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Förord 
 
 
Föreliggande rapport utgör dokumentation från 
VTI:s workshop om transportrelaterad miljökvalitet 
som anordnades 10-11 september 2001 i 
Stockholm. Redovisningen utgör slutrapport från 
projektet ”Tema miljökvalitet – Workshop om 
nätverk för miljökvalitet” (VTI projektnummer 
50322; dnr 2001/0045-5).  
 
Projektet har sitt upphov i en större forsknings-
ansökan benämnd ”Tema miljökvalitet” (VTI dnr 
2000/0634) som hösten 2000 ingavs till KFB, 
Vägverket och Banverket. Initiativtagare till 
workshopen har varit Hans Antonson, VTI. 
Projektledare har varit Lennart Folkeson, VTI. 
Projektet har pågått under tiden januari–november 
2001. 
 
Finansiär har varit KFB/Vinnova (KFB dnr 2000-
0682), där Claes Unge fungerat som kontaktperson.  
 
Författare är Hans Antonson, Göran Blomqvist, 
Lennart Folkeson och Mats Gustafsson. Författarna 

är angivna i bokstavsordning. Vid planering av 
aktiviteterna och vid sammanställning och 
redigering av dokumentationen har Mats 
Gustafsson haft huvudansvaret. Thomas Lange, 
VTI, har medverkat vid planeringen, ordnat 
konferenslokal och, inte minst, bidragit till 
nätverksbyggandet genom att stå som värd och 
förare vid spårvägssupén i anslutning till 
workshopen. 
 
Vi vill också rikta ett varmt tack dels till 
finansiären, dels till alla workshopdeltagare, utan 
vilkas medverkan projektet inte hade kunnat ros i 
hamn. 
 
 
Linköping i november 2001 
 
 
Lennart Folkeson 
Projektledare

 

 
Bakgrund 

 
 
Under 10–11 september 2001 möttes 31 represen-
tanter från departement, myndigheter, forsknings-
finansiärer och forskarsamhället på Scandic hotell 
Hasselbacken i Stockholm för att lyssna till 
föredragningar om och diskutera kring begreppet 
transportrelaterad miljökvalitet.  
 
Initiativet till workshopen togs av VTI (Statens 
väg- och transportforskningsinstitut) genom en 
delansökan i en bred ansökan kallad Tema 
miljökvalitet ställd till Vägverket, Banverket och 
KFB. 
 

Workshopens syfte var att diskutera begreppet 
miljökvalitet i relation till transportsektorn och att 
rekognosera intresset för bildandet av ett nätverk 
för transportrelaterad miljökvalitet. Workshopen  
har finansierats av VINNOVA. 
 
För att underlätta urvalsarbetet och göra 
workshopen hanterbar inbjöds ett antal gäster från 
departement, myndigheter, forskningsfinansiärer 
och forskarsamhället som alla hade relevanta 
kunskaper och erfarenheter inom området. 
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Lennart Folkeson hälsar deltagarna välkomna. 
 

 
 

Öppningsanförande 
 

Urban Karlström, generaldirektör, VTI 
 
 

 
Urban Karlström ställde frågan varför VTI tagit 
initiativ till workshopen och angav tre skäl: 
 
1. Transportsektorns miljöfrågor är centrala inom 
hela samhällsutvecklingen och för en långsiktigt 
hållbar utveckling. Det är av stor vikt att de 15 
miljökvalitetsmålen fokuseras även inom 
transportsektorn. I detta arbete är FoU centralt för 
att hantera miljöfrågorna inom sektorn. En av de 
viktigaste frågorna är hur ska man ställa om 
transportsystemet för att uppnå långsiktighet. 
 
2. Den andra avgörande orsaken till initiativet är 
hur VTI ser på forskningens roll. Det är viktigt att 
den akademiska forskningen är tillämpad, 
problemorienterad, långsiktig och nätverks-
byggande. Nätverksbyggande är centralt för att 
skapa en arena för långsiktighet avseende forskning 

inom detta område. Här har VINNOVA en viktig 
roll och ett ansvar för forskningen om transporter 
och miljö i framtiden. Att bygga strategiska 
forskningsmiljöer för miljöforskningen. 
 
3. VTI har ett direkt uppdrag på detta område. 
VTI:s uppdrag är att analysera transportsektorns 
effekter på miljön och energianvändningen. Häri 
ingår att granska och kommentera trafikverkens 
årliga miljörapporter. Trafikverkens miljöarbete är 
brett eftersom både Vägverket och Banverket har 
sektorsansvar. Detta ansvar gäller naturligtvis även 
mot de 15 miljökvalitetsmålen. VTI vill här spela 
en roll genom att verkligen granska 
miljörapporterna. Skall VTI då agera revisor? Nej, 
VTI bör snarare vara en spindel som bygger nätverk 
i det transportrelaterade miljöarbetet! 
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Transportpolitikens mål om en god miljö – en 

utgångspunkt för definition av relevanta 
miljökvalitetsmål 

 
Gunnar Eriksson, Näringsdepartementet 

 
 

 
Grunden för detta möte är miljömålen, vilket är 
intressant. Det skulle dock lika gärna kunna vara 
det transportpolitiska delmålet om en god miljö.  
 
”Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier” 
– SOU 2000/01:130. 
 
Gunnar Eriksson gav av oss ett kort genomgång av 
den transportpolitiska målstrukturen som består av: 
 
- Övergripande mål: God miljö, 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning, tillgänglighet för 
människor och näringsliv 

 
- Delmål: tillgänglighet, transportkvalitet, 

trafiksäkerhet, miljö och god regional 
utveckling.  

 
- Etappmål: T.ex. ang. buller, utsläpp, haltmål. 
 
Förutom dessa målnivåer finns mål för 
verksamhetsområden (vägsystemets utformning) 
och mål för verksamhetsgrenar. Mål för 
verksamhetsgrenar kan behandla t.ex. utsläpp, 
halter av luftföroreningar, buller, vägsalt, 
miljöanpassat material i infrastrukturen, lokala 
natur/kulturvärden etc. 
 
Bland målen kan finns s.k. plusmål och minusmål. 
Exempel på plusmål är tillgänglighet och regional 
utveckling, medan miljö och säkerhet kan föras till 
minusmålen. 
 
Tyvärr råder en obalans mellan detta delmål och 
även obalans inom delmål T.ex. saknas inom målet 
En god miljö mål för biodiversitet och natur- och 
kulturlandskap. 
 
Arbetet med att definiera etappmål är svårt och 
mycket omfattande för många myndigheter.  
 
De tekniska kraven på etappmålen innefattar att de 
skall vara: 

 
- fastställda av regeringen, 
- tidssatta, 
- realistiska, 
- avstämda, 
- kvantifierade på en nivå som är 

uppföljningsbar 
 
Man kan fråga sig om det var rimligt eller ens 
meningsfullt att fastlägga kvantifierade etappmål 
för transportslag. 
 
Infrastrukturpropositionen, när kommer den? 
 
Kommentarer 
 
Lars Nilsson, Vägverket, vill peka på tre problem: 
 
1. Cardiff-överenskommelsen fungerar bra i Europa 
men ej i Sverige. Det är här viktigt att de olika 
politikområdena vet vad som gäller. Vem har 
ansvaret för detta? Vilka mål skall tillämpas? 
Sektorsmål eller övergripande miljömål? Vilka 
ambitionsnivåer skall tillämpas och är dessa 
avvägda?  
 
Det är viktigt att man samarbetar för att integrera 
miljöområde med politikområde och därför vore det 
olyckligt att frångå etapp- och delmålsstrukturen. 

 
2. Klimatfrågan – koppling till kärnkraft. 
CO2-målet är inte så väl avvägt 
 
3. Strukturproblematik 
Hur tolkar man målen till operativ ansats. Hur skall 
t.ex. målet ”Myllrande våtmarker” omvandlas till 
operativa mål för transportsektorn? I detta avseende 
förespråkar Nilsson transportsektorns egna 
miljömål. 
 
Diskussion 
Bengt Larsén, Boverket: Sektorsmål kontra 
miljömål bör utvecklas, men poängen är väl att 
miljökvalitetsmålen är sektorsövergripande. Larsén 
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menar att problemet med målen är att de inte 
harmoniserar med uppföljningen. Ett bra exempel 
är data för uppföljning av buller. 
 
Ann Mari Westerlind, Riksantikvarieämbetet: 
Målen ska regionaliseras hos länsstyrelserna. Det är 
ett mycket omfattande arbete att sätta siffror på 
miljökvalitetsmålen. 
 
Tom Hedlund, Naturvårdsverket: Det är svårt att 
hitta ett kostnadseffektivt sätt att nå målen. Hur 

skall målen genomföras? Detta är naturligtvis 
avgörande för var delmålen skall sättas. Att ta bort 
sektorsproblem löser inte problemet med vad som 
utgör verktygen, medlen etc. Den operationella 
nivån, d.v.s. sektorsmålen, är bra! Olika styrmedel 
behövs dock. 
 
Anders Wärmark, SIKA: Transportpolitiken leder 
till avvägningar inom gränsvärldar av transport och 
miljö. Etappmålen är konkretiseringen av målen. 
Lyfter man bort dem blir det sämre. 
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Transporter och miljökvalitet 
 

Tom Hedlund, Naturvårdsverket 
 
 

 
Alla miljömålen har bäring på transportsektorn, 
men detta gäller huvudsakligen målen: 
 
- Frisk luft 
- Ingen övergödning 
- Bara naturlig försurning 
- God bebyggd miljö 
- Begränsad klimatpåverkan 
 
Olika myndigheter har övergripande ansvar för 
olika miljökvalitetsmål. 
 
Naturvårdsverket har ansvaret för de flesta målen. 
För vissa mål ansvarar SGU, Skogsstyrelsen, 
Boverket, KemI, SSI, etc. Ett ”miljömålsråd” ska 
inom kort bildas vid Naturvårdsverket med 
representanter från dessa myndigheter. Rådet skall 
utvärdera och föreslå åtgärder inom 
miljömålsarbetet 
Uppföljning av miljökvalitetsmålen skall ske på 
årsbasis och en fördjupad uppföljning vart fjärde år 
kommer att utföras. 
 
Målstrukturen består av 
 
- Miljökvalitetsmål 
- Delmål för miljökvalitetsmålen 
- Sektorsmål inklusive etappmål. 
 
Även tvärgående mål finns. T.ex. har RAÄ ett 
ansvar på "tvären" för kulturmiljö och 
Socialstyrelsen för hälsa. 
 
Den lagda miljömålspropositionen tas sannolikt i 
höst av riksdagen. 
 

Tre strategier för att nå miljökvalitetsmålen: 
 
- Effektivare energianvändning och transporter 
- Giftfria och resurssnåla kretslopp 
- Överföring mellan transportslag 
 
Diskussion: 
 
Claes Unge, VINNOVA: Har andra länder kommit 
långt? 
 
Peringe Grennfelt, IVL: Ja, Holland har kommit 
långt vad gäller nedbrytning av problemen. 
 
Lena Gippert, Göteborgs universitet: Ja, på Nya 
Zeeland, t.ex. finns process för uppföljning och 
styrning av målarbetet.  
 
Helena Helgesson, SGI: En praktisk fråga: Hur ska 
man lyckas brygga över glappet mellan ambitionen 
och verkligheten? När ser man utfallet av dessa 
initiativ? 
 
Tom Hedlund, Naturvårdsverket: Miljömålen ska 
integreras. 
 
Anders Wärmark, SIKA: För enkelt att säga att det 
är transportsektorn som ska lösa problemet, utan det 
är samhällets utseende och funktion (såsom boende) 
som bestämmer transportsystemets utseende. 
 
Bengt Larsén, Boverket: Vad gäller God bebyggd 
miljö är det intressant att kopplingen är gjord 
mellan bostäder, arbetsplatser och bilanvändningen. 
Underlag krävs för att kommunerna ska kunna 
planera. 
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MKB och kulturmiljö – problem och möjligheter 

 
Ann Mari Westerlind, Riksantikvarieämbetet 

 
 

 
Kulturmiljövårdens företrädare måste vara med 
överallt enligt miljömålsrapport från Nordiska 
ministerrådet, Kulturmiljøet i miljøvurderinger 
(2001:17). Beställaren måste förstå att dessa 
företrädare måste vara med överallt. Men 
kulturmiljöföreträdarna måste även lära sig en 
grund för MKB-arbetet för att kunna delta i en 
dialog. 
 
Målet för kulturmiljövården kan populärt sägas vara 
att det ska finnas så många och så tydliga spår att 
människor kan uppleva och förstå den historiska 
utvecklingen. Kulturarvet är inte förnyelsebart och 
måste därför vårdas och hävdas. Ett problem inom 
kulturmiljövården är att kvantifiering är omöjligt; 
det är helt enkelt inte framkomligt att ”räkna lador”. 
 
Vad är då kulturmiljö? Man kan definiera ett antal 
begrepp: 
 
- Kulturarvet – tradition och värden som övertas 

från tidigare generationer, innehållet i detta 
begrepp är ständigt föränderligt eftersom ingen 
kan ”sätta ner foten” utan allt kan förändras 
inom endast några få år. 

 
- Kulturlandskapet – kan sägas vara hela det av 

människan präglade landskapet 
 
- Kulturhistoriska strukturer eller mönster – t.ex. 

utnyttjande av naturtillgångar, gränser i 
tillvaron och vägsystem 

 
- Kulturmiljö – ett avgränsat område där de 

historiska sambanden mellan olika delar är 
tydliga och avspeglar ett visst historiskt skede 
eller ett långt kontinuerligt nyttjande 

 
- Kulturvärden – alla företeelser som vittnar om 

mänsklig aktivitet under olika tider och i olika 
miljöer 

 
- Kulturminne eller kulturhistoriskt värde – 

objekt eller samband som i inventeringar, 
program eller planer bedömts och värderats. 

 
Nordiska ministerrådets rapport som tidigare 
nämndes är en god utgångspunkt för bedömning av 
kulturmiljön i MKB Grunden för MKB-arbetet 

bedöms genom projektets karaktär, där bl.a. 
miljöambitionen skall tas upp, områdets karaktär, 
där bl.a. mål för kulturmiljön ingår och utrednings-
behovet, där hänsyn skall tas till t.ex. kultur-
historiska nyckelfrågor. 
 
Westerlind berättade om hur MKB-arbetet kan 
utföras genom kulturmiljöanalys och 
konsekvensanalys och hur utvärderingen av MKB:n 
kan göras utifrån checklista för dokument och 
uppföljning av ställda villkor och av vad som hände 
på olika lång sikt. 
 

 
 

Hon menar att det måste finnas bra analyser med 
utgångspunkt i dagens landskap: huvuddrag, 
miljöer, värden, sårbarhet etc.  
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Kulturmiljökonsekvenser kan inte mätas i pengar. 
Därför är det viktigt att ha verbalt formulerade mål, 
t.ex. transportmålen 97/98, kulturpolitiska mål 
98/99. Dessa utgör, tillsammans med miljö-
kvalitetsmålen, möjligheter till hantering av 
kulturmiljön i målarbetet. 
 
Kulturmiljön ingår i 9 av de 15 miljökvalitets-
målen: Frisk luft, Bara naturlig försurning, Levande 
sjöar och vattendrag, Hav i balans samt Levande 
kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande 
skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen 
fjällmiljö och slutligen God bebyggd miljö. 
 
Problemen för kulturmiljöområdet innefattar låsta 
attityder, brist på resurser för goda processer, brist 
på kompetens (otillräcklig erfarenhet vad gäller att 
formulera mål) och dålig kunskapsförmedling (vana 
att skriva avhandlingar, men inte presentera för 
allmänheten). Dessa problem behöver lösas. 
 

Enligt Westerlind finns FoU-behov inom: 
 
1. Metodutveckling för  
 

- nulägesbeskrivning (kulturmiljöanalys) 
- värdering 
- målformulering 
- konsekvensbeskrivningar 

 
2. Strategiska bedömningsgrunder 
 
 
Avslutningsvis: kommunicera kunskap! 
 
Kommentarer: 
 
Peringe Grennfelt, IVL: Vad kostar 
kulturmiljöhänsyn i vägprojekt? 
 
Lars Nilsson, Vägverket: Ju tidigare man kommer 
in i planeringen, desto mindre kostar det. 
 
Peringe Grennfelt, IVL: Finns det med i 
uppföljningen?
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Vägverkets miljöprogram och inriktning på 

miljöforskningen 
 

Lars Nilsson, Vägverket 
 
 

 
Utvecklingen av miljömålen inom Vägverkets 
miljöprogram har pågått sedan 1995. 
 
Får vi resurser till att leva upp till målen eller går 
resurserna endast till att formulera mål? Hittills har 
alltför mycket resurser lagts ner på att ta fram 
miljömål men mycket lite för att förverkliga dem!  
Vägverket antog sitt ”Nationellt miljöprogram” i 
juni 2001.  

 
Hur skall programmet då se ut? Förr såg 
programmet ut som triangeln till vänster, där 
insatserna och resurserna för åtgärder var små. Nu 
har Vägverket vänt på perspektivet och arbetar 
enligt 
 
Mål  strategi  handling  uppföljning, som i 
triangeln till höger. 
 
De viktigaste områdena i Vägverkets nationella 
miljöprogram är: 
 

- Energi och koldioxid 
- Hälsoeffekter av luftföroreningar och 

buller 
- Stadens och landsbygdens natur- och 

kulturvärden och gestaltningsfrågor. 

Nilsson ser vissa problem i målarbetet. T.ex. 
konstaterar han att miljökvalitetsnormerna för 
luftkvalitet troligen inte nås till 2006, framför allt är 
partiklar och NOx problematiska. Inte heller 
kommer bullermålen att nås. Ett viktigt område 
under utveckling är mål och strategier för att klara 
de statliga vägarnas natur-, kultur-, och 
gestaltningskriterier. 
 

 
Vägverkets satsningar inom miljöinriktade 
forskningsområden är: 
 
- Långsiktigt hållbar resurshushållning 
- Stadens transportsystem 
- Utformning, val och användning av fordon och 

drivmedel 
- Effektiva åtgärder för minskad förorening av 

mark och vatten 
- Natur- och kulturfrågor 
 
De ramprojekt som miljöenheten har idag är: 
 
- Natur, kultur, gestaltning 
- MKB och SMB (strategisk miljöbedömning) 
- Minskad hälsopåverkan 
- Val av transporter 

Lägesbeskrivning

Målbeskrivning

Strategier

Åtgärder
Åtgärder

Strategier

Mål

eller
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- Mät- och uppföljningsmetoder för 
trafikrelaterade problem; luftföroreningar, 
mark, vatten, buller (Denna del har Statlig 
väghållning ansvaret för) 

- Stadens transportsystem 
 
MaTs-arbetet (klart 95–96) beskriver 
miljöproblemen, men de problem vi hade då har vi 

fortfarande. –Vad är det för åtgärder vi kan vidta 
för att nå målen? 
 
Många svåra frågor återstår. Vägverket ansvarar för 
statliga vägnätet, men åtgärdsbehovet utmed 
kommunala vägnätet är ofantligt stort och hur löser 
man problemen hälsa, buller?
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VINNOVA och miljöforskningen inom 
transportsektorn 

 
Claes Unge, VINNOVA 

 
 

 
Claes Unge konstaterar att vi nu har ett nytt 
forskningslandskap. KFB, RALF, NUTEK finns 
inte längre utan har uppgått i VINNOVA. 
 
VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt 
genom utveckling av innovationssystem. 
 
Begreppet hållbar tillväxt innefattar ekonomisk, 
ekologisk och social tillväxt och kan kanske 
exemplifieras med en figur. Obalanser i detta 
system är ett viktigt forskningsområde! 
 
VINNOVA verkar efter principen Triple helix, 
d.v.s. att utvecklingen ska ske i samverkan mellan 

 
- vetenskapssamhället 
- näringslivet 
- politiska aktörer 

 
VINNOVA analyserar innovationssystem och 
arbetar med många kompetensområden och aktörs-
grupper och bygger upp, finansierar och genomför 
program tillsammans med dessa aktörer. 
 
Forskningsresultaten måste komma till användning 
hos någon, annars ger VINNOVA inga anslag. Man 
behöver veta från början att resultaten har en 
användare. 
 
VINNOVA prioriterar under 2001 IT- och 
kommunikationsteknologi samt livsmedel och 
bioteknik. 
 
Transportrelaterad forskning vid VINNOVA kan 
återfinnas i  
 
- Call inriktat mot gods + logistik, kollektivtrafik 

inkl miljö kommer under hösten 2001. 
- Call inriktat mot hållbar utveckling kommer. 
- Call inriktat mot emissionsforskning kommer 

senare kanske. 
- Systemdemonstrationer för miljöanpassade 

transporter lever vidare från KFB och kommer 
antagligen senare i ett call. 

 
Det skall observeras att man även kan ansöka om 
medel utanför callen, t ex när det gäller motfinansi-
ering för EU-projekt. 

 
 
VINNOVA har ett antal olika stödformer. Dessa är: 
 
- traditionella 
- Triple helix 
- aktiv industriell samverkan 
- kompetenscentra 
- SMINT 
 
Företagens roll i ett nätverk som det vi här samlats 
för att diskutera får inte glömmas bort i morgon-
dagens tankesmedja! 
 
Kommentarer 
 
Lars Nilsson, Vägverket: Ska man skapa mer 
innovation där det redan är innovation och skära ner 
där det står stilla?  
 
Urban Karlström, VTI: KFB:s arv saknas i 
VINNOVA. 50 miljoner kronor för 2002 avsätts 
inte för transportforskning. VINNOVA är jämfört 
med KFB ett helt nytt landskap.
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Miljökvalitetsnormer - hinder eller verktyg för en 
hållbar utveckling? 

 
Lena Gipperth, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet 

 
 
 
 

Lena Gipperth medverkar i VASTRA (ett 
vatteninriktat forskningsprogram). 
 
Miljökvalitetsmålen styr delmålen för sektorer och 
geografiska områden. För att uppfylla målen skapas 
kriterier, miljökvalitetsnormer, riktvärden m.m. På 
dessa verkar EG-rätten. 
 
EG-rätten inverkar på miljökvalitetsnormerna vad 
gäller luftkvalitet som här används som exempel: 

 
- avgaskrav 
- miljözoner 
- tillfälliga bilförbud 
 
Luftkvalitetsnormerna styrs av mål och påverkas av 
aktiviteter, men hur styr luftkvalitetsnormerna 
aktiviteterna? Här inverkar såväl lagstiftning som 
ekonomiska och känslomässiga krafter. 
 
En mindre bra formulering i miljöbalken är 5:4 -
Verksamheten skall bedrivas så att 
miljökvalitetsnormer inte överträds! 
 
Dagens åtgärdsprogram innefattar 
 
- 2 kap. MB 
- PBL 
- Avgaskrav 
- Miljözoner 
- Tillfälliga bilförbud 
- m.m. 
 

Åtgärdsprogrammet räcker dock inte till för att 
uppfylla EU-normer på grund av att: 
 
- de endast avser formella åtgärder, 
- de omfattar verksamheter, ej åtgärder, 
- de är bindande för myndigheter, men ej för 

enskilda. 
- undantag finns för miljöskyddsområden 
- mm. 
 
Dessa brister gör att det finns behov av att: 
 
1) koppling sker till den enskildes rättsläge 
2) Åtgärdsprogrammens funktion  

 
- fördelning av krav, 
- behöver bli bindande, 
- processen att ta fram ett åtgärdsprogram, 
 

3) Ytterligare verktyg för att underlätta 
genomförandet. 
 
Miljökvalitetsnormerna upplevs som ett hinder på 
t.ex. miljöförvaltningarna i Stockholm och 
Göteborg eftersom systemet uppfattas som ofärdigt. 
Följden blir att normerna i sig själva uppfattas som 
ett problem istället för luftföroreningarna. 
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Möjliga och omöjliga mål för bullerimmissionen från 

trafik i stad 
 

Tor Kihlman, Institutionen  för teknisk akustik, Chalmers tekniska högskola  
 
 
 
 
Buller är unikt bland emissioner eftersom det idag 
inte kan lösas fullt ut med tillgänglig teknik, till 
skillnad från andra miljöproblem. Tekniken finns 
helt enkelt inte. Därför har målet för trafikbullret 
varit i stort sett oförändrat sedan 30 år, ca 55 dB. 
Därför måste själva huskropparna användas i 
bullerskyddet. Kvarter med sluten gårdsbebyggelse 
är troligtvis lösningen. Innergårdar är viktiga 
”tysta” områden i städer.  
 
Men att utnyttja ljudlandskapet på detta sätt leder 
till stor inverkan på stadsplanen. 
 
Figuren nedan visar hur kostnaden påverkas för 
akustisk kvalitet om hänsyn till detta tas redan i 
planeringen jämfört med om åtgärder måste göras i 
efterhand. 

Hur stor del av staden kan då ha 55 dB, vilket 
Kihlman bedömer som en acceptabel nivå? Svaret 
är tyvärr inte stor!! Målet 55 dB är därför 
orealistiskt, vi får vänta i 100 år för att uppnå detta 
mål! 
Man kan konstatera att bullermålet är mer avlägset 
nu än på 1960-70-talen. 
 
Vägbeläggning kan reducera bullret med 2-5 dB.  
30 km/h-zoner hjälper, men löser inte problemet! 
Vem är då ansvarig för bullerproblemen? Förut var 
bilindustrin huvudansvarig för att reducera bullret 
från fordonen. Numera är däckindustrin och 
väghållaren viktigare aktörer eftersom motorbullret 
står för en relativt liten del jämfört med bullret från 
däck och vägbana. 
 
Möjligheterna för dessa aktörer är dock mycket 
begränsade. För vägbeläggningar gäller att bullret 
kan reduceras med uppskattningsvis 2–5 dB, vilket 
dock kräver ett intensivt utvecklingsarbete. För 
däck är chansen försutten för de närmaste tio åren. 
 
Utglesning av trafiken skulle kunna tänkas vara en 
lösning men är det inte eftersom detta skulle stå i 
konflikt med andra miljömål. 
 
Tyvärr gör detta sammantaget att de generella 
immissionsmålet <65 dB är ogörligt med dagens 
bilar och 55 dB omöjligt. Målet bör därför 
omformuleras eller förses med ett parallellmål 
innefattande formuleringar om stadsplaneringen. 

 

Kostnad

Akustisk kvalitet

planering

”efteråt”
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Behov av data för ett kostnadseffektivt miljöarbete 
 

Peringe Grennfelt, IVL Svenska miljöinstitutet AB 
 
 

 
Miljömålsarbetet har hittills endast bidragit till att 
nya mål upptäckts! 
 
Sverige levererar usla data, fel data och för sent! 
 
Peringe Grennfelt poängterar behovet av data för 
uppföljning. Miljökvalitetsdata relaterade till 
transporter omfattar flera miljoner enskilda källor. 
Åtgärdsbeslut måste bygga på kunskap. 
Transportsektorns bidrag till flera miljöproblem är 
stort, men dåligt kvantifierat. 
 
Det är svårt att kvantifiera emissionerna från skilda 
källor. Idag måste emissionerna uppskattas utifrån 
 
- emissionsmätningar, vilka dels görs i 

laboratorier och dels i fält  
- emissionsinventeringar genom aktivitetsdata i 

kombination med emissionsfaktorer. 
- halter i luft 
- effekter 
- åtgärder och deras kostnader 
 
Vad gäller övergripande strategier kan man 
konstatera att det finns andra viktiga miljömål 
förutom miljökvalitetsmålen, exempelvis på 
europeisk nivå, CAFE-programmet, internationella 
klimatarbetet, CLRTAP:s arbete med integrerade 
systemanalyser. 

DPSIR. OECD-approach på uppföljning av 
miljöfrågor. 
 
IVL mäter dock emissioner från enskilda bilar (CO-
halt). 
 
Vad får miljödata kosta? Behovet av miljödata ökar 
med 10% årligen. Idag kostar miljömätningar i 
Sverige > 1 miljard kr/år. Av detta är 
Bilprovningens kostnad för avgaskontroll sannolikt 
en stor andel. Är detta kostnadseffektivt?  
 
Grennfelt anser avslutningsvis att det är olyckligt 
att miljöövervakning och -mätning har fjärmats från 
forskningen.

 
 

behov

kostnadkvalitet
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Partiklar i omgivningsluften och miljömålen 
 

Hans-Christen Hansson, Institutet för tillämpad miljöforskning,  
Stockholms universitet 

 
 

 
Ca 40 000 personer årligen i Europa dör för tidigt 
pga. luftföroreningar. Partiklar står för huvuddelen 
av dessa för tidiga dödsfall. 
 
Partiklar mäts normalt med måtten PM10 och PM2,5, 
vilket är de mått som används i de nya miljö-
kvalitetsnormerna för partiklar. 
 
Mätningar i Sverige, som Hansson ansvarat för, 
visar att resuspenderat material utgör en stor andel 
av halterna i stadsluft. Endast 10% av PM2,5 
kommer från bilarnas avgasrör. På Hornsgatan i 
Stockholm är resuspension av vägdamm den största 
källan till PM2,5 följt av långdistanstransporterade 
partiklar och avgaspartiklar. 
 
Orsakerna till hälsoeffekterna av partiklar är inte 
klargjorda. Faktorer som kan vara relevanta är 

partikelmassa, partikelantal, partikelyta och 
partikelkemi etc. Idag är det oklart vad som är mest 
relevant att mäta. Dessutom känner vi inte till något 
om synergieffekter mellan t.ex. gasformiga ämnen 
och partiklar, sot, löslighet, storlek. 
 
Därför kan man ifrågasätta om målet avser rätt 
mått, d.v.s. halter av PM10 och PM2,5, som endast 
ger uppgift om massan av partiklar under en viss 
diameter i en luftvolym.  
 
Därför  rekommenderar Hansson berörda myndig-
heter att komplettera nuvarande forskningsagenda 
för att finna bättre grunder för åtgärder, som klart 
leder fram till ett uppfyllande av miljömålet Frisk 
luft.
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Grupparbeten 

 

 
Som stöd för grupparbetena hade deltagarna fått ut 
några frågor som var avsedda att utgöra en grund 
för diskussionerna. Dessa frågor var: 

1) Hur tillämpas miljökvalitetsmålen praktiskt 
inom transportsektorn? Hur styr miljökvalitets-
målen arbetet idag? Hur borde de styra? 

2) Hur upplever ni att kommunikationen mellan 
er egen organisation och övriga aktörer inom 
miljökvalitetsarbetet fungerar? 

3) Diskutera utgående från er bakgrund och 
gårdagens seminarium kunskapsluckor och 
kända forskningsbehov. Finns det problem-
områden som idag är obeforskade? Saknas 
basresurser inom något område? Finns det 
miljökonsekvenser som i dag saknar 
"problemägare" etc. 

4) Borde något av miljömålen formuleras 
annorlunda? Finns mål som är orimliga idag 
och om 25 år? 

5) Vilka funktioner/syften anser ni att ett nätverk 
för transportrelaterad miljökvalitet bör ha för:  

a) Departement 

b) Sektorsmyndigheter 

c) Forskningsfinansiärer 

d) Datavärdar 

e) Forskare 

f) Övriga… 

6) Hur bör ett nätverk vara utformat för att utgöra 
en resurs för de olika målgrupperna? 

7) Vilken typ av verksamhet bör nätverket 
bedriva?

 
 

Gruppindelning 
 
 
Grupp 1 

Göran Blomqvist 

Hans-Christen Hansson 

Tom Hedlund 

Lars Nilsson 

Markku Rummukainen 

Tomas Svensson 

 
 
Grupp 2 

Sören Dahlén 

Lennart Folkeson 

Kerstin Forssén 

Peringe Grennfelt 

Helena Helgesson 

 

Grupp 3 
Lena Gipperth 

Mats Gustafsson 

Kicki Johansson 

Glenn Sahlberg 

Krister Sandberg 

Ann  Mari Westerlind 

Anders Wärmark 

 
Grupp 4 

Hans Antonson 

Stefan Filipsson 

Jörgen Garvill 

Reidar Grundström 

Tor Kihlman 

Lena Nerhagen
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Gruppredovisningar 
 
 
Grupp 1 
 
Gruppen identifierar ett antal glapp; det mellan 
politiska mål och åtgärder, det mellan behov av 
kunskap för åtgärder och mål och befintlig kunskap 
samt glappet i kontakten mellan miljömål. 
 
Ett behov av nätverk finns för kontakter mellan 
myndigheter (SIKA, STEM, Naturvårdsverket, 
Vägverket, Banverket), forskarvärlden och 
finansiärerna. 
 
Ett nätverks uppgift bör vara att ta fram 
statusrapporter som visar glappet mellan mål, 
måluppfyllelse och behovet av ny kunskap och vad 
som behövs för att fylla i dem. Myndigheterna 
definierar behoven och ”lägger pussel”. För att ett 
sådant nätverk skall kunna fungera behövs 
sammankomster, en fungerande webbplats och 
finansiering. Finansieringen bör myndigheterna stå 
för. 
 
 
Grupp 2 
 
Gruppen anser att det är viktigt att operationalisera 
miljömålen. Målen måste brytas ner till aktörsnivå, 
d.v.s. regional/kommunal nivå, för att dessa aktörer 
skall kunna få en uppfattning om vad som skall 
göras. Även viktigt med uppföljning i fält för att ta 
reda på om åtgärderna var effektiva liksom att finna 
vad som är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt 
och vad som inte är det. 
 
Vilka är miljöeffekterna av projekt som inte 
betecknas som ”miljöprojekt”? Miljöprojekten i sig 
har ofta inte stor effekt; den stora miljöpåverkan är 
förknippad med icke-miljöprojekten. Forskning blir 
viktigare om den efterfrågas. 
 
Gruppen ser ett behov av andra värderingssystem 
än de nuvarande (t.ex. haltmätningar). Mäter man 
verkligen det man bör eller bara det man kan? Alla 
miljömål kan inte mätas på det nuvarande sättet 
utan kräver andra metoder. 
 
Nätverket skulle kunna bli ett viktigt forum för att 
jämföra forskningsfronten med problemfronten och 
åtgärdsfronten. 
 

Grupp 3 
 
Gruppen konstaterar att myndigheterna är ganska 
väl styrda av miljökvalitetsmålen, undantaget 
SIKA, som styrs av de transportpolitiska målen. 
 
Viktiga kunskapsluckor är: 
Övergripande mål – åtgärder; hur skall 
operationaliseringen fungera? 
Avvägningsproblematiken mellan miljömål och 
andra mål. 
 
Det finns även konflikter inom målen: 
Samhällsekonomiska kalkyler gentemot 
kvantifierbara mål 
Rekreation och friluftsliv samt upplevelsevärden 
saknar problemägare idag. 
 
Nätverket behövs för kretsloppet mål/kunskap, men 
bör inte innehålla alla grupper som vi har på listan 
utan bör inskränka sig till ett nät mellan 
forskarvärlden och myndigheterna. 
 
 
Grupp 4 
 
Gruppen anser att miljökvalitetsmål är bra eftersom 
de förtydligar tidigare mål. Målen styr dock inte 
arbetet p.g.a. att de fortfarande bryts ner till  
operationell nivå. De transportpolitiska målen styr 
mycket arbete. 
Vad beträffar nätverket finns många grupperingar 
redan som skulle kunna ha den roll vårt nätverk vill 
ha, t.ex. SIKA eller Naturvårdsverket. Om 
nätverket ska bildas bör tre grupper ingå: 
 

- forskare 
- sektorsmyndigheter 
- departement 

 
Frågan om kostnader för och styrning av ett 
eventuellt nätverk diskuterades inte under gårdagen. 
Frågan viktig om ett nätverk skall bildas. 
 
Nätverket får inte bli ytterligare en e-postlista, 
dessa finns redan för många av.  
 
En uppgift för nätverket kunde vara att identifiera 
luckor i målen och att arbeta med svåra mål, 
exempelvis buller. En annan roll skulle kunna vara 
granskningar av miljörapporter med en bred bas. 
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Andra viktiga områden kan vara juridiken kring 
målen, konflikten mål – medel.  
Nätverket skulle kunna sprida kunskap för att 
förhindra ”dubbelforskning”, men även föra ut ett 
budskap till allmänheten om vikten av att ändra 
beteende eftersom det finns konflikter mellan 
miljökvalitetsmålen och människors bekvämlighet 

(uppoffring i pengar: konflikt individ – gemen-
samma mål). Ett problem kan vara att avgöra vems 
budskap som ska presenteras via nätverket. 
 
Nordiska vägdatabasen (NVDB) är ett bra verktyg 
för statistik till stöd för målarbetet.

 
  

 
  

Spårvagnssupén 
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Slutdebatt 
 
Det är uppenbart att det finns motsättningar mellan 
miljökvalitetsmålen. Det är därför viktigt att sträva 
efter samverkan mellan målen, t.ex. menar Kilman, 
Chalmers. att en sådan samverkan är viktig mellan 
bullermålen och andra mål. Folkeson, VTI, väcker 
frågan om målen t.o.m. kan motverka miljöarbetet? 
Helgeson, SGI, anser att så är fallet på grund av 
motsättningar finns mellan målen. Hedlund, 
Naturvårdsverket, menar dock att problemet snarare 
är att målen inte backas upp av åtgärder. Nilsson, 
Vägverket, håller med om detta och menar att för 
mycket kraft läggs på formuleringar och att 
forskare måste uppmärksamma, inte förneka 
konflikter mellan målen. 
 
Larsén, Boverket, undrar hur man möter omställ-
ningen som målen skapar och hur gör man avväg-
ningen mellan mål? Folkeson, föreslår att den 
offentliga sektorn i detta arbete kanske kan dra 
nytta av näringslivets framgångsrika miljöarbete? 
Larsén håller dock inte med om att detta arbete är 
så framgångsrikt. 
 
Westerlind, RAÄ, betonar att kulturarvet måste 
bevaras och brukas. Man kan alltså inte bara jobba 
med restriktioner och skydd utan kulturvärdet måste 
också leva. Helgesson menar att detta synsätt även 
finns inom naturmiljövården, men att det har varit 
svårt att kommunicera fram. Larsén inflikar att 
kvalitén måste lyftas fram. Kvalitén är eller måste 
vara levande eller utvecklande. 
 
Gipperth, Göteborgs universitet, efterlyser tydligare 
hierarki mellan miljökvalitetsmål och andra mål. 
Hedlund, Naturvårdsverket, menar att miljö-
kvalitetsmålen sätt efter vad naturen tål och inte tar 
hänsyn till samhällsekonomiska aspekter. Detta 
måste vara utgångspunkten. Kihlman tycker dock 
att man för bullermålet också borde ta hänsyn till 
vad människan tål. Han menar vidare att 
Naturvårdsverket här har lagt sig på lägsta möjliga 
ambitionsnivå. Hedlund svarar att människan 
absolut ingår i bullermålet, men att detta mål är 
särskilt svårt eftersom det inbegriper sådana enorma 
kostnader. Eftersom generationsmålet är så 
kortsiktigt kanske inte avvägningen alltid kommer 
att styras av miljökvalitetsmålen menar Nilsson. 
Larsén tycker klimatmålet tagit för stor plats i 
diskussionerna om mål. Hedlund tror inte att något 
mål inte kommer att kunna uppfyllas utom 
eventuellt klimatmålet. Helgesson välkomnar denna 
optimism och understryker vikten av att 

kommunicera målen med allmänheten så att denna 
kan se för- och nackdelarna med dem. 
 
Slutligen diskuterades nätverkets funktion. 
Rummukainen, SMHI, anser att nätverket kunde 
vara en bra kontaktkanal mellan transportforsk-
ningen och SMHI. Larsén fyller i att även Boverket 
ser ett värde i bra kontaktkanaler till forskare. 
Banverket efterlyser uppföljning och åtgärder i 
system enligt Dahlén, Banverket. I detta arbete 
behövs ett nätverk. Nätverket får dock inte slå 
undan sektorsmålen, som naturligtvis är viktiga för 
Banverket. Larsén menar att det är viktigt att 
sektorsmålen relaterar till miljökvalitetsmålen. 
Hansson, ITM, anser att ett nätverk bör belysa de 
glapp som Hedlund tidigare tog upp. Hedlund 
instämmer och menar att statusrapporter vore en bra 
aktivitet tillsammans med en informationsfunktion. 
Rapporterna kunde vara sammanfattande rapporter 
om kunskapslägen inom vissa utvalda ämnes-
områden. Ett första steg i informationsarbetet kan 
vara ett TEMA – symposium under Transportforum 
(den årliga transportkonferensen i Linköping). Det 
är viktigt att nätverket inte bara pratar utan tar fram 
produkter. Helgesson instämmer men menar även 
att ”snack” och kontakter också har ett stort värde.  
 
Westerlind framhåller att Riksantikvarieämbetet ser 
ett behov av att tillsammans med andra verk och 
forskare samlas och diskutera angelägen forskning. 
Nilsson är tveksam till att departement ingår i 
nätverket, dessa bör snarare vara mottagare av 
nätverkets produkter. Wärmark, SIKA, menar att 
nätverkets roll kan vara att presentera verkligheten 
genom att ta fram samlade analyser av kunskaps-
läget och på så sätt motverka mytbildning. 
Grundström, Luftfartsverket, tycker att samarbetet 
mellan trafikverken inte är tillräckligt, något som 
kanske skulle kunna underlättas av ett nätverk. 
Folkeson undrar om nätverket behöver nordisk 
medverkan. Detta är behovsstyrt, tycker 
Grundström. Det internationella utbytet är viktigt, 
dock inte internationellt deltagande i nätverket 
enligt Nilsson. 
 
Statusrapporter som tar upp glappet mellan mål och 
åtgärder, mellan sektorsmål och miljömål (d.v.s. 
kunskapsbehovet) och som produceras före ett 
temasymposium och färdigställs under/efter 
symposiet bör ge politisk genklang. Dokumentet 
bör dessutom vara relativt lättillgängligt för alla 
parter inom processen. 
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Slutsatser 

 
Vi drar från föredragningar och diskussioner under 
workshopen följande slutsatser: 
 
- Det finns ett behov av att belysa intresse-

konflikter mellan mål och av att belysa glappen 
mellan politiska mål och faktiska åtgärder. 

- För att komplettera de samordningsuppgifter 
som andra instanser har finns det ett behov av 
ett nätverk för transportrelaterad miljökvalitet.  

- Det är viktigt att nätverket får specifika 
uppgifter och inte bara är ett rent kontaktnät. 

Nätverkets uppgifter föreslås bli: 
 
- att sammanställa statusrapporter inom aktuella 

forskningsområden 
- att anordna seminarier där aktuella och 

problematiska ämnen relaterade till 
miljökvalitetsmålen och transportsektorn 
diskuteras 

- att utgöra ett forum för diskussioner som leder 
till samordning och effektivisering av 
forskningsinsatser 

- att till olika aktörer och avnämare sprida 
information om FoU om transporter och 
miljökvalitetsmålen.  
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Bilaga: Deltagarförteckning 
Förnamn Efternamn Företag Telefon e-post 
Hans Antonson VTI - Statens väg- och 

transportforskningsinstitut 
013-204163 Hans.antonson@vti.se 

Göran Blomqvist VTI - Statens väg- och 
transportforskningsinstitut 

013-204171 Goran.blomqvist@vti.se 

Sören Dahlén Banverket 0243-445466 Soren.dahlen@banverket.se 
Gunnar Eriksson Näringsdepartementet 08-4051000 Gunnar.eriksson@industry.ministry.

se 
Stefan Filipsson Skogsstyrelsen 036-155738 Stefan.Filipsson@svo.se 
Lennart Folkeson VTI - Statens väg- och 

transportforskningsinstitut 
013-204159 Lennart.folkeson@vti.se 

Kerstin Forssén SCB - Statistiska centralbyrån 019-17 60 00 Kerstin.forssen@scb.se 
Sonja Forward VTI - Statens väg- och 
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