tillförsel av 
bränsle (bunker) från leverantörer i Sverige (särredovisning av utrikes trafik) kan göras. 
Inga sådana data rapporteras. 

 
6.3.4 Luftfarten 
Grunderna för beräkning emissioner till luft från luftfarten presenteras i avsnitt 4.3.4. 
Utsläppen av svaveldioxid från luftfarten är i samma storleksordning som från 
vägtrafiken, dvs. relativt små. Utsläppen minskade med 10 % under 2002 på grund av 
minskande trafik. 

 
6.3.5 Järnvägstrafiken 
Utsläppen av svaveldioxid från järnvägssektorn är försumbara. I Banverkets årsredo-
visning konstateras att en ökad marknadsandel för järnvägstransporter har bidragit till 
att nå de nationella miljömålen eftersom järnvägen relativt andra transportslag är 
energisnål och ger små emissioner av koldioxid och luftföroreningar. 

Utsläpp av SO2 år 2002 för spårtrafik, spår- och vägfordon och arbetsredskap 
presenteras i miljörapporten för operatörer (Green Cargo, SJ, övriga) och Banverket. 
Även elanvändning och utsläpp till luft år 2002 presenteras. Målet avseende minskade 
SO2-emissioner har redan nåtts. 

 
6.4 Granskning av rapporteringen 
Utsläppen av svaveldioxid beräknas utifrån bränsleförbrukning och bränslets innehåll av 
svavel. Datakvaliteten för rapporterade utsläpp av svaveldioxid kan därför förväntas 
vara något högre än för kväveoxider. Dataosäkerhet bör dock redovisas. 

Geografisk information rapporteras endast för vägtrafiken. Information om hur 
utsläppen fördelar sig på olika typer av transportmedel och i olika miljöer vore 
intressant som underlag för beslut om åtgärder även för andra transportslag. För 
luftkvalitetsfrågor (jämför NOx) är det exempelvis av stor betydelse om utsläpp från 
sjöfarten sker i hamn, på farled eller på öppna havet. 

Särredovisning av emissioner vid LTO (landing and take-off), dvs. utsläpp lokalt vid 
flygplatserna (under 3 000 fot/915 m), görs i Luftfartsverkets årsredovisning, men inte i 
sektorsredovisningen tillsammans med övriga emissioner. Sektorsredovisningen bör 
kompletteras med dessa uppgifter eftersom dessa emissioner har störst inverkan på 
luftkvaliteten nära markytan. 

För diskussion om den geografiska avgränsningen av utsläpp från sjö- och luftfart 
hänvisas till avsnitt 4.4. 
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Sjöfartsverket redovisar att tillämpningen av miljödifferentierade farleds- och hamn-
avgifter har haft stor effekt på utsläppen av NOx och SO2. För att bedöma denna uppgift 
skulle den behöva kompletteras med uppgifter om hur den beräknats samt med uppgift 
om osäkerhet. Även information om andelen hamnar som tillämpar dessa regler, andel 
fartyg och anlöp som omfattas av de lägre avgifterna samt andelen av den totala trafiken 
som omfattas bör anges. 

Tolkningen av Sjöfartsverkets rapportering av antalet fartyg som är registrerade för 
kontinuerlig drift med uteslutande lågsvavligt bränsle skulle underlättas om denna 
uppgift kompletterades med information om hur stor andel av den totala trafiken som 
dessa fartyg står för. Även skillnader mellan olika typer av fartyg kan vara av intresse. 

Behov av komplettering av rapporteringen av emissioner till luft diskuteras även i 
avsnitt 4.4. 
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7 Flyktiga organiska ämnen (VOC) 
7.1 Inledning 
Flyktiga organiska ämnen, VOC11 (i huvudsak olika flyktiga kolväten, utom metan) 
medverkar till bildningen av marknära ozon. Merparten av de svenska utsläppen av 
NMVOC härrör från trafiken och bostadsuppvärmning, dvs. från förbränningsprocesser, 
men flyktiga kolväten når också ut i luften genom avdunstning från exempelvis bensin 
och lösningsmedel. 

 

7.2 Gällande mål och indikatorer för transportsektorn 

Miljökvalitetsmål Transportpolitiskt etappmål 

Frisk luft  

Delmål: År 2010 ska utsläppen i Sverige av 
flyktiga organiska ämnen (NMVOC) till luft ha 
minskat till 241 000 ton. 

Indikator:  

 Kolväteutsläpp (NMVOC) (ton/år). 

RUS indikatorer för transportsektorn: 

 Utsläpp av flyktiga organiska kolväten, 
VOC, från transportsektorn i länet per år 
(ton). 

 

Utsläppen av VOC från transporter i Sverige 
bör ha minskat med minst 60 % till år 2005 
räknat från 1995 års nivå. 

Vägverkets miljöindikatorer för 
vägtransportsystemet: 

 Utsläpp av kolväten från vägtrafiken 
(ton/år). 

Överensstämmelsen mellan det nationella miljökvalitetsmålet och det transportpolitiska 
etappmålet är dålig. Medan miljökvalitetsmålet formulerats som en nivå har det 
transportpolitiska etappmålet formulerats som en minskning. Målen bör formuleras på 
samma sätt så att jämförbarheten ökar och de bör justeras till samma slutår. Det 
transportpolitiska målet bör liksom miljökvalitetsmålet formuleras som NMVOC för att 
tydliggöra att samma grupp av ämnen avses. Alternativt bör en tydlig definition av vilka 
ämnen som ingår/inte ingår i begreppet VOC anges.  

De transportrelaterade indikatorernas relevans är god. De föreslagna indikatorerna är 
relevanta för respektive mål. De begrepp som används bör dock samordnas och 
definieras. För att indikatorerna ska kunna användas som underlag för beslut om 
insatser och åtgärder för att minska de totala emissionerna av VOC krävs dock 
indikatorer för olika utsläppskällor.  

De VOC-emissioner som rapporteras är beräknade utifrån trafikstatistik och 
emissionsfaktorer. Liksom för övriga emissioner till luft bör datakvalitet och 
osäkerheten i de rapporterade siffrorna anges.  

Ytterligare relevanta indikatorer för VOC-målet diskuteras i avsnitt 8. 

 

                                                 
11 VOC=Volatile organic compounds, NMVOC=Non-methane VOC. 

VTI notat 57-2005 25 



7.3 Trafikverkens miljörapportering 
7.3.1 Översikt 
Etappmålet för VOC kommer sannolikt att nås (Tabell 4). En förutsättning är dock att 
vägtrafikens utsläpp, som utgör omkring 85 % av transportsektorns utsläpp, fortsätter att 
minska. 

 
Tabell 4 Utsläpp av VOC från transportsektorn, 2002 samt referensår. 

 Utsläpp av VOC 
2002 (kton) 

Förändring 
2001–2002 

Förändring 
1995–2002 

Vägtrafiken 76 -10 % -49 % 

Sjöfarten    

- Svensk ekonomisk zon 2,2*** +10 % –***

Luftfarten    

- Nationell trafik* 0,6**** -14 % -40 % 

Järnsvägstrafiken** 0,08  -11 % 

TOTALT 79 –***  –***

*In- och utrikes trafik (civilflyg) inom svenskt område. **Endast diesel. ***Sjöfartsverket/Mariterm 
redovisar utsläpp av 2 200 ton HC år 2002 medan en annan siffra redovisas i SIKA Rapport 2003:5, 
därför återges inte procentsiffror i tabellen. ****Ofullständigt förbrända kolväten.  

 
7.3.2 Vägtrafiken 
Utsläpp baserade på beräkningar med EMV-modellen presenteras för vägtrafiken totalt 
(76 kton kolväten), fördelat på lätta respektive tunga fordon och fördelat på tätort och 
landsbygd. Utsläppen av VOC från vägtrafiken har minskat med 49 % år 2002 i 
jämförelse med år 1995. Enligt Vägverket har utsläppen av flyktiga organiska ämnen 
minskat med 10 % under 2002. Utsläppen av cancerframkallande ämnen i tätort har 
minskat med 8 % under 2002 (38 % sedan 1995). 

Minskningen av emissionerna av kolväten och cancerframkallande ämnen anges bero på 
att fordon med bättre miljöegenskaper står för en allt större del av trafikarbetet samt på 
att bränslenas miljöegenskaper har förbättrats. 

 
7.3.3 Sjöfarten 
Enligt SIKA är sjöfartens utsläpp av VOC mycket osäkra.  Vidare anger SIKA att 
utsläppen framför allt kommer från fritidsbåtar. Enligt Sjöfartsverkets sektors-
redovisning sker utsläpp av VOC från trafik, i samband med lastning och lossning av 
oljeprodukter samt från fritidsbåtar. Det anges även att utsläpp av partiklar kan vara 
viktiga. 

Grunderna för beräkning emissioner till luft från sjöfarten presenteras i avsnitt 3. 
Sjöfartsverket rapporterar att 2 200 ton HC/VOC12 släpptes ut från sjöfarten år 2002 
inom svensk ekonomiskt zon. Sjöfartsverket anger även att en alternativ beräkning med 
utgångspunkt i tillförsel av bränsle (bunker) från leverantörer i Sverige (särredovisning 

                                                 
12 Sjöfartsverket/Mariterm redovisar utsläpp av 2 200 ton HC år 2002 medan en annan siffra redovisas i 
SIKA Rapport 2003:5, därför återges inte procentsiffror i tabellen. 
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av utrikes trafik) kan göras. Inga sådana data rapporteras. Vidare rapporterar 
Sjöfartsverket att 6 700 ton CO och 1 100 ton partiklar släpptes ut inom svensk 
ekonomisk zon under år 2002. 

7.3.4 Luftfarten 
Grunderna för beräkning emissioner till luft från luftfarten presenteras i avsnitt 4.3.4. 
Sedan 1995 har utsläppen av VOC från luftfarten år 2002 minskat med 40 %. 
Minskningen förklaras till stor del av minskad trafik, men i viss mån också av ökande 
andel transporter i flygplan med effektivare kolväteförbränning. 

 
7.3.5 Järnvägstrafiken 
SIKA bedömer att utsläppen av VOC från järnvägstrafiken är försumbara. Utsläpp av 
kolväten år 2002 för spårtrafik, spår- och vägfordon och arbetsredskap för operatörer 
(Green Cargo, SJ, övriga) och Banverket presenteras i Banverkets miljörapport. 
Emissionerna av kolväten år 2002 från dieseldriven trafik uppgick till ca 79 ton. Även 
emissioner från elanvändning rapporteras. 

 
7.4 Granskning av rapporteringen 
Emissioner av VOC från olika transportmedel beräknas med utgångspunkt i 
emissionsfaktorer och uppgifter om trafikarbete. Kvaliteten och osäkerheten i de data 
som rapporteras är därmed starkt beroende av kvaliteten på dessa uppgifter och 
osäkerheten kan vara betydande. De siffror som presenteras bör därför kompletteras 
med uppgifter om storleksordningen på osäkerheten. 

Endast Vägverket rapporterar utsläpp av cancerframkallande substanser för vägtrafiken 
medan Sjöfartsverket rapporterar utsläpp av partiklar för sjöfarten. Dessa uppgifter bör 
även rapporteras för övriga transportslag. Liksom för övriga uppgifter bör datakvalitet 
och osäkerhet anges. Eftersom dessa substanser framför allt bidrar till påverkan på 
luftkvaliteten bör både totala utsläpp och andelen utsläpp i tätort rapporteras. 

Behov av komplettering av rapporteringen av emissioner till luft diskuteras även i 
avsnitt 4.4. 
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8 Minskade hälsoeffekter av luftföroreningar 
8.1 Inledning 
I prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling konstateras att luften i 
svenska tätorter i många avseenden har blivit bättre, men att halterna av bl.a. cancer-
framkallande ämnen och ozon fortfarande utgör betydande hälsoproblem. Vidare 
konstateras att det finns stora brister i kunskapen om luftens kvalitet från hälsosynpunkt 
och att långtgående minskningar av utsläppen krävs i de tätorter som har 
luftkvalitetsproblem. 

Regeringen ansåg att det saknades förutsättningar att ange etappmål och gav berörda 
myndigheter i uppdrag att utveckla mått och metoder för att följa upp trafikens påverkan 
på människors hälsa. 

Mot bakgrund av EU:s ramdirektiv för luftkvaliteten och nu gällande miljökvalitets-
normer för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och 
partiklar (PM10) i utomhusluft (SFS 2001:527) kan även konstateras att luftkvaliteten 
behöver förbättras. En orsak är den ökande biltrafiken som nu dominerar när det gäller 
utsläpp av kolväten, kolmonoxid, kväveoxider och partiklar. Man ser idag allvarligt på 
utsläppen av cancerframkallande kolväteföreningar (främst PAH, dvs. polycykliska 
aromatiska kolväten) och inandningsbara partiklar. Också det vägslitage som orsakas av 
dubbdäck och vintervägdriften bidrar till att partikelhalten kan bli hög i väg- och 
gatumiljöer.   

Enligt mätningar av luftkvaliteten i svenska tätorter har nära hälften en oacceptabel 
luftkvalitet.13 Ozon, partiklar, kvävedioxid, VOC (flyktiga kolväten) och PAH 
(polycykliska aromatiska kolväten) orsakar betydande problem medan problemen med 
kolmonoxid, svaveldioxid och tungmetaller numera på de flesta håll är små. 

 
8.2 Gällande mål och indikatorer för transportsektorn 

Miljökvalitetsmål Transportpolitiskt etappmål 

Frisk luft  

Delmål: Halten 5 mikrogram/m³ av 
svaveldioxid som årsmedelvärde ska vara 
uppnådd i samtliga kommuner år 2005.  

Indikator:  

 Svaveldioxid i luft, tätort (µg/m3). 

Delmål: Halterna 20 mikrogram/m³ som 
årsmedelvärde och 100 mikrogram/m³ som 
timmedelvärde av kvävedioxid ska i huvudsak 
vara uppnådda år 2010.  

Indikator:  

 Kvävedioxidhalt i tätort (µg/m³). 

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

 

 

Ej fastställt. 

Vägverkets miljöindikatorer för 
vägtransportsystemet: 

 Antal personer som förväntas bli utsatta 
för halter över MKN-nivån för 
kvävedioxid och partiklar mätt som 
PM10 de år bestämmelserna träder i 
kraft 

 Antal km väglängd där överskridanden 
sker 

 Utsläpp av partiklar (PM10) från 
vägtrafiken (ton/år) 

 Utsläpp av cancerframkallande ämnen i 
tätort från vägtrafiken per år (index). 

                                                 
13 Sjöberg m.fl., 2004, Luftkvalitet i tätorter, IVL rapport B1553. 
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Delmål: År 2010 ska utsläppen av flyktiga 
organiska ämnen (VOC) i Sverige, exklusive 
metan, ha minskat till 241 000 ton. 

Indikatorer: 

 Bensenhalt i tätort (µg/m3) 

 Kolväteutsläpp (NMVOC) (ton) 

 Ozon i luften (överskridande, antal 
dagar per år). 

Se även avsnitt 5, 6, 7. 

RUS indikatorer för transportsektorn: 

 Andel kommuner i länet där 
trafikrelevanta miljökvalitetsnormer 
överskrids (%) 

 Antal sjukhusinläggningar för 
krupp/bronkit hos barn under 2 år i länet 
(rensat för RS-virusepidemier) (st.) 

 Utsläpp av partiklar (PM2,5) från 
transportsektorn i länet per år (ton). 

 

Etappmål för halter av luftföroreningar har ännu inte fastställts inom ramen för 
transportpolitiken. Miljökvalitetsnormer har trätt ikraft för kvävedioxid, kväveoxider, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bly och partiklar (PM10). Inom ramen för 
miljökvalitetsmålet Frisk luft finns delmål för svaveldioxid, kvävedioxid, marknära 
ozon, och VOC.  

Transportpolitiska etappmål som utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen samt 
gällande och kommande miljökvalitetsnormer bör fastställas. Det nationella 
miljökvalitetsmålet bör kompletteras med delmål i överensstämmelse med 
miljökvalitetsnormen för i första hand partikelhalter. Överensstämmelsen med avseende 
på halter och tidplaner mellan miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormen bör vara god. 

De föreslagna indikatorerna för miljökvalitetsmålen är relevanta och följer upp de 
fastställda målen. Det nationella miljökvalitetsmålet bör kompletteras med indikatorer 
för emissioner och halter av partiklar i enlighet med gällande miljökvalitetsnorm. Både 
PM10 och PM2,514 bör inkluderas i indikatorerna. Ytterligare indikatorer, exempelvis i 
form av en lämplig indikatorsubstans, för cancerframkallande ämnen bör fastställas. 

När det gäller luftkvalitet kan stora lokala och regionala variationer förekomma. Det är 
därför mycket angeläget att det geografiska området och den upplösning som mätdata 
eller beräknade värden representerar framgår tydligt. Stora variationer förekommer även 
över tiden, både över året och med kortare svängningar. Det är därmed viktigt att 
osäkerhet och datakvalitet anges. 

 

                                                 
14 PM10 (Particulate Matter 10)=partiklar ≤10 µm, PM2,5 (Particulate Matter 2,5)= partiklar ≤2,5 µm. 
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8.3 Trafikverkens miljörapportering 
8.3.1 Översikt 
Miljökvalitetsnormerna för svaveldioxid, och bly uppfylls redan idag och normerna för 
bensen och koloxid förväntas kunna uppfyllas.  Miljökvalitetsnormerna respektive 
målen för kvävedioxid, partiklar och marknära ozon bedöms däremot inte kunna klaras i 
de större städerna.  
 
8.3.2 Vägtrafiken 
Utsläpp från vägtrafiken och effekter på luftkvaliteten av CO, NOx, SO2, VOC, bensen, 
PM10, marknära ozon, cancerframkallande ämnen redovisas av Vägverket samt 
exempel på projekt för att minska emissionerna från vägtrafiken.  

Vägverket har låtit ta fram en modell för inventering av luftkvaliteten (MIL) längs det 
statliga vägnätet. En översiktlig inventering visar att det finns risk för att miljökvalitets-
normen för kvävedioxid överskrids utmed ca 8 mil av det statliga vägnätet och 
miljökvalitetsnormen för partiklar utmed ca 18 mil i Stockholm och Göteborgsregionen. 
 
8.3.3 Sjöfarten 
Påverkan på luftkvaliteten från sjöfarten redovisas inte av Sjöfartsverket. 

 
8.3.4 Luftfarten 
I sektorsredovisningen konstateras att andra miljömål är mer drivande för miljöarbetet 
inom flygsektorn då det är mycket sällan som tillskottet från flyget bidrar väsentligt till 
halten föroreningar i omgivningsluften. 
 
8.3.5 Järnvägstrafiken 
Påverkan på luftkvaliteten från järnvägstrafiken redovisas inte. I Banverkets årsredo-
visning konstateras att en ökad marknadsandel för järnvägstransporter har bidragit till 
att nå de nationella miljömålen eftersom järnvägen relativt andra transportslag är 
energisnål och ger små emissioner av koldioxid och luftföroreningar. 
 
8.4 Granskning av rapporteringen 
Vägverkets rapportering av emissioner från vägtrafiken och luftkvalitetsmätningar ger 
en god överblick och är utförlig med avseende på ämnen. Genom att refererade 
luftkvalitetsmätningar relateras till miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer ger 
rapporteringen dessutom en god överblick över situationen.  

Kvaliteten, osäkerhet samt geografisk och tidsupplösning, på redovisade data redovisas 
dock inte varför en bedömning av problematiken inte kan göras fullt ut. 

Sjöfartsverket bör komplettera sin miljörapportering med beräknade emissioner av 
relevanta ämnen i hamn samt med analyser av bidraget till lokal luftkvalitet kan göras. 
Luftfartsverket bör komplettera sin miljörapportering med analyser av betydelsen av 
emissioner vid LTO (landing and take-off) för den lokala och regionala luftkvaliteten. 

Omfattningen av spårbunden dieseltrafik och dess emissioner i tätortsmiljö framgår inte 
av Banverkets miljörapportering varför bedömningar av eventuell påverkan på lokal 
luftkvalitet inte kan göras. Banverkets miljörapportering bör kompletteras med en sådan 
analys. Även eventuell spridning av partiklar från järnvägstrafik i tätort bör tas upp. 
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9 Buller 
9.1 Inledning 
En mycket uttömmande presentation och översikt över bullerproblematiken i olika 
miljöer samt regelverk och metoder för väg-, järnvägs- och flygtrafik finns på 
Naturvårdsverkets hemsida (www.naturvardsverket.se / Lag & rätt / Buller och 
riktvärden): 

De största källorna till omgivningsbuller är olika trafikslag som väg, tåg och flyg men 
även industrier, fläktar och ventilationsanläggningar kan orsaka störningar. 

Den som bedriver en verksamhet har ansvar för de miljöstörningar som kan uppkomma. 
Väg- och banhållaren, hamnägaren eller innehavaren av en flygplats är alltså ansvariga 
för trafikbullret som anläggningen genererar. Verksamhetsutövarna kan vara statliga, 
kommunala eller privata. De olika trafikverken har miljöansvaret för sina respektive 
verksamheter inklusive bullerfrågor, vilket betyder att de som sektorsmyndighet har det 
övergripande ansvaret för frågan inom sitt respektive trafikområde. 

Kommuner eller länsstyrelser har ansvar för den operativa tillsynen över olika 
trafikanläggningar. De ansvarar också för den fysiska planeringen inom sitt område.  

 
9.2 Gällande mål och indikatorer för transportsektorn 

Miljökvalitetsmål Transportpolitiskt etappmål 

God bebyggd miljö  

Delmål: Antalet människor som utsätts för 
trafikbullerstörningar överstigande de 
riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för 
buller i bostäder (Bilaga 1) ska ha minskat med 
5 % till år 2010 jämfört med 1998. 

Indikator: Saknas. 

Hav i balans/Levande kust och skärgård 

Delmål: Buller och andra störningar från 
båttrafik ska vara försumbara inom särskilt 
känsliga och utpekade skärgårds- och 
kustområden senast år 2010. 

Indikator: Saknas. 

Storslagen fjällmiljö 

Delmål: Minskat buller i fjällen (2010) 

Buller i fjällen från motordrivna fordon i terräng 
och luftfartyg ska minska och uppfylla följande 
specifikation, nämligen att  

- minst 60 procent av terrängskotrar i trafik 
senast år 2015 ska uppfylla högt ställda 
bullerkrav (lägre än 73 dBA) 

- buller från luftfartyg senast år 2010 ska vara 
försumbart både inom regleringsområde 
klass A enligt terrängkörningsförordningen 
och inom minst 90 procent av 
nationalparksarealen. 
 

 

Etappmål: Bullernivåer enligt riktvärden. 

Riktvärden i enlighet med prop. 1996/97: 53 
Infrastruktur inriktning för framtida transporter) 
har sammanställts i Bilaga 1.  

Vägverkets miljöindikatorer för 
vägtransportsystemet: 

 Antalet personer i bostadsbebyggelse 
(permanent och fritidshus) som är utsatta 
för trafikbuller över 30 dBA 
ekvivalentnivå (medelvärde under ett 
dygn) inomhus 

 Antalet personer i bostadsbebyggelse 
(permanent och fritidshus) som är utsatta 
för trafikbuller över 65 dBA 
ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) och 
som återstår att åtgärda. 

VTI notat 57-2005 31 

http://www.naturvardsverket.se/


Indikatorer:  

 Antal terrängskotrar som uppfyller 
bullerkrav 

 Bullerfria områden i fjällen. Areal områden 
mer än 3 km från bullrande trafik och flyg 
uttryckt som areal störda områden (ha). 

RUS* indikatorer för transportsektorn: 

 Antalet människor i länet som utsätts för 
trafikbuller i bostäder överstigande de 
riktvärden som riksdagen ställt sig bakom 

 Andel av befolkningen som upplever 
besvär av trafikbuller 

 Andel kommuner i länet (%) som gjort 
inventering av tysta områden. 

Överensstämmelsen mellan delmålet för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och det 
transportpolitiska etappmålet är mycket god när det gäller bullernivåer eftersom båda 
utgår ifrån samma riktvärden och båda avser bostadsmiljö. I övrigt skiljer sig målen då 
miljökvalitetsmålet är formulerat som en ambition om minskning av antalet 
”bullerstörda” personer medan det transportpolitiska målet anger bullernivåer.  

För miljökvalitetsmålen Hav i balans/Levande kust och skärgård och Storslagen 
fjällmiljö finns delmål för buller i känsliga och utpekade kust- och skärgårdsområden 
samt om minskat buller i fjällen. Eftersom transportsektorn dominerar bulleremissionen 
i dessa miljöer bör det transportpolitiska miljömålet kompletteras med etappmål för 
buller även i dessa miljöer. 

För miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har inga indikatorer för buller i bostadsmiljö 
fastställts. Inom RUS och av Vägverket har däremot indikatorer föreslagits med 
utgångspunkt i gällande riktvärden för bullerexponering i bostadsmiljö. De föreslagna 
indikatorerna bör kompletteras med indikatorer för samtliga gällande riktvärden och 
motsvarande indikatorer bör fastställas för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

 
9.3 Trafikverkens rapportering 
9.3.1 Översikt 
SIKA rapporterar att omkring 2 miljoner människor i Sverige utsätts för trafikbuller 
överstigande 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid bostaden, dvs. över riktvärdet för 
ny- och ombyggnation. Detta innebär vanligtvis även att bullerexponeringen inomhus 
överskrider gällande riktvärden. Transportsektorn svarar därmed för en stor del av 
bullerexponeringen i Sverige varav väg- och järnvägstrafiken dominerar. Antalet 
boende som utsätts för flygbuller överstigande FBN 55 dB(A)är enligt Luftfartsverket 
mindre än 20 000 kring de civila trafikflygplatserna. Färre än 10 000 boende utsätts för 
maximalnivån 70 dB(A) eller högre. 

 
9.3.2 Vägtrafiken 
Enligt Vägverket har under år 2002 för ca 3 300 personer utmed det statliga vägnätet 
vidtagits åtgärder så att bullernivån understiger 30 dB(A) inomhus. För ca 900 av dessa 
har även bullernivån utomhus minskat. Vid utgången av 2002 fanns ca 20 200 personer 
som utsattes för trafikbuller över 65 dB(A) utomhus och 30 dB(A) inomhus utmed det 

32 VTI notat 57-2005 



statliga vägnätet. Över 200 000 personer beräknas dessutom utsättas för över 65 dB(A) 
utomhus utmed det kommunala vägnätet. 

Vägverket bedömer att de inte kommer att klara målet år 2003 för det statliga vägnätet. 
Målåret är framflyttat till år 2005, men ökande trafik och högre hastigheter medverkar 
till att målet sannolikt inte heller nås 2005. Vägverket bedömer att en kraftig ökning av 
insatserna behövs, inte minst på det kommunala vägnätet, om delmålet ska kunna nås. 
 

9.3.3 Sjöfarten 
Enligt Sjöfartsverkets sektorsredovisning berör bullerfrågorna främst hamnarnas verk-
samhet samt vissa skärgårdsfarleder. Bullernivåer och bullerexponering redovisas inte. 

SIKA kommenterar att i förarbetena till riksdagens beslut om riktvärden för trafikbuller 
framgår att angivna riktvärden endast avser väg-, järnvägs- och flygtrafik. Bullerstör-
ning från den tunga sjöfarten bedöms vara ett mindre problem. Riktvärden och antal 
utsatta saknas för både sjöfart och fritidstrafik för såväl huvudfarleder, områden med 
spridd trafik som för rekreationsområden. 

För buller från hamnverksamhet, exempelvis vid lastning och lossning, tillämpas 
regelverket för industribuller. 

 
9.3.4 Luftfarten 
Luftfartsverket rapporterar att ljudisolerande byggnadstekniska åtgärder i permanent- 
och fritidsbebyggelse pågår vid ett flertal flygplatser. Vidare redovisas enkätförfrågan 
till kommuner om antal beviljade bygglov 2002 innanför flygbullerkurvorna för 
maximalnivån 70 dB(A) och flygbullernivån 55 dB(A). 

Luftfartsverket anger vidare att bulleråtgärder kring flygplatser är svåra att motivera 
utifrån samhällsekonomiska utgångspunkter och att det är effektivare med åtgärder 
utmed vägar och järnvägar. Bättre socioekonomiskt underlag behövs innan kostnads-
effektiva åtgärder kan vidtas enligt verket. 

Enligt SIKA exponeras ca 20 000–30 000 boende kring de civila flygplatserna för 
flygbuller över riktvärde. Miljökvalitetsmålet för år 2010 bedöms uppfyllas redan år 
2005. 

 
9.3.5 Järnvägstrafiken 
Antalet bullerutsatta bostadslägenheter ökade enlig Banverket under 2002, delvis på 
grund av att tidigare inventering har underskattat antalet. Av totalt drygt 10 000 
lägenheter (ca 14 000 enligt SIKA) åtgärdades drygt 4 000 genom uppförande av plank 
eller åtgärdande av fönster. Banverket bedömer att de inte kommer att klara målet för 
buller för statliga järnvägar år 2004 utan snarare år 2005. 

Enligt Banverkets miljörapport utsattes 14 bostadslägenheter för vibrationsnivåer över 
2.5 mm/s 2002. Två fastigheter har åtgärdats genom att lösas in. 
 
9.4 Granskning av rapporteringen 
9.4.1 Vägverket 
En stor brist i en sektorsredovisningen för vägtrafiken är att inte bullerexponeringen 
längs det kommunala vägnätet uppskattas. Detta innebär att den stora majoriteten av de 
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bullerutsatta inte beaktas (dvs. ca 90 % av alla som är bullerexponerade för >65 dB(A)). 
Denna brist påpekas även av Vägverket. VTI vill understryka vikten av att underlaget 
för redovisningen av bullerexponering från vägtrafiken kompletteras med avseende på 
det kommunala vägnätet. 

Vägverket kommenterar det totala antalet bullerexponerade, betydelsen av trafik-
ökningar och hastighetsökningar. Emellertid är den information som ges mycket 
kortfattad och kan endast betraktas som övergripande kommentarer till den allmänna 
utvecklingen. Det är önskvärt att man i framtiden kan få bättre underlag för 
bedömningar av effekterna av denna utveckling samt analyser av tänkbara åtgärder. 

I Vägverkets redovisning saknas en bedömning eller kommentar med avseende på hur 
fordonsparkens bulleremissionsegenskaper kan tänkas ha förändrats under året eller 
under någon annan lämplig tidsperiod. Likaså torde en kommentar till hur väghållarna 
verkar för mindre bulleremission genom val och underhåll av beläggningar på vägnätet 
vara av intresse. Det faktum att huvuddelen av vägnätet är belagt med en av de mest 
bullriga beläggningstyperna vore intressant att kommentera, samt i vad mån detta har 
ändrats eller kan ändras med tiden. Antal kilometer nylagd bullerdämpande vägbelägg-
ning vore till exempel en viktig information. Slutligen efterlyser VTI en redovisning av 
(eller kommentar till) i vad mån Vägverket under året eller under någon annan lämplig 
tidsperiod har verkat för lägre bulleremissionsgränser för fordon och bildäck. 
 
9.4.2 Sjöfartsverket 
Underlag för att bedöma omfattningen av bullerstörning från sjöfart och fritidstrafik 
saknas. VTI anser att sådant underlag bör tas fram och redovisas. 
 
9.4.3 Luftfartsverket 
Avsnittet om buller i Luftfartsverkets sektorsredovisning innehåller i huvudsak en 
redovisning av hur många ny-, om- och tillbyggnader av bostäder som har beviljats av 
kommunerna inom områden med högre maximalnivå än 70 dB(A) och FBN högre än 
55 dB(A), eller lika med dessa nivåer, vilka samtidigt utgör målnivåer. Det uppges att 
LFV för 2002 skall redovisa när dessa målnivåer inte har kunnat infrias. Denna 
redovisning omfattar för år 2002 ca 70 % av alla kommuner. I övrigt innehåller avsnittet 
i huvudsak en argumentation för att man borde satsa medlen för bulleråtgärder på att 
åtgärda buller från andra trafikslag än från flyget. 

VTI anser att rapporteringen om buller behöver kompletteras och att det är önskvärt att 
även följande punkter behandlas: 

− Kommentar huruvida bortfallet i svarsfrekvens på 30 % omfattar kommuner med 
stora flygbullerproblem eller kommuner med endast obetydliga flygbuller-
problem; dvs. uppgifter som har betydelse för att bedöma effekten av den låga 
svarsfrekvensen 

− En kort beskrivning av vilka skyddsåtgärder mot flygbuller i bebyggelsen som 
står till buds 

− Redovisning av hur antalet flygbullerexponerade i landet har ökat eller minskat 
under 2002. Det framgår inte tydligt om redovisningen ska tolkas som att antalet 
har ökat med det antal bygglov som redovisas. Det vore en olycklig tendens om 
bullerproblemet ökar 
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− Redovisning av hur flygbulleremissionen förväntas ha förändrats under 2002, dels 
med hänsyn till tystare eller bullrigare flygmaskiner, dels med hänsyn till ökad 
eller minskad flygtrafik samt slutligen med avseende på eventuellt ändrade 
flygrutter. 

Rapporteringen bör även kompletteras med en redogörelse för buller från luftfart i 
fjällen i enlighet med delmål för det nationella miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. 
 
9.4.4 Banverket 
Banverket redovisar antalet lägenheter utsatta för mer än 55 dB(A) fler än fem gånger 
per natt samt antal lägenheter som erhållit någon form av bullerreduktionsåtgärd. Trots 
att antalet lägenheter som åtgärdats är större än 2000 och 2001 har antalet bullerutsatta 
lägenheter ökat under 2002. Detta anges till viss del bero på att tidigare inventering har 
underskattat antalet men också på bristande inventering. VTI efterlyser en mer entydig 
analys eller kommentar till det ökade antalet bullerutsatta lägenheter samt en 
uppskattning av osäkerheten i rapporterade siffror. 

I andra dokument kan man läsa att antalet bullerexponerade från järnvägstrafiken i 
landet (över 55 dB(A) Leq24h utomhus) utgörs av ca en halv miljon människor. Det antal 
bullerexponerade som redovisas och beaktas i Banverkets miljörapport utgör endast en 
mycket liten del av dessa. VTI efterlyser en komplettering av rapporteringen så att 
samtliga bullerexponerade inkluderas.  

Även om begärd återrapportering endast omfattar antalet bostadslägenheter med sovrum 
med mer än 5 passager nattetid över 55 dB(A) vore det önskvärt med uppgifter om 
övrig bullerimmission. Det vore även av intresse i en miljörapport för sektorn att 
redovisa hur bullerexponeringen har förändrats under året för den del av befolkningen 
som nattetid i sina sovrum utsätts för järnvägsbuller, men med färre än sex passager 
>55 dB(A). Det finns en risk att man genom riktade åtgärder minskar antalet buller-
utsatta enligt ovan nämnda kriterium, men att järnvägstrafiken samtidigt ger en ökad 
bullerexponering för den övriga befolkningen. Det finns alltså en risk att den totala 
bullerexponeringen ökar trots att man med hjälp av fönsterbyte och bullerplank 
åstadkommer förbättringar för ett relativt fåtal. I värsta fall skulle det kunna innebära att 
den redovisade bullerrapporteringen från allmän miljösynpunkt faktiskt är missvisande 
även om den tillfredsställer myndighetskrav om rapportering. 

VTI efterlyser därför en redovisning även av huruvida bulleremissionen från järnvägs-
trafiken har förändrats. Det innebär att kommentarer om vagnparkens bulleregenskaper 
vore önskvärda. Har man under året ersatt några äldre bullriga fordon med nyare och 
tystare fordon (och i vilken omfattning)? Har spårunderhållet varit tillräckligt för att 
reducera rullningsljudet? Det vore även önskvärt med en kommentar till om huruvida 
bulleremissionen har ökat pga. ökad trafik eller nya spår; kanske även pga. ökade 
hastigheter. 

Det framgår inte om Banverkets redovisning omfattar även spårvagnstrafik. Om så inte 
är fallet borde rapporteringen kompletteras med avseende på denna trafik samt hur 
denna påverkar statistiken över bullerutsatta lägenheter. 
 
9.4.5 Skotertrafik 
Skotertrafik i fjällen ingår inte i trafikverkens sektorsansvar, men bör inkluderas i 
rapporteringen. Delmål avseende buller finns för miljökvalitetsmålet Storslagen 
fjällmiljö.  
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10 Kretsloppsanpassning 
10.1 Inledning 
De miljöaspekter som tas upp i detta avsnitt är resursanvändning, användning och 
hantering av kemikalier och andra miljöstörande ämnen samt påverkan och effekter av 
kemikalier och ämnen på hälsa, natur- och kulturmiljön. Både transportsystemet och 
infrastrukturen tas upp i propositionen (prop. 97/98:56) Transportpolitik för en hållbar 
utveckling. Målet kretsloppsanpassning har beröringspunkter med flera av de andra 
transportpolitiska miljömålen samt med ett flertal av de nationella miljökvalitetsmålen. 

I proposition 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp föreslår 
regeringen mål, strategier och åtgärder för att fortsätta utvecklingen i denna riktning 
(kretsloppsstrategin) och i proposition 2000/01:65 Kemikaliestrategi för giftfri miljö 
samt i miljömålspropositionen (Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier, 
2000/01:130) föreslås preciserade delmål för att uppnå miljökvalitetsmålen. 

 
10.2 Gällande mål och indikatorer för transportsektorn 

Miljökvalitetsmål Transportpolitiskt etappmål 

Begränsad klimatpåverkan 

Se avsnitt om klimatpåverkande gaser. 

Giftfri miljö 
Delmål om: uppgifter om egenskaper hos 
kemiska ämnen, hälso- och miljöinformation 
för varor, utfasning av ämnen, minskade 
hälso- och miljörisker, riktvärden och MKN 
samt identifiering och sanering av förorenade 
områden. 

Indikatorer:  

 Kvantiteten allergiframkallande ämnen i 
konsumenttillgängliga kemiska produkter 
och antal konsumenttillgängliga kemiska 
produkter som innehåller kända 
allergiframkallande ämnen (enligt 2001 års 
klassificering) i förhållande till den totala 
konsumentillgängliga kvantiteten kemiska 
ämnen respektive produkter (%) 

 Mängd CMR-ämnen (cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska 
ämnen) i kemiska produkter fördelat per 
bransch (ton) 

 Miljömärkta varor 

 Kostnad (Naturvårdsverkets bidrag) för 
inventering, undersökning samt åtgärder 
av förorenade områden (Skr). 

Skyddande ozonskikt 

Delmål: År 2010 ska utsläppen av 
ozonnedbrytande ämnen till största delen har 
upphört. 

 

Transportsystemet bör kretsloppsanpassas i 
syfte att: 

− förhindra att materialflöden i samhället 
orsakar oacceptabla störningar i de 
naturliga kretsloppen 

− hushållas med naturresurser genom att 
bevara resurser av icke förnybara 
material för kommande generationer 
och begränsa uttagen av biomassa och 
vatten till vad som tillkommer genom 
tillväxt och tillrinning. 

För infrastrukturen gäller att: 

− Miljöfarliga material ska inte införas i 
infrastrukturen 

− Användandet av icke förnyelsebara 
material ska minimeras 

− Materialen i infrastrukturen ska 
återvinnas eller återanvändas och 
deponering ska i princip upphöra. 

Förslag till mål för giftfria kretslopp:15

− Hälso- och miljörisker vid användning 
av material och kemikalier inom 
respektive transportslag ska fortlöpande 
minska fram till år 2010 

− En strategi med åtgärder och 
indikatorer ska tas fram av trafikverken 
och fastställas senast år 2005. 

Förslag till mål för resurssnåla kretslopp: 15

                                                 
15 SIKA Rapport 2003:2, Etappmål för en god miljö. 

36 VTI notat 57-2005 



Indikator: Utsläpp av det ozonnedbrytande 
ämnet CFC från olika produktgrupper (ton). 

Ingen övergödning 

Se avsnitt om kväveoxider. 

Levande sjöar och vattendrag 

Delmål: Åtgärdsprogram och 
vattenförsörjningsplaner. 

Grundvatten av god kvalitet 

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

Delmål: Skydd av geologiska formationer och 
åtgärdsprogram. 

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 

Delmål: Genom skärpt lagstiftning och ökad 
övervakning ska utsläppen av olja och 
kemikalier från fartyg minimeras och vara 
försumbara senast år 2010. 

Dessutom delmål om områdesskydd och 
åtgärdsprogram för vattenkvalitet. 

Indikator:  

 Antal bekräftade oljeutsläpp i svensk 
ansvarszon (st.). 

Myllrande våtmarker 

Delmål: Senast år 2004 ska inte skogsbilvägar 
byggas över våtmarker med höga natur- eller 
kulturvärden eller så att dessa våtmarker 
påverkas negativt på annat sätt. 

Delmål: Strategi för skydd och skötsel 
våtmarker. 

God bebyggd miljö 
Delmål: År 2010 ska uttaget av naturgrus i 
landet vara högst 12 miljoner ton per år och 
andelen återanvänt material utgöra minst 15 % 
av ballastanvändningen.  

Indikator:  

 Totalt uttag av naturgrus i landet (ton). 

Delmål: Mängden deponerat avfall exklusive 
gruvavfall ska minska med minst 50 % till år 
2005 räknat från 1994 års nivå samtidigt som 
den totala mängden genererat avfall inte ökar. 

 

− Energi- och materialeffektivitet ska 
fortlöpande öka fram till 2010. 

− En strategi med åtgärder och 
indikatorer ska tas fram av trafikverken 
och fastställas senast år 2005. 

Förslag på indikatorer för transportsektorn: 

Giftfria kretslopp: 

 Andel upphandlingar där miljökrav ställs. 

 Andel av de mest allvarliga 
konfliktpunkterna mellan vattentäkter och 
vägar eller järnvägar som har blivit 
åtgärdade. 

 Mängd miljö- och hälsofarliga kemikalier 
som används per år (EEA-indikator) 

 Andelen av det totala området förorenad 
mark med koppling till transportsektorn 
som har kartlagts, riskklassats och vars 
åtgärdsbehov blivit beskrivna 

 Antal åtgärdade förorenade områden av 
de som klassats som områden med 
mycket hög risk 

 Utfasning av hälso- och miljöfarliga 
ämnen ur den befintliga infrastrukturen 
(per ämne/material) 

Resurssnåla kretslopp: 

 Andel produkter som används i 
transportsektorn som genomgått 
analyser med livscykelperspektiv i sitt 
sammanhang 

 Kontroll av framtagning av riktlinjer och 
uppföljning av tillämpning av riktlinjer för 
miljöanpassad projektering (andel av 
projekten som följer riktlinjerna) 

 Andelen av använt material som är 
återvunnet 

 Mängd återvunnet och andel återanvänt 
avfall 

 Mängden avfall till deponi och total 
mängd genererat avfall 

 Mängden avfall från skrotning av fordon 
(EEA-indikator) 

 Antal ton uttag av naturgrus per region 
och år och totalt per år. 

Vägverkets miljöindikatorer för 
vägtransportsystemet: 

 Leverans av naturgrus från täkt (ton/år) 

 Andel av ballastleveransen i Sverige till 
användningsområde väg (%). 
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Indikator:  

 Materialutnyttjande från förpackningar 
(kg/pers). 

RUS indikatorer för transportsektorn: 

 Inga indikatorer har föreslagits. 

Bland de nationella miljökvalitetsmålen återfinns inget övergripande mål för kretslopps-
anpassning utan kretsloppsfrågor, kemikalier och ämnen återfinns bland delmålen för 
flera olika miljökvalitetsmål. De angivna transportpolitiska målsättningarna för 
kretsloppsanpassning är, som också konstateras av SIKA, av allmän karaktär och 
underlag för att bedöma måluppfyllnad saknas.  

Etappmål och indikatorer för miljökvalitet (påverkan och effekter av kemikalier och 
andra miljöstörande ämnen på hälsa, natur- och kulturmiljön) har inte fastställts för det 
transportpolitiska området. SIKA har föreslagit etappmål och indikatorer för giftfria 
respektive resurssnåla kretslopp. Det föreslagna etappmålet för giftfria kretslopp 
överensstämmer med delmålet ” Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna 
med kemikalier (2010)” för miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Etappmålet för 
resurssnåla kretslopp har dock ingen motsvarighet bland miljökvalitetsmålen.  

Sammantaget kan konstateras att målstrukturen är otydlig och jämförbarheten mellan de 
olika målsystemen är dålig. VTI föreslår att transportpolitiska etappmål och indikatorer 
för transportsektorn formuleras med utgångspunkt från de nationella 
miljökvalitetsmålen med delmål. Det skulle avsevärt underlätta miljömålsarbetet om 
arbetet inom olika samhällssektorer skulle kunna sammanställas och jämföras.  

På grund av den oklara målstrukturen har föreslagna indikatorer för det transport-
politiska området inte granskats närmare. 

 
10.3 Trafikverkens rapportering 
10.3.1 Vägtrafiken 
Enligt Vägverket ökade användningen av salt år 2002 på grund av ett större antal snö- 
och halktillfällen än under föregående år, medan saltindex var oförändrat. Metodut-
veckling pågår för att minimera saltförbrukningen. 

Vägverket rapporterar att nio kommunala vattentäkter med totalt 8 555 personer 
anslutna har en kloridhalt som överstiger 100 mg/l. Ytterligare 18 små vattentäkter 
påverkas negativt av vägsalt. Sedan 1995 har 109 konfliktpunkter mellan statlig väg och 
större vattentäkter åtgärdats, varav 13 under 2002. Vägverket konstaterar i sektors-
redovisningen att problemet inte är löst medan man i Årsredovisningen bedömer att 
målet är nått. 

I jämförelse med år 2001 minskade användningen av naturgrus från 4 till 2,5 miljoner 
ton samtidigt som den totala användningen av bergkross och naturgrus ökade från 11 till 
14 miljoner ton under 2002.  

Under året har 98,5 % (1 500 kton) av upprivna beläggningsmassor återvunnits, huvud-
sakligen till ny beläggning medan 23 kton deponerats. Beläggningsmassor som 
innehåller stenkolstjära (slutade användas 1973) klassas i vissa fall som farligt avfall 
vilket har medfört problem då de anläggningar som kan ta emot dessa massor är få och 
har en begränsad kapacitet. Rekommendationer för hantering, mellanlagring och 
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miljösäker återvinning är under utarbetande. Användningen av restprodukter, främst 
från stålindustrin, ökade från 0,1 till 0,4 miljoner ton. 

10.3.2 Sjöfarten 
I Sjöfartsverkets sektorsredovisning anges följande miljöpåverkan från sjöfarten av 
relevans för kretsloppsanpassning:  
− Utsläpp av olja, andra föroreningar och främmande organismer vid tankrengöring 

och tömningar av barlastvatten 
− Bottenfärger för handelsjöfart och fritidsbåtar 
− Ozonnedbrytande ämnen i brandsläckningssystem och kylsystem 
− Utsläpp av gråvatten och toalettavfall från fartyg och fritidsbåtar innehåller 

fosforföreningar och kväve 
− Avfallsgenerering och hantering i hamnarnas mottagningsanläggningar. 

Sjöfartsverket konstaterar att det inte finns någon entydig tendens att de illegala 
utsläppen av oljeförorenat vatten minskar över tiden. Det råder sedan länge ett förbud 
mot utsläpp av olja och kemikalier. För att minska utsläppen finns en överenskommelse 
mellan Östersjöländerna, den s.k. Östersjöstrategin, om att fartyg (utan avgift) måste 
lämna ifrån sig avfall, inklusive oljehaltigt vatten, innan det lämnar en Östersjöhamn. 

Vidare har nya regler antagits av IMO (The International Maritime Organisation)16 om 
en ändring av MARPOL17 73/78 som bland annat innebär att krav på dubbelskrov ska 
uppfyllas av oljetankers senast den 1 januari 2015. 

 
10.3.3 Luftfarten 
Luftfartsverket redovisar en ökad användning av urea för halkbekämpning i jämförelse 
med år 2001 trots en målsättning om minskad användning samt en ökad användning av 
glykol för avisning. Ökningen anges bero på de omväxlande väderförhållandena under 
år 2002. Totalt sett dominerar användningen av acetat, men även formiat används i viss 
mån för halkbekämpning. Målsättningen om ökad användning av sand som ersättning 
av de kemiska medlen har inte uppnåtts. 

Luftfartsverket redovisar vidare kortfattat att kretsloppsanpassning inom luftfartssektorn 
sker genom att varje enskild flygplats anpassar sin verksamhet till kretsloppsprinciperna 
med hjälp av miljöledningssystem. Några exempel är nya reningsanläggningar, 
oljeavskiljare, invallningar, glykolåtervinning och miljöstationer. 

 
10.3.4 Järnvägstrafiken 
Banverket redovisar i Årsredovisningen måluppfyllelsen för fem egna delmål för det 
transportpolitiska miljömålet En god miljö. Dels redovisas konfliktpunkter mellan 
vattentäkter och järnvägen (470 st. år 2002), vilket innebär att järnvägen tangerar en 
vattentäkt eller en vattentäkts tillrinningsområde. Enligt Banverkets bedömning är de 
inte samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda varför inga har åtgärdats under året. Den 
största risken för vattentäkterna anges vara diffus spridning av föroreningar från 
banvallen. Konsekvenserna av olyckor med farligt gods kan bli mycket stora, men 
risken för sådana olyckor anges vara liten. 

                                                 
16 Sverige är medlem i IMO sedan 1959. 
17 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. 
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Samtidigt anger Banverket att bristen på kunskap om spridning av emissioner från 
järnvägstrafiken är stor. Spridning av stoft undersöks i ett projekt ”Stoftspriding från 
järnvägstrafiken”. 

De material som dominerar mängdmässigt inom infrastrukturen är makadamsten till 
ballast (280 kton), betong till sliprar och fundament (105 kton), naturgrus (30 kton) 
samt stål (20 kton), trä och koppar (0,15 kton) under 2002. De mängder material som 
tillförs infrastrukturen är starkt beroende av längden nyanlagt spår, spår- och kontakt-
ledningsbyten. Miljöpåverkan sker vid materialutvinning, materialtransporter, vid 
användning genom korrosion och slitage samt i samband med hantering av uttjänt 
material. Återanvändning och återvinning av sliprar, räls och ren ballast, signalmaterial, 
växlar och en stålbro har skett under året. 

Miljöfarliga material såsom bly, kvicksilver, kadmium, freoner, PCB och bromerade 
flamskyddsmedel finns i fordon, fastigheter och järnvägsanläggningen. Mängder och 
var dessa förekommer har kartlagts och sammanställts i en rapport. I förfrågnings-
underlag för upphandlingar ställs krav på att dessa ämnen ska undvikas om 
miljömässigt bättre alternativ finns.  

Miljöfarligt material som byggts in i infrastrukturen domineras av den kreosot som 
förekommer i träsliprar. Totalt impregnerades 178 500 sliprar med kreosot och kreosot-
användningen 2002 uppgick till 747 ton. Antalet kreosotsliprar minskade genom att 
229 600 sliprar togs bort. Enligt Banverkets miljörapport pågår en sammanställning av 
användning och förekomst av miljöfarliga ämnen och material inom Banverket.  

Vegetationsbekämpning sker med hjälp av besprutningståg och avstrykningsutrustning. 
Sedan 2001 används ett specialbyggt tåg med datoriserat doserings- och positionerings-
system. På bangårdar och stationsområden använd utrustning som stryker bekämpnings-
medlet direkt på ogräset. De medel som används tränger ned 20–30 cm i banvallen och 
är nästan helt nedbrutna inom ett år. 

Under 2002 har en strategi utarbetats för hur Banverket ska arbeta med förorenade 
områden. Föroreningarna består huvudsakligen av tungmetaller, petroleumprodukter 
och bekämpningsmedel. Arbete för att komma till rätta med dieselspill och läckage vid 
tankanläggningar pågår. 

 
10.4 Granskning av rapporteringen 
Inget av trafikverken presenterar någon sammanställning eller översikt över den totala 
(alternativt, mest betydande) användningen och förekomsten av kemiska ämnen och 
produkter, materialanvändningen eller uppkomsten av avfall (inklusive farligt avfall) 
inom respektive trafiksystem och infrastruktur. Banverket presenterar dock en översikt 
över materialanvändningen under 2002 och rapporterar att förekomsten av miljöfarliga 
ämnen har dokumenteras under år 2001 och 2002. VTI tolkar detta som att kommande 
miljörapportering kommer att kompletteras med denna information. Det är då angeläget 
att hela transportsektorn inkluderas, dvs. infrastruktur och transportsystem. Sådana 
sammanställningar eller översikter skulle avsevärt underlätta tolkningen av den 
nuvarande rapporteringen. Även information om transportsektorns andel av den totala 
nationella användningen av relevanta material och kemiska ämnen respektive 
avfallshantering bör anges så att de siffror som presenteras kan placeras i ett relevant 
sammanhang. 

VTI föreslår vidare att hänvisningar till indikatorer och delmål för de nationella 
miljökvalitetsmålen görs, i synnerhet då etappmål för det transportpolitiska området 
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saknas. Sådana indikatorer finns bland annat för användningen av naturgrus och 
oljeutsläpp från sjöfarten. Sjöfartsverket har i sin sektorsredovisning sammanställt en 
bra översikt i tabellformat för sjöfartssektorn. 

Eftersom hela transportsektorn ska inkluderas i rapporteringen bör användningen av 
vägsalt och påverkan på grundvatten och vattentäkter bör Vägverkets rapportering 
kompletteras med situationen inom det kommunala vägnätet.  

Sjöfartsverket inleder sin sektorsredovisning med en informativ redogörelse för 
relevanta miljömål och de enligt verkets bedömning viktigaste miljöproblemen. I den 
fortsatta redovisningen saknas dock vidare information om flera av dessa identifierade 
miljöproblem varför sektorsrapporten i fortsättningen bör kompletteras.  

Luftfartsverkets rapportering av användningen av halkbekämpningskemikalier och sand 
bör kompletteras med ett index som relaterar användningen till väderleksförhållanden. 
Vidare bör förändringar i användningen av olika kemikalier eller sand samt miljöpå-
verkan kommenteras. Luftfartsverkets rapportering omfattar inte materialanvändning, 
annan kemikalieanvändning eller avfallshantering. 

Banverket redovisar i Årsredovisningen måluppfyllelsen för fem egna delmål för det 
transportpolitiska miljömålet En god miljö. Dessa delmål överensstämmer endast delvis 
med de transportpolitiska etappmålen. Detta gör att jämförbarheten med rapporteringen 
med övriga trafiksektorer försvåras. VTI rekommenderar att (se också ovan) att de 
nationella miljökvalitetsmålen med delmål samt att de transportpolitiska etappmålen 
används som vägledande för rapporteringen.  
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11 Natur- och kulturmiljön 
11.1 Inledning 
I prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling konstateras att transport-
systemet i stor utsträckning påverkar natur- och kulturmiljön, livsmiljön i städer och 
tätorter och den biologiska mångfalden. Transporsystemet skall utformas så att det 
begränsar ytterligare uppsplittring av bebyggelse och rekreationsområden. 

Vidare anger regeringen att det är viktigt att landskapet har en förmåga att länka ihop 
olika naturtyper i ett nätverk (Natura, 2000), att det för de kulturella värdena finns 
liknande behov av bevarande, variation och sammanhang samt att den historiska 
dimensionen i landskapet bör bevaras och tas till vara vid planeringen. Transport-
systemets påverkan på värdefulla miljöer sker i huvudsak genom att trafikanlägg-
ningarna ofta utgör ett störande intrång eller hindrande barriärer i landskapet. 
Regeringen avser att fortsätta utvecklingsarbetet så att mer konkreta och uppföljnings-
bara etappmål kan utformas för de intrångs- och barriäreffekter transportsystemet ger 
upphov till. 

 
11.2 Gällande mål och indikatorer för transportsektorn 

Miljökvalitetsmål Transportpolitiskt etappmål 

Levande sjöar och vattendrag 

Delmål om: skydd av natur- och kulturmiljöer, 
åtgärdsprogram för restaurering av vattendrag 
och hotade arter samt vattenförsörjningsplaner. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Delmål: Senast år 2005 ska en strategi finnas för 
hur kustens och skärgårdens kulturarv och 
odlingslandskap kan bevaras och brukas. 

Delmål: Långsiktigt skydd samt åtgärdsprogram 
för hotade arter och god ytvattenstatus. 

Indikatorer: 

 Antal fiskebåtar mindre än 12 m samt större 
än 12 m (st.) 

 Antal yrkesfiskarlicenser för saltvattensfiske, 
hela landet (st.). 

 

Myllrande våtmarker 

Delmål: Senast år 2004 ska inte skogsbilvägar 
byggas över våtmarker med höga natur- eller 
kulturvärden eller så att dessa våtmarker 
påverkas negativt på annat sätt. 

Delmål: Strategi för skydd och skötsel, 
anläggning och återställning av våtmarker och 
småvatten i odlingslandskapet samt 
åtgärdsprogram för hotade arter. 

Indikatorer: 

 Areal anlagd våtmark i Sverige (ha) 
 

 

Transportpolitiska målsättningar (prop 
1996/97:53): 

− Nya transportanläggningar bör 
lokaliseras så att de fungerar i samklang 
med sin omgivning och utformas med 
hänsyn till regionala och lokala natur- 
och kulturvärden. 

− Möjligheten att utveckla användningen 
av befintlig infrastruktur bör alltid 
övervägas innan beslut om ny 
infrastruktur tas. 

− Studier bör göras i tidiga skeden av hur 
den tillkommande infrastrukturen på 
olika sätt påverkar landskapet. 

Principer (prop 1997/98:145): 

− Viktiga ekologiska samband i 
grönområden bör inte brytas och den 
biologiska mångfalden inte minska vid 
byggande av trafikanläggningar. 

− Natur- och kulturlandskapets värden bör 
inte skadas allvarligt av nya 
trafikanläggningar. 

− Utsläpp av förorenande ämnen till yt- 
och grundvattnet från transporter bör 
minimeras. 

Förslag på övergripande kvalitetsmål:  

− Transportsystemet ska utvecklas så att 
landskapets ekologiska funktioner och 
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Levande skogar 

Delmål: Mängden död ved, arealen äldre lövrik 
skog och gammal skog ska bevaras och 
förstärkas till år 2010 på följande sätt: 

- mängden hård död ved ska öka med minst 
40 % i hela landet och med avsevärt mer i 
områden där den biologiska mångfalden är 
särskilt hotad 

- arealen äldre lövrik skog ska öka med minst 
10 % 

- arealen gammal skog ska öka med minst 5 % 

- arealen mark föryngrad med lövskog ska öka. 

Indikatorer: 

 Andel gammal skog i hela landet (%) 

 Andel äldre lövrik skog av total 
skogsmarksareal för hela landet (%). 

Ett rikt odlingslandskap 

Delmål: Mängden småbiotoper i 
odlingslandskapet ska bevaras minst i dagens 
omfattning i hela landet. Senast till år 2005 ska 
en strategi finnas för hur mängden småbiotoper i 
slättbygden ska kunna öka. 

Delmål: Mängden kulturbärande 
landskapselement som vårdas ska öka till är 
2010 med ca 70 %. 

Delmål: Bevarande och skötsel av ängs- och 
betesmarker samt åtgärdsprogram för hotade 
arter. 

God bebyggd miljö 

Delmål: Senast år 2010 ska fysisk planering och 
samhällsbyggande grundas på program och 
strategier för: 

- hur ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur kan 
åstadkommas så att bilanvändningen kan 
minska och förutsättningarna för 
miljöanpassade transporter förbättras, 

- hur kulturhistoriska och estetiska värden ska 
tas till vara och utvecklas, 

- hur grön- och vattenområden i tätorter och 
tätortsnära områden ska bevaras och utvecklas 
och andelen hårdgjord yta inte ökas, 

- hur energianvändningen ska effektiviseras, hur 
förnybara energiresurser ska tas till vara och 
hur utbyggnad av produktionsanläggningar för 
fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft 
ska främjas. 

Delmål: Skydd av bebyggelse.  

 

kulturhistoriska karaktär och innehåll / 
alt. värden och samband / bevaras, 
utvecklas och stärks. 

Förslag på etappmål i form av processmål:  

− Senast år 2005 ska en metod för att 
systematiskt hantera natur- och 
kulturvärden inom 
transportinfrastrukturen vara införd 

− Senast år 2007 ska transportsektorn ha 
formulerat ambitionsnivåer för när och i 
vilken grad kvalitetskraven för natur- och 
kulturvärden ska vara uppfyllda för såväl 
nyinvesteringar, befintliga anläggningar 
och drift. 

Vägverkets miljöindikatorer för 
vägtransportsystemet 

 Inga indikatorer har föreslagits. 
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Indikatorer: 

 Kommuner i hela landet som tagit fram 
program för att tillvarata och utveckla 
kulturhistoriska och estetiska värden (%) 

 Kommuner i hela landet som tagit fram 
program för att tillvarata och utveckla grön- 
och vattenområden i och i närheten av 
tätorter (%) 

 Kommuner i hela landet som tagit fram 
program för miljöanpassade transporter (%). 

RUS indikatorer för transportsektorn: 

 Andel kommuner i länet som har aktuella 
program och strategier för minskad 
bilanvändning och/eller ökade förutsättningar 
för miljöanpassade och resurssnåla 
transporter (%) 

 Andel kommuner som inarbetat dessa frågor 
i översiktsplanen (%) 

 Kvoten restid kollektivtrafik/bil i länet 

 Restidskvot kollektivtrafik/bil samt cykel/bil 
(inom tätort) till länets arbetsplatser 

 Andel av tätortsbefolkningen i läner som har 
max 400 meter till service via gång- och 
cykelnätet 

 Tillgänglighet med gång- och cykeltrafik 

 Andel av tätortsbefolkningen i länet som har 
max 50 meter gångavstånd till grönyta av 
viss areal (%) 

 Areal hårdgjord yta i länets tätorter, dess 
andel av tätortsytan samt andelen och 
arealen hårdgjord yta på grund av 
trafikanläggningar i tätort (%) 

 Antal fall per år i länet där nya eller ändrade 
detaljplaner medger exploatering av 
grönområden genom att den tidigare 
planbestämmelsen ”park”, ”natur” eller 
liknande ändras 

 Andel nyinvesteringar i kollektivtrafik, gång- 
och cykeltrafik i regional infrastrukturplan (%) 

 Areal i länet mer än 1 km från anläggningar 
för infrastruktur (väg-, järnvägs-, flyg- och 
sjöfartsanläggningar) och bebyggelse (ha). 

 

Transportpolitiska etappmål har ännu inte fastställts, utan för närvarande finns endast 
övergripande målsättningar och principer som vägledande för hanteringen av natur- och 
kulturmiljön inom transportsektorn. SIKA har föreslagit ett antal mål. För flera av de 
nationella miljökvalitetsmålen finns däremot delmål fastställda som berör eller kan 
beröra transportsystemet. Överensstämmelsen mellan nationella miljökvalitetsmål och 
transportpolitiskt etappmål har inte granskats då etappmål ännu inte har fastställts. 
Därför har heller inte föreslagna indikatorer granskats. 
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VTI anser att det är mycket viktigt att den samlade målstrukturen och uppföljnings-
systemen är överskådliga. Därför är det angeläget att kommande transportpolitiska 
etappmål formuleras med utgångspunkt i fastställda miljökvalitetsmål med delmål. 

Visst utvecklingsarbete avseende indikatorer pågår. Vägverket bedriver i samverkan 
med övriga trafikverk m.fl. arbete för att utarbeta ”mål och mått” för naturvärden, 
kulturvärden och friluftsliv i transportsektorn. Arbetet syftar till att utveckla en metod 
som ska fungera som ett stöd i det dagliga arbetet med planering, utveckling och 
underhåll av infrastrukturen eftersom det idag anses svårt att kvantitativt värdera 
kulturmiljön i lätt uppföljningsbara siffror. Exempelvis bör en medeltida kyrka få ett 
högre värde än en stenmur från 1700-talet etc. Det syftar även till att skapa en möjlighet 
för regeringen att följa upp trafikverkens ansvar att medverka till att de nationella 
miljökvalitetsmålen uppfylls.  

 
11.3 Trafikverkens rapportering 
11.3.1 Översikt 
Flera av de nationella miljökvalitetsmålen omfattar skydd av och åtgärdsprogram för 
hotade arter samt skydd, bevarande och brukande av natur- och kulturmiljöer. För 
våtmarker, småbiotoper i odlingslandskapet och skogar finns dessutom mål för 
återställning och nyanläggning. Transportsektorn påverkar natur- och kulturmiljöer 
bland annat genom fysiskt intrång, spriding av föroreningar och genom buller-
exponering. Trafikverken tar i sin miljöredovisning upp barriäreffekter av vägar, 
viltolyckor, bevarande av artrika vägkanter och konfliktpunkter med vattentäkter och 
riksintressen. 

I delmål för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö återfinns skrivningar om minskad 
bilåkning, förbättrade förutsättningar för miljöanpassade transporter, bevarande av grön- 
och vattenområden, tätortsnära och i tätorter, samt om att andelen hårdgjord yta inte ska 
öka. Trafikplanering tas endast upp av Vägverket som refererar den s.k. fyrstegs-
principen (se avsnitt 11.3.2). 

 
11.3.2 Vägtrafiken 
Vägverket konstaterar att vägtrafiksystemets effekter på natur- och kulturvärdena är 
omfattande och att åtgärder vidtas för att minska vägarnas barriäreffekter för djur och 
för att bevara artrika vägkanter. Sveriges första faunabro färdigställdes år 2000 och 
uppföljning av djurs rörelser utförs med hjälp av spårning och videoövervakning. 
Inventering av utter och groddjur har genomförts i vissa delar av landet. Vägverket har i 
samarbete med Banverket utvecklat en metodik för ekologisk infrastrukturplanering 
med fjärranalys (EKLIPS). 

I den pågående långtidsplanläggningen har Vägverket ställt krav på att alla åtgärds-
analyser ska göras enligt den s.k. fyrstegsprincipen som innebär att man utifrån 
identifierade problem prövar olika tänkbara åtgärder i följande ordning: 1) Åtgärder 
som påverkar transportbehovet, 2) Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt 
vägnät, 3) Vägförbättringar och mindre ombyggnadsåtgärder, 4) Nyinvesteringar och 
större ombyggnadsåtgärder. 

Vägverkets handbok för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) håller på att omarbetats 
(två av fyra delar är färdiga) och kurser i vägarkitektur har genomförts. 
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11.3.3 Sjöfarten 
I Sjöfartsverkets sektorsredovisning konstateras att sjöfartssektorn både bidrar till och 
hotar natur- och kulturmiljöer samt att båtliv och fiske är viktiga delar för bevarande 
och brukande av odlingslandskap och kulturarv. Inga åtgärder redovisas. 

 
11.3.4 Luftfarten 
Natur- och kulturmiljöfrågor tas ej upp i sektorsredovisningen. 

 
11.3.5 Järnvägstrafiken 
Enligt Banverkets årsredovisning finns 470 kända konfliktpunkter mellan vattentäkt och 
järnväg år 2002. Detta innebär en ökning med 183 sedan år 2000. Inga vattentäkter har 
åtgärdats då kostnaden för skyddsåtgärder bedöms vara hög i jämförelse med nyttan. 

Vidare anges i miljörapporten (och årsredovisningen) att 7,5 km järnväg inom områden 
av riksintresse är under byggnation, gång- och koportar har byggts, en miljö- och 
kulturhistoriskt intressant stenmur har flyttats, 49,5 km nytt viltstängsel har satts upp 
och 69 km har bytts ut. 

 
11.4 Granskning av rapporteringen 
Redovisningen av påverkan på natur- och kulturmiljön varierar kraftigt mellan de olika 
transportslagen, men är genomgående mycket kortfattad. Troligen beror detta till stor 
del på att inga transportpolitiska etappmål har formulerats. Tills vidare bör dock 
rapporteringen kompletteras med redogörelser för hur de fastställda transportpolitiska 
målsättningarna och principerna samt relevanta miljökvalitetsmål uppfylls. 

Vägverkets rapportering av åtgärder för att minska barriäreffekter av vägar bör 
kompletteras med information om åtgärdernas effekter. Även barriäreffekter för 
människor i kultur- och naturmiljö bör rapporteras. 

Vägverket rapporterar vidare att den s.k. fyrstegsprincipen ska tillämpas. 
Rapporteringen bör kompletteras med uppgifter om hur den har tillämpats under året. 
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12 Slutsatser 
12.1 Mål och indikatorer 
Generellt gäller att den information som presenteras inte placeras i ett sammanhang i 
form av översikter över den totala påverkan på miljön, miljökvaliteten eller i form av 
transportsektorns miljöpåverkan i förhållande till andra källor. Detta gör att trafik-
verkens miljörapportering endast kan användas för att extrahera data om transport-
sektorn. Eftersom årsrapporter, sektorsredovisningar och miljörapporter vänder sig till 
en bred publik/målgrupp bör en stor del av denna ha svårt att ta till sig den information 
som presenteras. 

Inte heller relateras de data som presenteras till de nationella miljökvalitetsmålen som är 
styrande även för transportsektorn. Eftersom målstrukturerna är olika och delmål för de 
nationella miljökvalitetsmålen respektive de transportpolitiska etappmålen ofta skiljer 
sig något åt är det svårt att få en överblick över måluppfyllelsen. Om de transport-
politiska målen justeras och samordnas med eller inordnas under de nationella miljö-
kvalitetsmålen skulle troligen trafikverkens rapporteringsarbete underlättas. Idag sker 
rapporteringen utifrån krav i regleringsbrev, transportpolitiska mål och eventuellt utifrån 
de nationella miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormer, ofta med olika målformu-
leringar, nivåer och indikatorer för motsvarande målområde. Ett enhetligt och 
samordnat underlag för återrapporteringen vore önskvärt. 

Generellt, för alla områden, skulle rapporteringens tydlighet och överskådlighet 
förbättras avsevärt om de data och den information som rapporteras tydligt relateras till 
miljökvalitetsmål med indikatorer, transportpolitiska mål med indikatorer samt till den 
totala miljöpåverkan inom respektive område. Rapporteringen bör dessutom 
kompletteras så att transportrelevanta delmål och indikatorer för de nationella miljö-
kvalitetsmålen inkluderas. Vidare bör strukturen och uppläggningen av rapporteringen 
för olika transportslagen samordnas. 

Målkonflikter och synergieffekter mellan miljömål och mellan miljömål och andra mål 
bör rapporteras som underlag för vidareutveckling av mål- och policyarbetet. 

 
12.2 Avgränsningar av rapporteringen 
För vissa etappmål redovisas huvudsakligen miljöeffekter från trafiken (energianvänd-
ning och emissioner) och för andra etappmål är infrastrukturen i fokus (kretslopps-
anpassning och natur- och kulturmiljön). De avgränsningar som görs i rapporteringen 
har vanligtvis inte motiverats. Rapporteringen bör kompletteras så att både trafik och 
infrastruktur inkluderas i rapporteringen för samtliga etappmål. 

Det framgår heller inte vad som ligger till grund för de geografiska avgränsningarna av 
redovisade emissioner från sjöfarten och luftfarten. Även med avseende på detta bör 
underlag och instruktioner för rapporteringen för sjöfarten och luftfarten förtydligas 
med utgångspunkt i relevanta internationella överenskommelser.  

Trafikverkens rapportering bör dessutom kompletteras med fiskebåtar, vissa färjelinjer, 
fritidsbåtar, militär sjöfart, privat- och militärflyg, arbetsmaskiner, skotrar, m.m. 

Eftersom trafikverken har ett övergripande ansvar för respektive transportsektor ska 
rapporteringen omfatta både de statliga och de kommunala vägnäten. Viss 
komplettering av rapporteringen bör därför ske. 
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12.3 Utsläpp till luft 
Rapporteringen av växthusgaser, och det transportpolitiska etappmålet, bör 
kompletteras med övriga växthusgaser förutom koldioxid, så att den överensstämmer 
med det nationella miljökvalitetsmålet. Rapporteringen av utsläpp av kväveoxider 
(NOx) bör kompletteras med uppgifter om utsläpp av dikväveoxid (N2O) och ammoniak 
(NH3) eftersom dessa utsläpp ökar som ett resultat av den ökande användningen av 
katalysatorer för NOx-reduktion. Utsläpp av dikväveoxid bör primärt inkluderas i 
rapporteringen av växthusgaser. Utsläppsstatistiken från sjöfarten är mycket osäker 
samtidigt som betydande bidrag, exempelvis av svaveldioxid, härrör därifrån. 
Rapporterade emissioner av VOC bör kompletteras med uppgifter om cancerfram-
kallande substanser och partiklar. Generellt för samtliga rapporterade emissioner bör 
informationen kompletteras med uppgifter om datakvalitet, exempelvis om 
rapporteringen avser mätdata eller beräknade data, och osäkerhet. 

Vägverkets rapportering av emissioner från vägtrafiken och luftkvalitetsmätningar ger 
en god överblick och är utförlig med avseende på ämnen. Genom att refererade 
luftkvalitetsmätningar relateras till miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer ger 
rapporteringen dessutom en god överblick över situationen. Redovisningen bör dock 
kompletteras med information om kvaliteten, osäkerheten samt geografisk och 
tidsupplösning, på redovisade data så att problematiken kan bedömas fullt ut. 

Viss komplettering av den geografiska fördelningen av emissioner bör göras, 
exempelvis med beräknade emissioner av relevanta ämnen från sjöfarten i hamn samt 
med analyser av betydelsen av emissioner från luftfarten vid LTO (landing and take-off) 
för den lokala och regionala luftkvaliteten. För närvarande är det endast Vägverket som 
rapporterar fördelningen av utsläpp från vägtrafiken mellan tätort och landsort. 

 
12.4 Buller 
Trafikverken redovisar i olika grad utvecklingen av bullerexponeringen några år tillbaka 
i tiden (Luftfartsverket och Banverket för tiden 2000–2002 och Vägverket för tiden 
1998–2002). VTI anser att det vore önskvärt att trafikverken i framtiden får i uppdrag 
att redovisningarna skall omfatta åtminstone den senaste femårsperioden. 

Vidare borde man från departementet göra upp en checklista på vad bullerredovis-
ningarna bör omfatta som minimum. För år 2002 saknas för samtliga trafikslag en 
redovisning för den stora majoriteten av bullerexponerade. Man redovisar genomgående 
endast utvecklingen för en liten minoritet; i vissa fall en mycket liten minoritet. Vidare 
redovisas endast bullerimmissioner (antal exponerade människor eller lägenheter). Det 
vore värdefullt för att bedöma utvecklingen om även bulleregenskaper för farkoster och 
fordon liksom för spår och vägar redovisades. 

 
12.5 Kretsloppsanpassning 
Trafikverkens rapportering bör kompletteras med sammanställningar eller översikter 
över den totala (alternativt, mest betydande) användningen och förekomsten av kemiska 
ämnen och produkter, materialanvändningen eller uppkomsten av avfall (inklusive 
farligt avfall) inom respektive trafiksystem och infrastruktur. Även information om 
transportsektorns andel av den totala nationella användningen av relevanta material och 
kemiska ämnen respektive avfallshantering bör tas fram för att underlätta tolkningen av 
de siffror som presenteras. 
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12.6 Natur- och kulturmiljön 
Redovisningen av påverkan på natur- och kulturmiljön varierar kraftigt för de olika 
transportsektorerna, men är genomgående mycket kortfattad. Transportpolitiska 
etappmål har ännu inte formulerats. Tills vidare bör rapporteringen kompletteras med 
redogörelser för hur de fastställda transportpolitiska målsättningarna och principerna 
samt relevanta miljökvalitetsmål uppfylls. 
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13 Kunskapsluckor och FoU-behov 
Vid genomgången av trafikverkens miljörapportering och olika miljömål har följande 
kunskapsluckor samt forsknings- och utvecklingsbehov framkommit. 

 
13.1 Emissioner och luftkvalitet 
Den ökande energianvändningen för vägtrafik i Sverige orsakas delvis av ökande 
transportvolymer men också av att andelen bilar med högre bränsleförbrukning ökar, 
bland annat genom en ökande andel stadsjeepar (SUVar). För att vända denna trend 
krävs bättre insikt i och förståelse av enskildas bevekelsegrunder för bilval, preferenser 
och andra styrande faktorer. När det gäller godstransporter finns behov av vidare-
utveckling av styrning, samordning och effektivisering av vägtransporter, men också av 
möjligheterna till intermodala transporter.  

Bättre underlag behövs även för bedömning av åtgärder, exempelvis bör möjligheterna 
med differentierade hamn- och farledsavgifter för att reducera emissionerna av kväve-
oxider och svaveldioxid utvärderas. Utsläppsstatistiken från sjöfarten är också mycket 
osäker och behöver utvecklas. 

Emissioner av olika föreningar vid användningen av nya fordonstyper och modeller 
samt vid användning av alternativa drivmedel behöver studeras och uppdateras löpande, 
liksom den befintliga bilparkens emissionsfaktorer. 

För att förbättra datakvaliteten och kunskapen om osäkerheten i mätningar och 
beräkningar av emissioner till luft genom avgaser och andra källor krävs fortsatt 
utvecklingsarbete. Grundläggande för emissionsberäkningar är modeller för trafik-
arbetet. Dessa behöver kontinuerligt uppdateras med avseende på teknikutveckling och 
förändringen av sammansättningen av fordonsparken. Emissionsmodeller kräver likaså 
löpande uppdatering och justering av emissionsfaktorer baserat på emissionsmätningar. 

Luftkvalitetsmodeller kräver kvalitetssäkrade indata, men också uppföljning och 
validering i form av faktiska mätningar. Lämplig geografisk upplösning och tidsupp-
lösning på dessa modellberäkningar behöver analyseras och metodik för standardiserade 
mätningar som följer upp beräknade halter behöver utvecklas. Möjligheterna, 
exempelvis för styrning av tung trafik och annan trafikstyrning, för att minska 
effekterna på luftkvaliteten behöver studeras vidare, liksom hur luftkvalitetsaspekter ska 
integreras i trafik- och stadsplanering. 

Kunskapen om den geografiska fördelningen av emissioner och påverkan på luft-
kvaliteten behöver utvecklas, exempelvis med avseende på emissioner från sjöfarten i 
hamn och betydelsen av emissioner från luftfarten vid LTO (landing and take-off). 

Problemet med höga halter av inandningsbara partiklar (PM10, PM2,5) i tätortsmiljö har 
nyligen uppmärksammats. Vidare kartläggning av problematiken krävs för att 
problemets omfattning ska kunna bedömas. Mer kunskap behövs om trafikmiljöer, 
ursprunget till partikelförekomsten såsom material i vägbeläggningar, däck, spårtrafik, 
bromsbelägg, sand, etc. samt om människors exponering för inandningsbara partiklar. 
Likaså är hälsoeffekterna av partiklar och vilka partikelegenskaper de är kopplade till 
endast delvis kända.  

Kunskapen om emissioner av olika föreningar från bottenfärger behöver utvecklas 
ytterligare, i synnerhet för nya alternativ till befintliga bottenfärger. Även kunskapen 
om den totala effekten av användning av bottenfärger i relation till ökad friktion som 
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orsakas av användning av mindre effektiva bottenfärger och därmed ökad bränsleför-
brukning vid framdrivning behöver utvecklas. 

 
13.2 Buller 
Inom EU behandlas omgivningsbuller som ett av de viktigaste miljöproblemen. 
Bullerdirektivet (2002/49/EG) om bedömning och hantering av omgivningsbuller syftar 
till en samordning av bullerarbetet i EU genom gemensamma bullermått, gemensamma 
kartläggnings- och bedömningsmetoder, information till allmänheten och fastställda 
handlingsplaner.  

Ett viktigt utvecklingsområde är effektivare lågbullerbeläggningar, i synnerhet 
vidareutveckling av poroelastisk vägbeläggning, samt beläggningar anpassade till 
stadsmiljö. Bullerdämpning av järnvägsräls är ett annat intressant behovsområde. 

Inom mätområdet behövs bland annat vidareutveckling av metodik för karakterisering 
av vägytors bulleregenskaper med texturmått (som enkelt kan mätas med RST (Road 
Surface Tester) -bilar). Mer kunskap behövs dessutom om betydelsen av rullmotståndet 
hos olika vägbeläggningar och dess betydelse för bulleremissionen. 

För att öka användningen av bildäck med lägre bulleremission behövs dels utveckling 
av nya koncept, bland annat hur man skall kunna reducera den koncentration av bullret 
från bildäck till det känsligaste frekvensområdet som f.n. sker och dels styrning av 
konsumtionsmönster. Mer kunskap behövs dessutom om inverkan av däckdimensioner 
och hastighetsklasser på bulleremissionen. För järnväg behövs utveckling av koncept 
för minskad bulleremission från vagnar och last, framför allt från godstransporter. 

 
13.3 Kretslopp 
Enligt prop. 97/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling bör transportsystemet 
kretsloppsanpassas i syfte att förhindra att materialflöden i samhället orsakar 
oacceptabla störningar i de naturliga kretsloppen. Samtidigt ska ”material i 
infrastrukturen återanvändas och återvinnas och deponering ska i princip upphöra”. 
Enligt delmål till det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska andelen 
återanvänt material utgöra minst 15 % av ballastanvändningen år 2010. 

För att dessa olika mål inte ska leda till oönskade effekter krävs att kunskapen om olika 
återvunna material är mycket god så att denna materialanvändning inte leder till 
”oacceptabla störningar” vare sig i hantering, upparbetning eller på lång sikt i alternativ 
användning. 

Det krävs också god kännedom om förekomst och spridning av miljöfarliga material 
och ämnen, exempelvis i infrastrukturen, så att material som ska omhändertas som 
farligt avfall inte integreras i nya material och återförs till infrastrukturen. Ett exempel 
är stenkolstjära med högt innehåll av PAH som användes i asfaltblandningar fram till 
1973. Sådan asfalt ska hanteras som farligt avfall och omhändertas på lämpligt sätt. Av 
samma skäl krävs god kunskap också om andra tillsatsmedel till asfalt och klister som 
används vid vägbyggnad.  

Även omfattningen av problemet med stenkolstjära i asfalt, dvs. den totala förekomsten 
i infrastrukturen och omfattningen av läckage av PAH, bör analyseras. 

För infrastrukturen gäller vidare att miljöfarliga material inte ska införas. Det är alltså 
viktigt att inte miljöfarliga ämnen och föreningar återinförs genom återanvändning och 
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återvinning. Detta bör även kompletteras med att material och ämnen som införs inte 
heller ska generera oönskade miljö- och hälsoeffekter exempelvis genom slitage av 
vägytor, däck och bromsbelägg som kan leda till spridning av hälsovådliga inandnings-
bara eller miljöfarliga partiklar. Det är med andra ord mycket angeläget att kunskapen 
om nya eller återanvända/återvunna material är god och att de är väl karaktäriserade 
med avseende på miljö- och hälsoegenskaper. 

Rutiner för handläggning och prövning av anläggning av bergtäkter för produktion av 
ballastmaterial vid byggnation av infrastruktur behöver utvecklas så att prövning sker i 
ett tidigt skede vid planläggning och projektering. 

Effekterna, i synnerhet långtidseffekterna, av spridning av kemikalier och andra ämnen 
från trafiken, exempelvis från bottenfärger och bränslen (från fritidsbåtar) inom 
sjöfarten är endast delvis kända. Vidare kräver nya alternativ och produkter löpande 
studier av långsiktiga effekter i ekosystemen och för människors hälsa. 

 
13.4 Natur-, kultur och boendemiljö 
I arbetet för skydd och vård av natur- och kulturmiljön behövs utveckling av landskaps-
begreppet. Hittills har skydd, vård och hänsyn tagit sin utgångspunkt i ett objekt-
orienterat synsätt, dvs. med fokus på objekt och/eller mindre avgränsade miljöer. Idag 
riktas allt mer uppmärksamhet mot sammanhang och samband mellan miljöer inom och 
mellan olika landskap. Utifrån detta perspektiv finns ett stort behov av att utveckla och 
definiera sådana värden i olika landskap. 

Vidare finns behov av att utveckla modeller och metodik för värdering, i synnerhet då 
målkonflikter mellan olika värden eller olika intressen förekommer. Ett exempel är 
målkonflikter mellan olika riksintressen. 

Metodik och rutiner för att ta tillvara allmänhetens värderingar och åsikter i samband 
med samråd och på andra sätt behöver utvecklas ytterligare. Ett särskilt behovsområde 
är värdering av olika tätortsnära natur- och kulturmiljöer, dvs. miljöer som är 
lättillgängliga för vardagens rekreationsbehov. För dessa miljöer finns behov av att 
identifiera och definiera olika landskapsvärden. 

Infrastrukturen kan också tillföra värden och utgöra en naturlig och önskad del av 
landskapet. Kunskapen om människors värdering av infrastrukturen och trafiken (till 
exempel sjöfart/båttrafik) är begränsad och behöver utvecklas. Å andra sidan behöver 
även behovet och värdet av orörda områden klargöras och definieras.  

Inför en investering i infrastruktur görs vanligtvis en samhällsekonomisk kalkyl där man 
försöker penningvärdera såväl miljöeffekter som andra effekter som investeringen 
förväntas ge upphov till. Under senare år har arbete med att ta fram värden för intrångs-
kostnader bedrivits vilket bl.a. har resulterat i att en ansats till en beräkningsmodell 
tagits fram.18 Modellen behöver dock vidareutvecklas och förfinas för att generaliser-
bara värden som kan användas i den samhällsekonomiska kalkylen ska kunna tas fram. 
Metodiken behöver utvecklas både för betalningsviljestudier och andra 
värderingsmodeller och kunskapen om lika metoders tillämpbarhet och tillförlitlighet 
behöver förbättras. 

Utöver kunskaper om hur människor värderar miljön i monetära termer och arbetet med 
beräkningsmodellen behövs också mer kunskap om människors attityder och åsikter 

                                                 
18 VTI meddelande 939, 2002: Beräkningsmodell för infrastrukturinvesteringars intrångskostnader. 
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kring infrastrukturinvesteringars intrång i natur-, rekreations- och kulturmiljö. Denna 
kunskap skulle även kunna användas som input i vissa delar av miljökonsekvens-
beskrivningar. 

Geovetenskapliga värden i form av geologiska och geomorfologiska formationer samt 
grundvatten har hittills endast uppmärksammats i begränsad omfattning. Det år 2000 
beslutade Vattendirektivet riktar dock uppmärksamheten mot detta område och skapar 
ett behov av kunskap om värden, värdering och skyddsbehov. Förståelsen för 
geovetenskapens roll som biologiskt och socialt golv i landskapet är i stort behov av 
utveckling. 

 
13.5 Styrmedel och kostnadseffektivitet 
I arbetet för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen fastställs delmål som sedan 
tillämpas i målarbetet inom olika sektorer i samhället. Kostnadseffektiviteten för olika 
åtgärder kan däremot variera avsevärt. För att den totala samhällekonomiska kostnaden 
för olika åtgärder för att uppnå målen ska minimeras är det angeläget att hänsyn tas till 
kostnadseffektiviteten, både inom olika sektorer och i samordning mellan olika 
samhällssektorer. Även då målkonflikter uppkommer finns risk för att de totala 
kostnaderna för åtgärder blir onödigt höga. 

För att olika styrmedel ska få så stor effekt som möjligt samtidigt som den samhälls-
ekonomiska kostnaden minimeras krävs utveckling av metoder och verktyg för breda 
analyser av nya åtgärder och styrmedel. Verktyg och metoder bör samtidigt kunna 
hantera eller omfatta flera olika samhällssektorer och målstrukturer så att målkonflikter 
och synergier kan identifieras på ett tidigt stadium. För att utveckla sådana verktyg och 
metoder behöver även kunskapen om politiska processer, organisatoriska och 
administrativa frågor fördjupas. 

Också kunskapen om målstyrning som metod i relation till andra metoder, exempelvis 
marginalkostnadsprissättning, för styrning av samhällsutvecklingen eller samhällets 
funktion behöver vidareutvecklas. Det är även angeläget att den internationella 
dimensionen i form av olika regelsystem och villkor i olika länder inkluderas i detta 
arbete. 
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Bilaga 1 
Sid 1 (1) 

 

Riktvärden för störning från trafikbuller (prop.1996/97:53 Infrastrukturinriktning för 
framtida transporter: 

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vi nybyggnation av 
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller vid väsentlig ombyggnad av 
infrastruktur: 

 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus,  
 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid,  
 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 
 70 dB(A) max.nivå vid uteplats i anslutning till bostad  

För utomhusnivån avses för flygbuller FBN19 55dB(A). Vid åtgärd i järnväg eller annan 
spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats 
och 60 dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. 

Etappmålet för åtgärdsprogram mot störande trafikbuller i befintlig bebyggelse omfattar 
de fastigheter som exponeras av buller vid följande nivåer och därutöver: 

 65 dB(A) ekvivalentnivå utomhus för vägtrafikbuller, 
 55 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid avseende buller från järnvägstrafik,  
 utomhus för flygbuller vid: 

- FBN 60 dB(A) 
- 80 dB(A) maximalnivå (vid regelbunden exponering minst 3 gånger per 

natt),  
- 90 dB(A) maximalnivå (vid regelbunden exponering dag- och kvällstid),  
- 100 dB(A) maximalnivå (vid regelbunden exponering dagtid vardagar och 

enstaka kvällar). 

Det första etappmålet ska uppnås till år 2007. 

 

                                                 
19 FBN = Flygbullernivå, är ett mått på medelljudnivån under ett år. I FBN vägs bullrets varaktighet, 
antalet bullerhändelser och när på dygnet buller händelser inträffar in.  
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Bilaga 2 
Sid 1 (2) 

Beräkningsmodeller och underlag för energianvändning och 
avgasemissioner 
Nedan återges en sammanställning över beräkningsmodeller och underlag för 
beräkningar av avgasemissioner. 
Vägtrafik 
ARTEMIS Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory 
Systems, DGTREN Contract 1999-RD.10429, http://www.trl.co.uk/artemis/. 

Hammarström, U. och Karlsson, B. EMV – ett PC-program för beräkning av 
vägtrafikens avgasemissioner. Programbeskrivning och användarhandledning. VTI 
meddelande 849-1998. Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 1998. 

COPERT III – EMV, jämförande beräkningar, VTI notat 44-2002. 

EMV – indata, rättning och viss uppdatering. PM 2004-05-17. Statens väg- och 
transportforskningsinstitut. Linköping. 2004. 

Emissionsfaktorer för lätta fordon i EMV: uppskattningar baserade på A60- och 
Långmilardata m.m. PM 2004-05-17. Statens väg- och transportforskningsinstitut. 
Linköping. 2004. 

Emissionsfaktorer till tunga fordon i EMV – VETO-beräkningar m.m. PM 2004-05-18. 
Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 2004. 

EMV – ett PC-program för beräkning av vägtrafikens avgasemissioner. 
Programbeskrivning och användarhandledning. Etapp 2. PM 2004-05-17. Statens väg- 
och transportforskningsinstitut. Linköping. 2004. 

Hammarström, U. LUFT – Lokal utsläppsmodell för vägtrafik. Etapp 2 – Inventering, 
VTI Notat 56, 2000. 

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar, Vägverket och Naturvårdsverket, 
Publikation 2001:128.  

Kouridis, C., Ntziachristos, L. And Samaras, Z. COPERT III: Computer programme to 
calculate emissions from road transport. Users manual (Version 2.1). European 
Environment Agency. Technical report No 50. Copenhagen. 2000. 

Ntziachristos,L. And Samaras,Z. COPERT III. Computer programme to calculate 
emissions from road transport. Methodology and emission factors (Version 2.1). 
Technical report No 49. European Environment Agency. 2000. 

NTMcalc, Beräkningsprogram för emissioner och energiförbrukning, Nätverket för 
transporter och miljön, http://www.ntm.a.se/ntmcalc/. 

Umweltbundesamt Berlin. Handbuch Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs. Version 
1.2/Januar 1999. Dokumentation zur Version Deutschland erarbeitet durch INFRAS in 
Zusammenarbeit mit IFEU Heidelberg. INFRAS. Bern. 1999. 
Järnvägstrafik 
ARTEMIS Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory 
Systems, DGTREN Contract 1999-RD.10429, http://www.trl.co.uk/artemis/. 

Gripmark, M-A. Emissionsberäkningar för järnväg, sjöfart och flyg – en översikt, VTI 
Notat 5, 2000. 

NTMcalc, Beräkningsprogram för emissioner och energiförbrukning, Nätverket för 
transporter och miljön, http://www.ntm.a.se/ntmcalc/. 
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Bilaga 2 
Sid 2 (2) 

Flygtrafik 
ARTEMIS Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory 
Systems, DGTREN Contract 1999-RD.10429, http://www.trl.co.uk/artemis/. 

Gripmark, M-A. Emissionsberäkningar för järnväg, sjöfart och flyg – en översikt, VTI 
Notat 5, 2000. 

ICAO Aircraft Engine Exhaust Emissions DataBank, 
http://www.qinetiq.com/home/markets/aviation/aircraft_engine_exhaust_emissions_dat
abank.html. 

Luftfartens utsläpp till luft, mark och vatten, Luftfartsverket rapport 2003:07, 
www.luftfartssektorn.lfv.se. 

NTMcalc, Beräkningsprogram för emissioner och energiförbrukning, Nätverket för 
transporter och miljön, http://www.ntm.a.se/ntmcalc/. 
Sjöfart 
ARTEMIS Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory 
Systems, DGTREN Contract 1999-RD.10429, http://www.trl.co.uk/artemis/. 

Gripmark, M-A. Emissionsberäkningar för järnväg, sjöfart och flyg – en översikt, VTI 
Notat 5, 2000. 

MariTerm AB, Emissioner från sjöfarten 2002. Trafik på Sverige, Nordsjön och 
Östersjön, 2003-10-06 

NTMcalc, Beräkningsprogram för emissioner och energiförbrukning, Nätverket för 
transporter och miljön, http://www.ntm.a.se/ntmcalc/. 
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