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Omslag: Hejdlösa Bilder 

Förord 
Rapporten utgör en beskrivning av trafikinformation och vilka ingående miljövariabler 
som påverkas av trafikinformation och dess effekter på trafiken. Projektet har tagit fram 
en modellberäkning där effekter av trafikinformation på miljön har presenteras och/eller 
värderats.  
 
Projektledare har varit Anders Genell (uppstart) och Sara Janhäll (avslut), båda VTI, 
och rapporten utgör slutrapport för projektet ” Trafikledning och trafikinformation: 
miljöeffekter”.  
 
En mängd personer har ställt upp och delat med sig av sin kunskap och tid, och vi vill 
således speciellt tacka följande personer från Trafikverket: Stefan Knutsson, Maria 
Lichtscheidl, Bo Kristoffersson, Håkan Nordlander, Barbro Brehme, Kia Tomasson, Per 
Lingvall, Mats Eltin, och Fredrik Möller.  
 
Vi vill också tacka Christina Paulin på SJ, samt VTI-medarbetarna Göran Blomqvist, 
Mikael Ögren, Inge Vierth, Annelie Carlson och Mohammad-Reza Yahya. 
 
 
 
Göteborg 1 mars 2013 

 
 
Sara Janhäll 
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Trafikinformation och miljöeffekter – beräkningar av omledningseffekter 
av Sara Janhäll, Anders Genell och Annika Jägerbrand 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 
Sammanfattning 

Projektet syftar till att beräkna miljöeffekterna av dagens trafikinformation samt 
effekterna av en utvecklad trafikinformation, vilket görs med en nyutvecklad 
beräkningsmodell. Baserat på denna effektsnurra redovisas även en åtgärdsbank som 
utifrån dagens trafikinformation syftar till förbättrad energianvändning, klimatpåverkan, 
luftmiljö, bullermiljö och andra miljövinster.  

Trafikinformation används i allt större utsträckning för att styra trafiken, särskilt i 
urbanmiljö där trängsel och vägarbeten samt plötsliga händelser i form av olyckor ofta 
påverkar framkomligheten, samtidigt som alternativa vägar finns tillgängliga. Trafik-
information skiljer sig mellan järnvägstrafik och vägtrafik främst avseende vilka man 
informerar från Trafikverkets sida i de olika systemen. För vägtrafik informerar 
Trafikverket oftast resenären direkt i och med att resenären normalt använder sitt eget 
fordon. Den privata marknaden förväntas dock själv vidareförädla informationen så att 
den når rätt mottagare t.ex. via appar i smarta telefoner, GPS-system etc. För järnvägen 
informerar Trafikverket trafikföretagen, t.ex. SJ, Öresundståg, som sedan i sin tur 
informerar resenärer och förare. Detta påverkar genomslaget och möjligheten att styra 
trafiken stort, samt skapar en del problem för den trafikslagsövergripande information-
en. 

Den här rapporten fokuserar på de akuta miljöeffekterna av trafikinformation, även om 
en genomgång av mer långsiktiga effekter ingår. Endast den förändrade trafikmängden 
och körsätt påverkar beräkningarna i effektsnurran, medan t.ex. effekter på 
infrastrukturplaneringen av ökat användande av vissa omledningsvägar inte ingår.  

Många miljöeffekter kan påverkas av trafikinformation. Det gäller framförallt luft-
föroreningar, buller, klimatutsläpp, men även barriäreffekter, ljusförorening, förorening 
av vatten och mark, störning i ömtåliga områden etc. Beräkningar med effektsnurran 
visar att mycket kan göras för att påverka emissionerna t.ex. genom påverkan av hur 
man kör, samt hur olika befolkningsexponering kan ge olika resultat. Exponeringen av 
befolkningen kan begränsas om omledningsvägar väljs med hänsyn till den lokala 
exponeringen, samt om tiden på dygnet tillåts påverka valet av omledningsväg eller 
huruvida man vill påverka tidpunkten för resan med hjälp av trafikinformation.  

Med de antaganden som normalt används inom infrastukturplanering tillmäts t.ex. 
partikelutsläpp i urbanmiljö stor vikt, medan de med dessa antaganden inte ger någon 
miljöpåverkan på landsbygden, trots att de sprider föroreningar kring vägarna. Detta 
visar att jämförelsemodellerna är starkt förenklade och att utveckling inom emissions-
modellering, exponering, effekter av exponering samt implementering av modellerna är 
av största vikt för att ta tillvara den kunskap som finns och hela tiden uppdateras. 
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Traffic information and environmental effects – calculations due to traffic 
relocation 
by Sara Janhäll, Anders Genell and Annika Jägerbrand 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 
Summary 
The project aims at calculating the environmental impact of today's traffic information 
and the impact of future traffic information, which is done with a new computational 
model. Based on this small model a list of possible measures to reduce the 
environmental impact using traffic information is given, aiming at slowing down 
climate change and improving energy efficiency, air quality, noise, and other 
environmental impacts. 

The use of traffic information to improve traffic flow is increasing, especially in urban 
environments where congestion, road works and sudden events such as accidents often 
affect maneuverability, while alternative routes are available.  

The traffic information systems differ between rail and road traffic mainly in respect of 
who to inform from The Swedish Transport Administration’s side. Road traffic 
information is usually directed directly from The Swedish Transport Administration 
towards the traveler as they normally drive their own vehicles. The private market is 
expected, however, to further refine the information so that it reaches the right recipient 
e.g. through apps in smart phones, GPS systems, etc. For railroad The Swedish 
Transport Administration informs train companies, such as SJ and Öresundståg, who in 
their turn inform travelers and drivers. This affects the impact and the ability to manage 
traffic largely, and creates problems for the intermodal information. 

This report focuses on the urgent environmental impact of traffic information, although 
a review of long term effects is included. Only the change in the amount of traffic and 
driving style affects the calculations of environmental impact, while e.g. effects on 
infrastructure planning and increased use of specific routes are not included. 

Many forms of environmental impact can be affected by traffic. This applies in 
particular to air pollution, noise, greenhouse gas emissions, as well as barrier effects, 
light pollution, water pollution and soil disturbance in sensitive areas, etc. The 
calculations show that much can be done to influence issues such as way of driving, and 
exposure of humans can give different results. The exposure of the population may be 
limited if routes are chosen depending on possible local exposure and on the time of day 
or whether you want to affect the time of travel using traffic information. 

With the assumptions commonly used in infrastructural planning for example, particle 
emissions in an urban environment are relatively important, while the same emissions 
give no environmental impact in rural areas based on those assumptions. Thus the 
models used are shown to be highly simplified and the development of emission 
modeling, exposure, effects of exposure, and implementation of models is essential to 
take advantage of the knowledge available and constantly be updated. 
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Mål 
Projektet syftar till att beräkna miljöeffekterna av dagens trafikinformation samt 
effekterna av en utvecklad trafikinformation, vilket görs med en nyutvecklad 
beräkningsmodell.   

Denna effektsnurra kan både användas som stöd vid planeringen av hur trafik-
informationen ska genomföras och för att i efterhand beräkna hur stor miljöeffekt den 
genomförda trafikinformationen har haft. Effektsnurran utgår från den trafikförändring 
som trafikinformationen har eller kommer att ge upphov till och beräknar emissioner, 
exponering och kostnad på ett enkelt och lättfattligt sätt. Endast begränsade delar av 
miljöeffekterna har kunnat kvantifieras och effektsnurran har förberetts för vidare-
utveckling utifrån de resultat som har framkommit i denna utredning.  

Utifrån effektsnurran redovisas även en åtgärdsbank som utifrån dagens trafik-
information syftar att få bättre energianvändning, klimatpåverkan och andra 
miljövinster. De valda angreppssätten och avgränsningarna beskrivs ingående i denna 
rapport. 

1 Inledning 
Trafikinformation används idag för att informera trafikanter om händelser och tillstånd i 
trafiken. Trafikanter väljer utifrån den tillgängliga informationen hur resan skall företas, 
och dessa val styr i viss mån färdsätt och resväg för resan. Miljöbelastning och klimat-
effekter påverkas således beroende på vilken trafikinformation som förmedlas samt i 
vilken omfattning resandet påverkas av informationen. En viktig faktor för hur stor 
påverkan blir av trafikinformationen är tidsaspekten. Trafikinformation som gäller 
plötsliga händelser såsom t.ex. olyckor behöver förmedlas snabbt för att de berörda 
resenärerna skall hinna agera. Långsiktig trafikinformation däremot, t.ex. om planerade 
anläggningsarbeten, kan förberedas i god tid. 

Genomslaget av trafikinformationen hos resenärerna beror på hur stort genomslag de 
olika informationskanalerna har. Skyltar når de resenärer som befinner sig i omedelbar 
närhet, lokalradio når lyssnare i regionen och internet når i princip hela världen. Skyltar 
kräver inget aktivt åtagande av resenärerna förutom uppmärksamhet och tolknings-
förmåga för att informationen skall förmedlas medan radiomeddelanden kräver att 
radion är påslagen och internet kräver att resenärerna aktivt söker upp den specifika 
hemsidan vid det givna tillfället. Genomslaget av trafikinformationen på resenärs-
beteende är därför beroende av geografisk täckning och interaktivitet samt resenärs-
respons.  

Miljöeffekter av transporter beräknas oftast baserat på modeller som inkluderar 
hastighet, fordonsslag och årsdygnstrafiken (ÅDT, dvs. det under ett år genomsnittliga 
trafikflödet per dygn uppmätt som fordon per dygn, axelpar per dygn eller gående och 
cyklister per dygn på en väg). För att kunna beräkna miljöeffekter av trafikinformation 
behöver genomslaget av informationen relateras till trafikmängden på den aktuella 
vägen, ofta förenklat till ÅDT, hastighet, fordonsslag, resmönster samt inkludera olika 
typer av geografiska hänsyn, t.ex. ifall områden är tättbebyggda eller ej. Avseende 
trafikinformation är händelserna också ofta av tillfällig, men ibland återkommande, art. 
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2 Metodik 
Projektet har genomförts i tre delmoment:   

I. Kartläggning av trafikinformationsåtgärder och preliminär 
åtgärdsbank. De nuvarande informationskanalerna kartläggs och 
trafikledningsåtgärder och trafikinformation som har effekt på energi och 
miljö identifieras. En preliminär åtgärdsbank tas fram. 
 

II. Utveckling av beräkningsmodell och effektmall. Ett urval av lämpliga 
trafikinformationsåtgärder tas fram och studeras i detalj där miljö, energi och 
klimateffekterna arbetas in i en beräkningsmodell och en effektmall som är 
relaterade till information/trafikledning.  
 

III. Utveckling och implementering av åtgärdsbank. Åtgärdsbanken 
uppdateras med bakgrundsdata i form av nyckeltal, modell och effektmallar. 
Åtgärdsbanken och effektmallen testas för lämpligt scenario.  

Den första delen av projektet (I) är en kartläggning av området trafikinformation och 
trafikledning. Detta innefattar en beskrivning av hur trafiken kan påverkas av olika 
former av trafikinformation. Både väg och järnväg har studerats och likheter och 
skillnader mellan de båda trafikslagen har beskrivits. Vi har i denna del intervjuat ett 
antal personer på trafikverket som är ansvariga inom trafikinformationsrelaterade 
områden. Vi har också studerat en antal olika rapporter och andra skrifter. Här har vi 
startat med ett mycket brett perspektiv som sedan har smalnats av alltmer. Denna del 
resulterade i en beskrivning av trafikinformationens möjlighet att påverka trafik och i 
sin tur miljön. 

I del II hanteras problemet med sammanvägning av de olika miljöeffekter som berörs av 
trafikförändringar som kan påverkas av trafikinformation och trafikledning. Vi började 
delmomentet genom att söka vetenskaplig litteratur och annan litteratur som samman-
kopplade trafikinformation eller trafikledning med miljöeffekter eller specifika miljö-
effekter som vi har identifierat som viktiga. Denna litteratur finns redovisad som 
referenser i texten i rapporten.  

Miljöeffekterna består av olika emissioner (exempelvis buller, luftföroreningar, och 
klimatutsläpp) samt olika exponering och därmed olika slags måttenheter. Dessa har 
också räknats om till monetära (ekonomiska) termer genom de värderingar som används 
i Trafikverkets samhällsekonomiska beräkningsmodell ASEK 5 (ASEK, 2012). 
Resultatet av miljöeffektsberäkningarna av trafikinformation kan alltså presenteras som 
utsläpp och som exponering samt i monetära termer. Dock har vi i detta projekt även 
identifierat miljöeffekter där det idag saknas en samlad effektbedömning med effekter 
och prissättning som kan värderas monetärt (jämför med exempelvis Näslund, 2010), 
dessa har också behandlats inom projektet och ingår men utan en prissättning då det inte 
finns utrymme inom projektet att komplettera med sådan, relativt omfattande, forskning.  

I denna rapport sammanställs indata till effektsnurran från litteratur, egen forskning och 
trafikverkets databaser. Data som inte har varit tillgängliga i dagsläget, alternativt krävt 
mer behandling än ramen för detta projekt har kunnat ge, har sammanställts för att 
förenkla framtida utveckling av modellen. 
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Rapporten avslutas (III) med ett antal exempel där effektsnurran har använts för att 
jämföra olika åtgärder och en tabell med åtgärder kopplade till effektsnurran och 
framkomna miljöeffekter.  
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3 Trafikinformation och trafikledning   
Trafikledning sker enligt författarnas uppfattning för att effektivisera trafikarbetet och 
framkomligheten. Trafikledning innebär att ansvariga får information om läget i trafiken 
och bedömer hur trafiken skall styras för att man skall minimera störningarna från 
trafiken. Ett verktyg i trafikledningsarbetet är trafikinformation som förmedlas till 
trafikanter och operatörer. 

Trafikinformation avser i denna rapport sådan information som riktas till resenärer och 
trafikanter för att de skall kunna välja bästa färdsätt och färdväg utifrån rådande 
förhållanden. Beskrivningen baseras på litteratur och intervjuer med främst Trafik-
verkets anställda. 

Hanteringen av trafikinformation har delats upp i järnväg respektive väg på indatasidan, 
och i transportföretag och individer på utdatasidan. Grunden till detta är bland annat att 
systemen för datainsamling traditionellt har varit uppdelade i Vägverket och Banverket 
(nu sammanförda till Trafikverket).  

Man har större möjlighet att leda trafiken på tågsidan än på vägsidan i och med att det 
endast förekommer yrkestrafik på tågsidan och att antalet förare är lägre. Rent 
principiellt finns inte skäl till denna uppdelning för resenärerna i och med att deras mål 
normalt är att komma från punkt A till punkt B, men eftersom hanteringen av trafik-
informationen varit delad så länge så finns fortfarande relativt stora skillnader i den 
praktiska informationshanteringen. 

 
3.1 Trafikinformationssystemet 
Trafikinformationssystemet har i princip tre delar som kan hanteras och effektiviseras 
var för sig: 

 
1. Insamling av information  
2. Bearbetning av information  
3. Utsändande av information via olika kanaler 

Insamling av trafikinformation hanteras inte i denna studie, i och med att det inte 
påverkar hur miljöeffekterna kommer in i arbetet. Kort kan sägas att man har mycket 
information att bearbeta, men alltid behöver mer. Det sker en ständig utveckling vilken 
främst har med effektivisering av trafikinformationen att göra och eventuella 
miljöaspekter tas sällan hänsyn till. Däremot sker en prioritering i trafikinformationen 
av andra aspekter, såsom t.ex. trafiksäkerhet, framkomlighet eller tidsaspekter för 
avbrott.  

Bearbetningen av informationen handlar främst om att göra den begriplig för 
mottagaren, att den är av god kvalitet och att den innebär att trafikanter och resenärer 
gör de åtgärder som trafikledningsarbetet avser. Information av god kvalitet minskar 
risken för t.ex. felkörning och undviker onödiga belastningar på vägens bärighet eller på 
flödeskapacitet – man undviker onödig trafik.  

Kvaliteten är inte minst viktigt på järnvägssidan där resenärerna i allmänhet inte själva 
vet hur trafiksystemet ser ut och fungerar och därför har svårt att förstå innebörden i 
trafikinformationen, t.ex. ”tågtrafiken står stilla p.g.a. signalfel”. Det är också viktigt 
att informationen är korrekt och inte framstår som vag eller osäker, t.ex. ”Upp till 2 
timmars försening på alla avgångar”.  
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Vid upprepade meddelanden där innebörden är oklar eller där informationen kontinu-
erligt ändras riskerar resenärerna långsiktigt att tappa förtroendet och i slutändan välja 
ett annat färdsätt. Trafikledningsarbetet kan utföras i viss mån genom rekommendation-
er och uppmaningar, så som restidsangivelser för olika vägalternativ eller rekommend-
erad omledningsväg vid tillfälliga stopp. Här skiljer sig dock järnväg från vägtrafik 
genom att trafikverket endast upplyser tågresenärerna om situationen, men får på grund 
av konkurrensneutralitetskrav inte rekommendera olika alternativ. Detta kan dock 
trafikföretagen själva välja att göra. 

För utsändandet av trafikinformationen är tidsaspekten i trafikledning och trafik-
information mycket viktig – när i tiden man nås av informationen har stor betydelse för 
hur informationen kan användas av resenärerna. Om information avseende tillfälliga 
förändringar kommer för tidigt kommer trafikanten inte att lägga märke till den, t.ex. 
”varning för köbildning under Stockholm Maraton nästa år vid den här tiden” medan 
om den är för sen hinner trafikanten inte åtgärda problemet, t.ex. ”du sitter nu fast i kö 
på grund av Stockholm Maraton”.  

Långsiktig eller semi-permanent trafikinformation i form av rekommenderat val av väg 
mot olika mål eller i form av permanenta omledningsvägar som kan användas vid 
störningar kan ge stora miljöeffekter, främst avseende exponering för buller och luft-
föroreningar. Sådan information har genom sin långsiktighet möjlighet att efter en tid 
bli ”allmänt känd” och därigenom nå åtminstone alla som kör ofta inom området. 
Annars kan genomslaget av trafikinformationen vara en begränsning, eftersom man 
aktivt måste nå trafikanten.  

En stor del av analyserna av trafikinformationen hanterar hur man ska kunna minska 
ledtiderna för att få ut informationen snabbare så att trafikanterna får den ”i tid”, samt 
hur man når så många berörda trafikanter som möjligt. Tabell 1 visar en översikt över 
de system som trafikverket använder idag. 

Tabell 1.  Översikt av olika kanaler för spridning av trafikinformation 

 Väg Tåg 

Variabla skyltar X X 

Utrop  X 

RDS1 X  

Radio (utöver RDS) X X 

GPS X  

SMS  X 

WEB X X 

Dagspress X X 
 
3.2 Trafikinformation – Järnväg 
Trafikinformation bearbetas och distribueras på olika sätt för vägtrafik och tågtrafik. För 
tågtrafik hanteras all information av landets åtta driftledningscentraler (DLC) som är 
ansvariga för respektive driftområde. Trafikplanerare får information om tåglägen och 
järnvägsnätets tillstånd via ett antal olika övervaknings- och rapporteringssystem.  
                                                 
1 Radio Data System 
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Trafikinformationen för järnvägstrafik är relativt omfattande och komplex. Detta beror 
dels på att det är många olika system och resurser inblandade i informationshanteringen, 
dels på att olika delar av järnvägsnätet har olika kontroll- och övervakningssystem som 
alla skall hanteras av tågklarerare på samma driftledningscentral. 

Trafikinformationen som Trafikverket levererar riktar sig främst direkt till de operatörer 
som trafikerar de olika banorna, men speciella trafikinformatörer förmedlar också viss 
aktuell information från tågklarerarna till resenärerna via högtalarsystem på stationerna 
och via elektroniska skyltar på plattformarna. Vid större trafikstörningar går 
informationen också ut till websidor och till media. Trafikverket informerar främst om 
från vilket spår tåget avgår (ankommer), hur mycket försenat tåget är, samt 
vidarebefordrar viss information från järnvägsbolagen. Det finns också en begränsad 
möjlighet att informera om orsaker till förseningar, t.ex. ”signalfel vid Katrineholm”, 
eller ”kraftigt snöfall gör att all trafik på Västra Stambanan står still”. 

Den information som riktas direkt till resenären är begränsad i och med att en stor del av 
den för resenären viktiga informationen, så som ersättningstrafik vid driftstopp etc, ägs 
av operatören. 

Informationen når resenärerna genom någon eller några av de kanaler Trafikverket har 
till sitt förfogande. Oftast innebär det variabla skyltar på aktuella plattformar, variabla 
skyltar vid stationsbyggnaderna samt utrop via högtalarsystemen på stationerna. I dessa 
fall nås resenären sannolikt av informationen omedelbart före förväntad avgång, även 
om informationen funnits tillgänglig tidigare t.ex. via Trafikverkets websidor (bl.a. 
trafiken.nu) eller via tredjepartssystem så som appar för smarta telefoner (t.ex. 
”Tågtavlan”). För att resenären skall nås av informationen i de senare fallen krävs dock 
en aktiv insats – resenären måste själv leta fram informationen. Några operatörer 
erbjuder möjlighet att skicka SMS till resenären ifall någon störning på trafiken berör 
den planerade resan. 

Vid större störningar går informationen ut via riks- eller lokalradio i samband med 
(väg)trafikmeddelanden eller nyhetssändningar. Stora störningar som är kända långt i 
förväg annonseras i vissa fall dessutom i dagspress. I båda dessa fall gäller att resenären 
lyssnar på rätt radiokanal (de kommersiella radiostationerna förmedlar sällan 
trafikinformation för tågtrafik) respektive läser rätt sida i rätt dagstidning vid rätt 
tillfälle före resan.  

 
3.3 Trafikinformation – Väg  
Till skillnad från tågsidan riktar sig trafikinformation på vägsidan oftast till individuella 
trafikanter som själva har möjlighet att välja färdväg så väl som körsätt, dvs. genom att 
hastighetsgränsen sänks under högtrafik för att ge ett jämnare trafikflöde. Majoriteten av 
resorna är arbetspendling och är sällan planerade långt i förväg, även om resorna 
påverkas av längre stopp, såsom vägarbeten som gör att man om möjligt väljer en annan 
väg för nästa dags resa. Den aktuella dagen ska resenären ta sig från hemmet till 
arbetsplatsen vilket innebär att resenären i de flesta fall nås av trafikinformationen först 
under påbörjad resa även om det handlar om information som funnits tillgänglig i god 
tid. Trafikanterna kan också ha ett sekundärt syfte med resan utöver att bara ta sig från 
A till B, t.ex. att ha en lugn stund i bilen eller köra vägen igenom ett visst område för att 
den upplevs som trevligare än andra alternativ. Detta kan också ha inverkan på hur 
trafikanterna använder trafikinformationen. 
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På samma sätt som för tågsidan finns ett stort antal indatakanaler och ett antal 
utdatakanaler för trafikinformationen på vägsidan (se Figur 1). En viktig skillnad är att 
informationen delvis rapporteras in av medtrafikanter och framförallt att den utformas 
för och riktas direkt mot trafikanter som kan ta ett beslut utan ledtid. Det gör att effekten 
av trafikinformationen är relativt snabb. Därför är ledtiden i informationsspridningen 
speciellt viktig för genomslaget. 

 

Figur 1.  Exempel på trafikinformationssystemet från Trafik Stockholm. 

Tabell 2 visar en ungefärlig sortering av tillgängliga informationskanaler baserad på 
ledtid. Dagspress är aktuell vid stora planerade vägarbeten (t.ex. Förbifart Stockholm) 
och kan förmedla detaljerad information om förväntade störningar som kan uppstå i 
samband med arbetet, samt vilka åtgärder trafikanterna rekommenderas genomföra. 
Detta görs ofta i form av annonser med formella kungörelser från Trafikverket eller 
kommunen.
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Tabell 2.  Informationskanaler sorterade efter ledtid. Kortast ledtid överst i tabellen. 

Informationskanaler 

VMS – Variabla Meddelandeskyltar 

RDS Radio Data System 

GPS-TMC: Traffic Message Channel 

Web 

Radio (utöver RDS) 

Dagspress 

 

På samma sätt som dagspressen tillåter långsiktig och omfattande information, sprids 
ibland motsvarande information via radioprogram där några inblandade entreprenörer 
kan beskriva olika planerade etapper i samband med starten av större arbeten. Speciella 
webbsidor för trafikinformation (t.ex. http://www.trafiken.nu) kan uppdateras i realtid 
och kan därför vara lämpade för att varna för pågående störningar innan berörda 
trafikanter påbörjar respektive resa, men når av naturliga skäl inte i samma utsträckning 
de trafikanter som redan kör sina fordon.  

De fordon som har GPS-navigatorer med stöd för TMC (Traffic Message Channel) får 
som sänds i det område man kör i. Meddelandena gäller främst större vägar så som 
europa-, riks- och prioriterade länsvägar. På GPS:ens kartbild visas en ikon eller text 
med information om till exempel hinder, trafikolyckor och vägarbeten samt vilken 
störning det medför. För vissa gator i storstäderna visas också köinformation.  

De flesta kompatibla GPS-mottagare kan då visa alternativa färdvägar för att kringgå 
hindret. Det är dock sannolikt att de flesta trafikanter som arbetspendlar inte har 
aktiverat sin navigator för resan mellan arbetet och hemmet. I stort sett samma 
information sänds dock ut som trafikmeddelanden i radio, och eftersom dessa 
meddelanden prioriteras av bilradions RDS-funktion (Radio Data System) så är det stor 
sannolikhet att trafikanterna nås av informationen via den kanalen. Då saknas dock i de 
flesta fall information om rekommenderade omledningsvägar. 
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Figur 2. Exempel från websidan http://www.trafiken.nu där aktuell VMS-information i 
Stockholmsområdet presenteras. 

 

Den informationskanal som uppskattas ha kortast ledtid och som dessutom når de flesta 
berörda trafikanter är variabla meddelandeskyltar (VMS). VMS visar vanligen ett 
temporärt vägmärke, t.ex. tillfällig hastighetsbegränsning, varning för arbete på väg, 
kövarning, etc. samt en kortare text, t.ex. ”E4/Stora Essingen, broskada, 1 körfält 
avstängt” (se Figur 2). Det finns möjlighet att rekommendera lämplig omledningsväg 
vid tillfälliga stopp, men detta används sällan i nuläget. När det inte råder någon 
störning används VMS dock i vissa fall till att visa beräknad restid för olika 
färdvägsalternativ, och påverkar därigenom trafikflödet längs respektive rutt.  

VMS har studerats mycket på senare tid både ur trafiksäkerhetssynpunkt, eftersom 
trafikanternas uppmärksamhet dras från den aktuella trafiksituationen för att de skall 
kunna ta till sig informationen (se Dukic et al., 2011) och ur funktionssynpunkt, för att 
kartlägga hur informationen tas emot och hur den bör utformas (Vägverket, 2006).  

Sammanfattningsvis kan sägas att informationen behöver vara koncis, tydlig och 
självförklarande för att trafikanterna på ett säkert sätt skall kunna tillgodogöra sig och 
hinna reagera på informationen. Effekten av ett VMS-meddelande beror till väldigt stor 
del på vilka valmöjligheter trafikanterna som nås av informationen har. Om 
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meddelandet t.ex. gäller en störning längre fram längs vägen, men det saknas möjlighet 
att välja en alternativ väg, så påverkar informationen knappast flödet alls. Dock kan en 
positiv effekt på humöret hos trafikanterna märkas om man vet anledningen till ett 
stopp. Detta kan sedan påverka körbeteende och såldes även utsläpp, energiåtgång och 
emissioner, vilket tyvärr inte har kunnat beräknas vetenskapligt och har därför inte 
behandlats i effektsnurran.  

 
3.4 Effekter av trafikinformation 
Effekterna av trafikinformationen på trafiken beror i huvudsak på vilka alternativ de 
som nås av informationen har. Visserligen kan trafikledning och trafikinformation på 
lång sikt ha stor miljöpåverkan genom att initiera och förflytta personbilstransporter till 
kollektivtrafik, men en sådan analys har inte ingått i detta projekt, utan effekterna har 
begränsats till sådana som har direkt miljöpåverkan.  

Få tidigare studier av trafikinformationseffekter har haft miljöfokus, men Tapani (2003) 
har identifierat några trafikledningsåtgärder vars effekter på trafiken också kunde 
relateras till en påverkan på luftkvaliteten. Några exempel var minskning av den totala 
trafiken, minskning av trafikarbetet för någon fordonsgrupp eller genom geografisk 
omfördelning av trafik. Dessa exempel kunde uppnås exempelvis genom optimering av 
trafiksignalplaner, prioritering av kollektivtrafik (eller miljözoner), förändring av 
hastigheter, omlokalisering av köer (Tapani, 2003). 

För att analysera de fall där trafikledning och trafikinformation har en direkt miljö-
påverkan får man betrakta de fall då trafiken förändras i sitt flöde eller karaktär så att 
den skiljer sig från det ”normala” flödet. Det normala flödet kan alltså sägas utgöra 
referensen mot vilken trafiken som påverkas av trafikinformationen jämförs.  

En stor del av den vinst man alltid vill ha av trafikinformationen, d.v.s. mindre 
köbildning och större framkomlighet, har normalt en positiv inverkan på miljön. Miljön 
behöver i många fall alltså inte tas i särskilt beaktande. I de fall en beräkning av 
miljövinsten kan påverka hanteringen av trafikinformation är när man beräknar den 
monetära vinsten av trafikinformation samt när man föreslår alternativa resvägar eller i 
allmänhet försöker påverka resandet i miljövänlig riktning.  

Tabell 3 visar en översikt över trafikinformation vars effekter utgör en potentiell grund 
för miljöpåverkan. För järnväg utgör effekterna av trafikinformationen i det kortsiktiga 
perspektivet i huvudsak byte av trafikslag eller ingen åtgärd alls. Om resenären finner 
det sannolikt att t.ex. en försening riskerar att öka ytterligare i omfång, och resenären 
har möjlighet att nå sitt mål på annat sätt, så är det troligt att hen byter färdsätt.  

Det finns en viss ekonomisk aspekt i och med att resenären spenderat pengar på en 
biljett och därför är ovillig att förverka sin resa i onödan, och denna ovilja inverkar 
direkt på hur stor försening respektive resenär kan tolerera. Ingen vetenskaplig studie 
angående denna relation på nationell nivå i ett lämpligt tidsperspektiv har dock kunnat 
hittas inom projektets tidsram, så den ekonomiska inverkan på resenärens val av färdsätt 
har inte inkluderats i detta projekt.  
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Tabell 3. Översikt av olika trafikmeddelanden och deras relaterade effekter på 
trafikflöde samt potentiell grund för miljöpåverkan. 

Information Trafikeffekt Grund för miljöpåverkan 

Halkvarning Stannar hemma idag – åker 
imorgon, eller sänkt hastighet 

Mindre stillastående kö, ev. ngt 
mindre trafikarbete 

Risk för 
köbildning 

Åker tidigare eller senare, 
eller på annat sätt  

Mindre stillastående kö, samma 
trafikarbete eller annat färdsätt, 
möjlighet att hinna trots kö 

Stillastående kö Åker annan väg Mindre stillastående kö, samma 
trafikarbete, annan exponering 

 Väljer annat trafikslag Mindre stillastående kö, annat 
trafikarbete 

Anvisad 
omledning 

Väljer anvisad väg Annan exponering, annat 
trafikarbete 

Restidsinformation Väljer snabbast väg Fördelning av exponering 

Inställd 
kollektivtrafik 

Väljer annat trafikslag Mer stillastående kö, annat 
trafikarbete, långtidseffekt – 
mindre kollektivtrafikåkande 

Tågstopp Annan väg2 Förändrad exponering, mindre 
stopp i trafiken 

 Annat färdsätt, t.ex. virtuellt 
möte ersätter 

Förändrade utsläpp, förändrad 
exponering 

 Långsiktigt (upprepat) Permanent byte från tåg till t.ex. 
bil eller flyg 

 

För vägtrafik har ett större antal exempel på trafikinformation identifierats som påverkar 
trafikflödet så att det också kan innebära viss miljöpåverkan.  

Tidsaspekten i denna information är av stor vikt för effekterna på trafiken. T.ex. fattas 
valet att inte resa ofta tidigt – det val som kan påverkas mer akut är valet av tidpunkt för 
att resa. Ett exempel kan vara möjlighet att arbeta hemifrån, vilket ofta är en möjlighet 
för många tjänstemän. Information om halka eller köer eller inställd kollektivtrafik kan 
då resultera i att den anställde inte åker till arbetsplatsen just under den tid problemet i 
trafiken finns. Detta ger normalt en ökad trafik under påföljande dag. En positiv 
långtidseffekt är dock att den anställde inser att det är möjligt att arbeta hemma något 
oftare, vilket i medeltal minskar trafikarbetet. 

Även kvalitetsfaktorn är viktig för trafikflödet. Obekanta situationer skapar ofta stress 
hos individer och i trafiken kan det leda till både trafikfarlig och ineffektiv körning med 

                                                 
2 Möjligheten för resenären att välja annan väg med tåg är starkt begränsad, men för några sträckor finns 
alternativa banor som trafikeras av olika tågbolag, och denna form av valmöjlighet kan komma att öka 
med utbyggnad av järnvägsnätet och med fler operatörer i konkurrens. 
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hastiga accelerationer, stopp och oöverlagda körfältsbyten eller vägval. Genom att 
förmedla information om läget i trafiken kan trafikanternas stress minskas och de 
negativa effekterna minimeras. 

Vid långsiktiga planerade åtgärder såsom större infrastrukturprojekt, nybyggnationer 
eller upprustningar finns möjligheter att i förtid planera omledningsväg. Dessa kan 
märkas upp med tydlig skyltning så att inga missförstånd uppstår, vilket är speciellt 
viktigt i de delar av Sverige där vägnätet är glest och omledningsvägarna mycket långa. 
Även de som saknar lokalkännedom skall kunna ta sig fram till sitt resmål. För vissa 
viktiga trafikleder som motorvägar och större riksvägar finns permanenta omlednings-
vägar att ta i anspråk vid behov. De är skyltade med blå text på vit grund, d.v.s. 
inverterade färger jämfört med ordinarie riksvägsskyltning. Information om infra-
strukturprojekt som innebär sådana långsiktiga omledningsvägar förmedlas ofta via 
dagstidningar och i lokalradio samt i vissa fall via lokala TV-nyheter. Tidsaspekter är 
alltså viktiga även här, liksom kvalitetsaspekten som avgör ifall trafikanterna tar till sig 
informationen.  

I storstäderna är trafikflödet ofta nära kapacitetsgränsen för vägsystemet och vid 
pendling till och från arbetsplatserna är situationen mycket sårbar, då även mindre 
störningar kan få relativt stora konsekvenser i form av långa stillastående köer. 
Information om sådana situationer förmedlas vanligen via VMS och radiomeddelanden, 
ibland med en uppmaning att välja alternativ väg. Många trafikanter försöker i sådana 
fall undvika kön genom ett improviserat val av alternativ väg, vilket därmed belastar 
kringliggande vägnät. Sådana akuta omledningsvägar i stadsort kan vara mer kompli-
cerade än att välja och rekommendera omledningsvägar i glesbygd, bl.a. beroende på att 
trafikverket inte kan välja en omledningsväg som tillhör annan väghållare (ex. staden/ 
kommunen) utan överenskommelse. Även utanför tätort är dock akuta omledningsvägar 
svåra att planera i förväg. Istället sker avvägningen mellan effekter av ett stopp, nedsatt 
framkomlighet och omledning i ett samspel mellan räddningstjänst, polis och medicinsk 
personal på olycksplatsen i samråd med trafikledningen.  

Ifall en omledning skall ske initieras en process där omledningsvägen måste tillgodose 
de behov som avses, exempelvis vad gäller bärighet och framkomlighet. I vissa fall 
finns behov av drift och underhållsåtgärder (t.ex. plogning) innan vägen kan fungera 
som en omledningsväg. Samtidigt tar trafikledningen kontakt med entreprenörer som 
har som uppgift att rycka ut akut och se till att rätt omledningsskyltar sätts upp. 
Eftersom det är mycket svårt att bedöma hur lång tid det akuta skedet tar, är det risk för 
att informationen som når trafikanterna orsakar ytterligare störning i trafikflödet. 
Exempelvis kan en alltför optimistisk prognos orsaka onödigt långa köbildningar eller 
att processen för att göra en omledningsväg i ordning initieras för sent. I många fall är 
det polisen på plats som får i uppgift att dirigera trafiken.  

Sammantaget kan sägas att effekterna av trafikinformationen på trafikflödet beror på 
tidsaspekten och kvalitetsaspekten vilka tillsammans med de olika informations-
kanalernas utbredning bestämmer genomslaget hos resenärer och trafikanter. I den 
beräkningsmodell som vi presenterar i detta projekt förväntas antaganden om 
genomslaget göras i indata till modellen. 
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4 Miljöpåverkan och miljövariabler 
Miljö, eller omgivningen, är ett mycket brett begrepp och svårt att kvantifiera i 
jämförbara termer. Det finns stora osäkerheter i vad som händer med miljön när vi 
utsätter den för olika former av stress. Även hur vi människor mår i olika miljöer är 
svårt att definiera. För vissa miljörelaterade hälsoeffekter börjar vi förstå 
orsakssambanden för, t.ex. hur buller och luftmiljö ökar risken för olika sjukdomar, men 
det finns fortfarande stora luckor i hälsoeffekter av t.ex. olika typer av luftburna 
partiklar. 

Nedan beskrivs först de olika typer av miljöpåverkan och möjliga miljövariabler som 
kan beskriva trafikens påverkan på miljön, sedan hur trafikinformationen påverkar. I 
kapitel 6 beskrivs hur en samhällsekonomisk modell som väger samman alla 
ekonomiska effekter av ett projekt, byggs upp. Dessa modeller kan rangordna projekt i 
lönsamhetsordning och baseras på de värderingar av miljöeffekter som har kunnat 
verifieras i monetära termer och där man vet effekterna i kvantifierbara mängder, men 
bortser ofta från de effekter som inte i dagsläget kan värderas på ett vetenskapligt sätt. 

4.1 Miljöpåverkan av trafiken 
Trafikens miljöpåverkan kan delas upp i tre delar – anläggningseffekter och drifteffekter 
och effekter vid omhändertagandet vid ombyggnation/destruktion. För anläggningen 
finns t.ex. effekter i form av landskapsförändring, miljöeffekter av byggprocessen och 
byggmaterialet, förändring av livsmiljöer för vilt, korridoreffekter där t.ex. viltstråk 
störs. För anläggnings- och planeringsskedet finns flera inarbetade rutiner för att 
bedöma miljöeffekter, exempelvis MKB (miljökonsekvensbedömning) och hantering av 
infrastrukturpåverkan i miljöbalken (Miljöbalk, 1998) men vissa miljöeffekter ingår 
också i ”metod för samlad effektbedömning” (Trafikverket, 2012c) samt ”Metod för 
miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet” (Trafikverket, 2012b). 
I vissa av dessa metoder och rutiner går det att inkludera drift och underhåll.  

I driftskedet sker påverkan, förutom från väghållarens drift- och underhållsåtgärder 
(t.ex. saltning, sandning, dammbindning), i form av utsläpp från trafiken av 
föroreningar till luft, vatten och mark samt bullerutsläpp, ökade olycksrisker, 
viltpåverkan m.m. I ombyggnads- eller destruktionsskedet sker påverkan främst via 
omhändertagandet av väg- och vägfyllnadsmaterial samt transporter för dessa.  

För miljöbedömningarna som nämns ovan har fokus historiskt sett huvudsakligen legat 
på att bedöma ett projekts miljöpåverkan i framtiden, exempelvis för att bedöma om 
miljöpåverkan är rimlig eller ej och hur man kan mildra miljöeffekterna för att 
åstadkomma en rimlig påverkan ifall påverkan är oacceptabel sett ur någon viktig 
miljöaspekt. Det är först relativt nyligen som Trafikverket utvecklat metoder för att 
integrera miljöhänsyn i transportplaner och deras uppföljning (Trafikverket, 2012c), 
men även denna metodik fokuserar mycket på planeringsprocessen.  

Ett pågående ERAnet projekt, SUNRA (the sustainability – national road 
administrations project), där VTI ingår, utvecklar ramverk av ett miljöbedömnings-
system för hållbarhetsmått som förhoppningsvis blir tillräckligt flexibelt för att 
applicera på flera tidsskeden i en vägs livslängd (SUNRA, 2012). Projektet kommer att 
avslutas under 2013 och det är inte omöjligt att några av de miljövariabler som tas fram 
kommer att kunna användas som ett mått för miljöpåverkan av trafikinformation, men 
det är i dagsläget oklart.   
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Figur 3. Exempel på trafikinformation från en variabel meddelandeskylt. Bilden 
kommer från VTI/Hejdlösa bilder AB. 

Miljöeffekterna av trafikinformation är annorlunda från miljöbedömningarna i 
planeringsskedet och det går därför inte att applicera samma rutiner och modeller. 
Exempelvis finns inga verifierade konkreta uppskattningar av exempelvis trafikmängd 
eller situationer att göra beräkningar på som kan vara allmängiltiga såsom ofta är fallet 
när man jämför infrastrukturprojekt, eftersom trafikkaraktär, resbeteende och trafik-
informationen är dynamiska element. Däremot bör miljöpåverkan vara jämförbar med 
de effektsamband som tagits fram som underlag för de ovan nämnda rutinerna och 
miljöbedömningarna.  

Miljöeffekter av trafikinformation härleds främst till driftskedet, även om frekvent 
omledning kan öka behovet av att bygga fler eller bättre omledningsvägar (sådana 
förändrade behov ingår dock inte i dagens version av effektsnurran). Ett exempel på 
trafikinformation via variabla skyltar finns i figur 3. Miljöeffekter och drifteffekter av 
t.ex. skyltar och annan slags vägutrustning ingår inte i modellen. 

De ämnen som släpps ut till luft från trafiken är främst koldioxid, partiklar, kväve-
oxider, kolväten samt i viss mån svaveldioxid. Utsläppen kan i ett senare skede även 
påverka ozon, sulfat och nitrathalterna i luft, mark och vatten. Av de utsläppta ämnena 
har koldioxid klimateffekter medan övriga kan påverka både hälsan hos människor och 
miljö främst nära källan men också på större avstånd samt viss klimatpåverkan.  

Partiklar kan mätas på många olika sätt, men för lagstiftning och miljömålsbeskrivning 
har man främst fokuserat på PM10

3, och senare även PM2,5, där PM10 är partiklar mindre 
än 10 µm i diameter. Avgaspartiklar är oftast mindre än 0,1 µm i diameter och påverkar 
inte PM10-måttet i någon stor utsträckning. Partiklarna har också olika ursprung, 

                                                 
3 Dessa mått är i princip den sammanlagda vikten av alla partiklar mindre än 10 (eller 2,5) µm i diameter, 
vilket används då PM10är de partiklar som beräknas kunna tränga in i människans andningsorgan, medan 
PM2,5 beräknas kunna tränga ner i lungorna. 
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innehåller olika ämnen och påverkar därför hälsan på olika sätt. Exempelvis finns 
gränsvärden i utomhusluft för vissa tungmetaller som ingår i partiklarna utöver 
gränsvärden för partikelhalten. Kolväten är ett liknande samlingsnamn, där t.ex. 
cancerogena ämnen som bensen och benso(a)pyren ingår. Dessa behandlas inom 
miljölagstiftningen individuellt. Kolväten i form av oljor och drivmedel kan också 
släppas ut i flytande form till mark och vatten, samt således avdunsta från marken till 
luften. 

Buller är ett växande miljöproblem i och med ökande trafiktäthet, vilken påverkar 
bullernivåer, så väl som befolkningstäthet, vilken påverkar antalet bullerexponerade. 
För vägtrafik är det till allra högsta grad kontakten mellan däck och vägbana som bidrar 
till buller. För järnvägstrafik är det på motsvarande sätt kontakten mellan räl och hjul 
samt tillhörande bromsanordningar som bidrar mest, men också aerodynamiskt buller är 
av vikt. Det mätetal som i riktlinjer och värderingar används för bullernivåer är dB(A), 
vilket är en logaritmisk skala för ljudtryck med viss hänsyn tagen till det mänskliga 
hörandet. 

De dominerande effekterna av buller är störning och nedsatt hälsa hos de drabbade. 
Effekter så som ökat blodtryck och ökad risk för hjärt-kärlssjukdomar har påvisats, och 
enligt WHO kan ca 3 % av hjärtinfarkterna inom Europa relateras till långtidsbuller-
exponering, vilket för Sverige motsvarar ungefär antalet individer som dör i trafiken 
varje år. I övrigt är störningsrelaterade symptom så som huvudvärk och allmän irritation 
är vanligt förekommande. 

De riktvärden som finns baseras på nivåer som innebär att exponeringen kan anses 
påtaglig för de som är utsatta. 

För både buller och de flesta föroreningsutsläpp avtar verkan med avståndet från källan, 
d.v.s. trafiken nära människor ger större exponering för föroreningarna och således 
större hälsoeffekter än t.ex. klimatgaser. För att kunna kvantifiera exponeringen behöver 
information om avstånd mellan människor och källa finnas, medan klimatgaser endast 
behöver summeras. 

De ämnen som släpps ut till vatten är främst medel från halkbekämpning (NaCl), 
dammbindning (MgCl, CMA), men även slitage av vägar samt fordon, korrosion av 
fordon och vägutrustning (till stor del orsakat av halkbekämpningsmedel), läckage av 
last från fordon samt drivmedelsrester och avgaser som deponerats. 

Vid anläggning och planeringsskedet av en väg hanteras alla miljöeffekter avseende den 
nya vägen, inklusive den trafik som beräknas gå på vägen. Vid större förändring i t.ex. 
befintliga vägsystem, t.ex. förändring i en stadsplan som kan rendera förändrade 
trafikmönster kan miljöeffekterna beräknas igen, men för övriga förändringar eller 
förändringar som inte förutsågs i miljöbedömningen från början uppdateras inte 
miljöbedömningen med de nya trafikmängderna eller andra förändringar. Detta kan t.ex. 
hända om en mindre väg ofta används som omledningsväg vid trafikproblem. 
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4.2 Miljöpåverkan av trafikinformationen 

 

Figur 4. Vid stillastående trafik kan olika alternativ för trafikinformation påverka 
miljöeffekterna för situationen. Bilden kommer från VTI/Hejdlösa bilder AB. 

För att förstå vilka miljövariabler som är intressanta i relation till trafikledning och 
trafikinformation behöver vi förstå vilka effekter på miljön trafikledning och 
trafikinformation kan ha. Vad som karaktäriserar de trafikförändringar som initieras av 
trafikinformation är att de i stor utsträckning är kortsiktiga, dvs. istället för en 
stillastående kö på en väg ökar trafiken på en annan väg under en kort tid, för att sedan 
återgår till det normala, jämför situationen i figur 4. En del av trafikinformationen har 
som mål att flera olika vägalternativ ska användas för att trafiken ska delas upp och 
flyta bättre på båda/alla vägarna (detta sker t.ex. när restidsinformation utnyttjas). För 
en del ombyggnadsarbete flyter trafiken på alternativ väg under en längre tid, vilket 
påverkar exponeringen under en längre tid och därför även hälsoutfallet, vilket kan 
betyda att miljöanalysen av alternativet bör göras något grundligare. Även omlednings-
vägar som används ofta, samt alternativvägar för restidsinformationen kan ge trafik-
förändringar under längre tid och bör analyseras mer noggrant. 

En svårighet med analysen är att hälsoeffekterna av t.ex. trafikutsläpp ofta baseras på 
bakgrundshalter under helår, vilket är mycket svårt eller omöjligt att föra över till 
korttidsförändringar. Samtidigt visar forskning att det finns effekter på hälsan om man 
har utsatts för högre halter trafikutsläpp under en begränsad tid, men dessa samband är 
inte helt utredda och kvantifierade och ingår därför inte i de flesta metoder för att väga 
samman olika miljöhänsyn. 

De förändringar i trafikflöden som kan ske är: 
  

1. Byte av vägval – förändring av utsläpp (inkl. körsätt) exponering 
2. Förändring av hastighet – förändring av utsläpp (inkl. körsätt) 
3. Byte av transportslag – förändring av utsläpp, exponering 
4. Genomföra resan eller inte – förändring av utsläpp, exponering 
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Trafikinformation har som vi tidigare nämnt både en kortsiktig och en långsiktig effekt. 
Den kortsiktiga effekten är tydlig – om en varning för stillastående kö når trafikanten 
innan hen står i kön kan alternativ väg eller alternativ tidpunkt väljas och kön minska 
jämfört med utan trafikinformation. Den långsiktiga effekten är att om trafikanterna i 
större utsträckning höll sig informerade om läget i trafiken och tänkte ut alternativ till 
att vänta i kö skulle fordonstrafiken kunna styras mer optimalt och alternativa vägar 
användas i större utsträckning.  

Efter flera fall av kortsiktiga förändringar kommer en del trafikanter att hantera 
problemet genom att göra långsiktiga förändringar. Detta kan vara en anpassning till att 
byta trafikslag, sluta pendla, förändra sitt vägval, etc. Dessa förändringar ger ett annat 
trafikmönster och kommer således att påverka trafikplaneringen och nyanläggning av 
bana och väg etc., vilket ger ytterligare miljöeffekter, som kan vara svåra att beräkna i 
första steget, men som ändå måste finnas med i bakgrunden till detta arbete. Dessa 
effekter har inte hanterats i denna rapport, men har en stor potential enligt författarna. 

Målet med trafik är att kommunicera, ofta genom att transportera personer/gods mellan 
olika platser, men också genom att endast transportera kommunikationen t.ex. via 
WEB-möten. Detta gör att många trafikslag kan komplettera varandra. För att välja det 
mest effektiva eller miljövänliga sättet att kommunicera krävs information och styrning. 

  
4.3 Val av miljöeffekter 
För att specificera vilka variabler och vilken indata som kan vara aktuella för att 
bedöma hur miljön kommer att påverkas av trafikinformation, har ett relativt stort antal 
variabler valts ut för att ingå i modellen. Dessa beskrivs här. Alla kommer inte att kunna 
utnyttjas i och med att det kan vara svårt att få tag i indata eller relationen mellan trafik 
och vilka miljöeffekter som erhålls, vilket beskrivs i sista delen av detta delkapitel. Den 
resulterande modellen beskrivs sedan i kapitel 8. 

Miljöeffekterna har delats upp i lokaliserade och olokaliserade, där de olokaliserade 
effekterna relaterar direkt till utsläppet (t.ex. klimatutsläpp) medan de lokaliserade 
miljöeffekterna påverkas av avståndet mellan utsläpp och den exponerade miljön eller 
personen. Många lokaliserade miljöeffekter kan mildras genom att placera källorna (i 
det här fallet trafiken) på större avstånd till t.ex. boende. Detta kan göras på flera skalor 
– här har endast regional skala inkluderats i effektsnurran i och med att hälsoeffekterna 
av t.ex. luftföroreningar relateras till urbana bakgrundshalter av luftföroreningar. 

De olokaliserade variablerna har ansetts vara utsläpp av klimatgaser, försurning, 
metallutsläpp. De lokaliserade är buller, luftföroreningar och naturvärden, där dessa 
respektive områden är detaljerat beskrivna nedan. En variabel som är av stor vikt, men 
svår att hantera, är stress respektive positiva upplevelser. 
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5 Åtgärdsbank 
Åtgärdsbanken är en katalog eller lista över möjliga trafikinformationsåtgärder 
kopplade till olika händelser (Tabell 4). Tanken med åtgärdsbanken är att ge förslag på 
åtgärder som kan leda till mindre miljöpåverkan genom förbättrad trafikinformation. I 
vissa fall kan miljöeffekterna beräknas med hjälp av effektsnurran, i andra fall är 
åtgärden baserat på intervjuer eller kunskap som framkommit under projektets gång.  

 

Tabell 4. Åtgärdsbank för trafikinformationsåtgärder. 
 
Fall Effekt Trafikinformationsåtgärd 

Tid tills åtgärder sätts in Tomgångskörning/onödig 
köbildning 

Konkret och klar information kan få 
andelen trafikanter att snabbare 
välja alternativa vägar så trafiken 
flyter på bättre, miljövinster ifall 
alternativa sträckorna inte är alltför 
långa, har nog kapacitet och inte 
ligger i boendeområden eller 
känsliga miljöer. 

Stillastående kö med och 
utan motorn påslagen 

Kö kan antingen leda till 
oönskade effekter i form av 
tomgångskörning eller inga 
miljöeffekter alls ifall motorn är 
avstängd. 

Uppmaning att stänga av motorn 
vid långvarig kö leder till minskade 
miljöeffekter (vissa fordon gör detta 
automatiskt). 

Andel som svarar på 
trafikinformationen. 
Andel procent som tar 
annan väg t.ex.  

Vid störningar och köbildning är 
det viktigt att nå ut med aktuell 
trafikinformation till trafikanterna 
eftersom detta leder till större 
svarsfrekvens av trafikanterna vid 
t ex rekommenderad omledning 
eller alternativa vägval.  

Undersöka möjligheterna till ny 
teknik och fler utdatakanaler och 
fler VMS system för att nå ut med 
trafikinformationen.  

Vidareutvecklade system med mer 
fokuserad trafikinformation.  

Korrekt och 
automatiserad 
trafikinformation 

Andel som svarar och agerar efter 
trafikinformationen ökar när 
trafikinformationen är korrekt. 
Förtroendet påverkas starkt av 
korrekthet.  

Detta kan leda till miljövinster då 
man undviker köbildning och 
”stop and go”-körningar.  

Trafikanterna kan planera sitt 
resande bättre. 

Trafikinformationen behöver 
kvalitetsutvecklas, så att rätt 
information förmedlas.  

Det finns också potentiella 
möjligheter att införliva mer 
automatiserad information i 
systemen.  

Trafikanter reagerar olika på aktuell 
trafikinformation som står på VMS, 
vissa vill veta långt i förväg vad 
som gäller och får man inte denna 
information är man mindre benägen 
att tänka om. 

Omleda trafik 
miljökänsliga områden/ 
människokänsliga 
områden.  

Omledning eller ökad 
trafikmängd i känsliga 
naturområden, bostadsområden 
eller vid skolor/sjukhus har mer 
negativa miljöeffekter än 
omledningar på större befintliga 
vägsystem.  

 

Omledning av trafik och 
rekommenderade körsträckor vid 
trafikplanering bör i möjligaste mån 
ta hänsyn till känsliga områden.  
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Välja ut trafikgrupper i 
vissa områden. Ej tung 
trafik, eller enbart elbilar.  

 

I vissa känsliga områden och 
mycket trafikerade vägar kan man 
tänka sig att trafikledningen kan 
välja att förbjuda viss trafik, t ex 
dieselbilar vid höga NOx halter, 
eller att bara elbilar får köra under 
vissa tider.  

Även restriktioner för tung trafik.  

Rekommendationer och riktlinjer 
för trafiken via trafikledningen, 
gärna kopplat till miljöeffekter, t ex 
överskridande av MKN (miljö-
kvalitetsnormer). 

Välja annat färdmedel. 
Bra trafikinformation! 
Jämföra körsel med 
kollektivtrafik.  

 

Man kan erhålla stora miljövinster 
ifall personbilstrafik kan ledas om 
till kollektivtrafik.  

Korrekt och pedagogisk 
trafikinformation som är 
transportslagsövergripande kan leda 
till ett förändrat resande. Trafik-
informationen behöver vara 
sammanhängande, så att man t ex 
jämför en bilresa med en tågresa i 
km, pris, tid.  

 

Hastighetsförändringar Hastighet, flödesmängd och 
fordonsparkens sammansättning 
är väldigt avgörande för vilka 
miljöeffekter trafiken har.  

Trafikledningen och 
trafikinformationen kan samarbeta 
för att uppnå mer miljöstyrda 
rekommenderade hastigheter.  

 

Hastighet och tidpunkt på 
dygnet 

Miljökostnaderna och 
miljöeffekterna är relaterade till 
fordonshastighet, flöde och 
tidpunkt på dygnet. 

Hastighetsgränser kan varieras i 
högre grad än idag och anpassas 
utifrån flöde och hastighet på 
dygnet.  

Hänsyn till tidpunkt på 
dygnet? 

Vid köbildning och omledning 
kan miljöeffekterna bli olika 
beroende på tidpunkt på dygnet 
eftersom man exponerar 
människor olika ifall det är natt 
eller dag.  

Exempelvis kan omledning ske via 
industriområden på nätter och 
boendeområden på dagarna.  

Annan tidpunkt för resan Korrekt och lättförstådd 
trafikinformation kan leda till att 
trafikanter planerar resan så att 
onödiga trafikflödestoppar och 
köbildning uppstår (som kan 
orsaka mer emissioner).  

Exempel är vid dåligt väglag då 
många kan välja att stanna hemma 
för att slippa utsätta sig för 
onödiga trafiksäkerhetsrisker. 

Viktigt att välja ut vilken typ av 
trafikinformation och även metodik 
för trafikinformationen så att 
trafikanter lätt kan hitta rätt 
information för att göra rätt val när 
de skall påbörja resan.  

Ett exempel är Ölandsbron. 

Hänsyn till bebyggt och 
landsbygd 

 

Olika miljöeffekter erhålls vid 
förändrade trafikflöden i bebyggt 
och landsbygd.  

Samma emissioner (buller, luft) 
får större kostnader i bebyggt än 
på landsbygd såsom 
värderingarna är idag.  

Korrekt och uppdaterad 
trafikinformation leder till att fler 
trafikanter vågar ta andra vägar än 
de genom de välskyltade 
stadsvägarna, t ex vid stora 
vägarbeten.  
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6 Värdering av miljövariabler 
Grunden för miljölagstiftningen i Sverige är Miljöbalken (Miljöbalk, 1998), men också 
plan och bygglagen. Luftkvalitet och vattenkvalitet styrs av miljökvalitetsnormer, som 
anger gränsvärden för hur mycket föroreningar det får finnas i respektive media 
(Naturvårdsverket, 2013, Havs och vattenmyndigheten, 2013). Även markföroreningar 
hanteras i princip på samma sätt, med gränsvärden för olika typer av markanvändning. 
Miljölagstiftning i Sverige utvecklas i nära samarbete med övriga EU.  

Här redovisas mycket kort hur miljöbalken och miljökonsekvensbeskrivningar används 
i princip utan värdering, samt hur samhällsekonomisk analys fungerar med Trafik-
verkets eget verktyg ASEK som exempel. Vi behandlar även hur olika miljöeffekter 
beskrivs i ASEK och hur vi har valt att beskriva dem medan detaljerna i effektsnurran 
beskrivs i kapitel 7. 

 
6.1 Miljöbalken med miljökonsekvensbeskrivningar 
En miljöbedömning ska enligt miljöbalken göras för alla planer, programändringar eller 
projekt som kan ha en betydande miljöpåverkan. Den första bedömningen som görs är 
ifall miljöpåverkan är så betydande att det krävs en miljökonsekvensbeskrivning.  

Metodiken för miljöbedömning i enlighet med 6 kap. miljöbalken beskrivs i exempelvis 
”Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program” 
(Naturvårdsverket, 2009) samt ” Miljökvalitetsnormer i fysisk planering” (Boverket, 
2006).  

Miljöpåverkan inkluderar i Naturvårdsverkets handbok utöver de frågor som vanligtvis 
förknippas med ordet miljö även t.ex. påverkan på befolkning, människors hälsa, 
materiella tillgångar, bebyggelse och forn- och kulturlämningar (6 kap. 12 § andra 
stycket 6 Miljöbalken). Begreppet inkluderar såväl positiv som negativ påverkan. 

Miljökonsekvensbeskrivningen är den skriftliga redogörelse där bl.a. den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av en plan, ett program, en ändring eller ett projekt 
kan antas medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas. Rimliga alternativ med 
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd ska också 
identifieras, beskrivas och bedömas.  

Ett antal möjliga miljöeffekter finns listande, men man lämnar åt handläggaren att 
avgöra t.ex. vad som är ”betydande” miljöpåverkan. Om handläggaren anser att 
miljöpåverkan är ringa behöver man inte utreda hur stor miljöpåverkan är. Hand-
läggaren måste dock ange varför varje miljöeffekt har ansetts inte vara ”betydande”. 
Kontrollen är att samråd med allmänheten ska ske, samt den politiska processen och 
offentligheten.  

Fördelarna med miljökonsekvensbeskrivningar är främst att alla miljöeffekter kan 
behandlas och beskrivas i dessa, och att det sedan finns indata till olika typer av 
fortsatta bedömningar, samt att en väl genomförd miljökonsekvensbeskrivning kan få 
fram miljöeffekter som annars lätt hade kunnat förbises. Nackdelarna är att kvaliteten 
hos miljökonsekvensbeskrivningarna kan variera mycket, samt att det inte görs någon 
värdering mellan olika typer av miljöpåverkan, vilket gör det svårt för en lekman att 
utnyttja den framtagna informationen. För alla typer av miljöbedömningar finns en risk 
att svårbedömda miljödata undviks. 
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6.2 Samhällsekonomisk analys, t.ex. ASEK5 
Samhällsekonomisk värdering är en viktig del av dagens samhällsplanering. I princip 
analyseras all påverkan som projektet har på samhället och översätts enligt olika teorier 
och beräkningar till monetära enheter. Sedan lägger man ihop allt och tar reda på om det 
är samhällsekonomiskt lönsamt att genomföra projektet, d.v.s. om summan är större än 
noll. Normalt beräknas också ett jämförelseprojekt under samma antaganden och 
värderingar som det studerade projektet för att underlätta jämförelsen.  

Karin Thoresson, Linköpings universitet, kallar samhällsekonomiska analyser för den 
svarta lådan, vari expertbedömningar och politiska ställningstaganden som inte alls 
endast är vetenskapligt underbyggda ingår (Magnusson, 2012).  

Samhällsekonomisk analys kallas CBA eller cost-benefit analysis på engelska. Om 
endast de effekter som har kunnat värderas monetärt ingår kallas analysen 
samhällsekonomisk kalkyl. Alternativa analyser är t.ex. kostnadseffektanalys (CEA) 
och viktad multikriterieanalys (MCA). Inom transportsektorn används också en oviktad 
multikriterieanalys som kallas Samlad Effektbedömning. Även livscykelanalys (LCA) 
och livscykelkostnadsanalys (LCC) kan användas som komplement till CBA 
(samhällsekonomisk analys). Alla dessa är olika typer av beslutsunderlag som kan 
utnyttjas på olika sätt, men som naturligtvis har olika angreppssätt och därför är svåra 
att jämföra med varandra.  

 
6.2.1 Värdering av externa effekter 
Hur man värderar externa effekter varierar. Helst vill man använda en modell som 
beskriver hela kedjan från trafikaktiviteten, via utsläpp och hälsoeffekter till en summa 
pengar som beskriver miljökostnaden per utsläppt enhet av respektive ämne. Detta är 
normalt mycket svårt att genomföra, och processen diskuteras ingående i avsnittet om 
hur luftutsläppen värderas nedan. Om detta inte är möjligt att genomföra på ett 
vetenskapligt godtagbart sätt kan man istället använda åtgärdskostnadsanalys. Här 
beräknas den kostnad som samhället behöver betala för att uppnå beslutade miljömål 
fördelat på utsläppt ämne. Resultatet av denna beräkning bestäms i stort av vilka 
miljömål vi har beslutat oss för att nå och påverkas alltså starkt av vad som kan anses 
vara politiskt lämpligt och inte hur miljö och hälsa kan påverkas av miljöeffekten. Båda 
dessa metoder används samtidigt i de flesta versioner av samhällekonomisk analys, och 
vilken man väljer att använda kan påverka resultatet av den samhällsekonomiska 
analysen stort. 

Hur man hanterar det som inte kan värdesättas – t.ex. miljöeffekter som troligtvis ger 
hälsoeffekter men utan att man har lyckats mäta effekten kvantitativt relateras till t.ex. 
utsläppet – är ett svårt problem. Om svårkvantifierade miljöeffekter inte tas med blir 
den totala samhällsekonomiska kostnaden mindre än om dessa miljöeffekter hade tagits 
med. Detta påverkar anstängningarna för att undvika icke-kvantifierade miljöeffekter. Å 
andra sidan kan vissa miljöeffekter kvantifieras ”fel”. Detta kanske har hänt med 
kvävedioxid där utsläppen har ett högt samhällsekonomiskt pris i många modeller, men 
där man alltmer lutar åt att detta kan bero på att kväveoxider släpps ut vid förbränning, 
tillsammans med ultrafina förbränningspartiklar, och att det istället egentligen är 
partiklarna som ger hälsoeffekterna.  

Med alla dessa förbehåll anser dock författarna att metoderna för värdering som 
används vid samhällsekonomisk analys är användbara hjälpmedel för att kunna jämföra 
olika miljöeffekter.  
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6.2.2 ASEK5 – Trafikverkets samhällsekonomiska hjälpmedel 
Ett verktyg som används av Trafikverket presenteras nedan (ASEK, 2012). ASEK står 
för Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom 
transportområdet, och ansvaret för ASEK ligger numer hos Trafikverket. ASEK5 är ett 
exempel på samhällsekonomisk analys, och innehåller både monetärt värderade effekter 
och effekter som inte har kunnat värderas monetärt.  

ASEK5 beskrivs i rapporten Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för 
transportsektorn (Trafikverket, 2012d). De kalkylvärden och analysmetoder som 
ASEK5 rekommenderar skall utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt 
rapporten. ASEK5 uppdateras genom att nya versionsnummer anges efter om-
arbetningarna. Just nu är det ASEK5 som är aktuell. 

ASEK5 definierar monetära värden för en stor mängd olika former av samhälls-
påverkan, med varierande kvalitetsnivå för olika miljöeffekter. Fördelen är att 
jämförbarheten mellan olika analyser ökar, i och med att man kan ange t.ex. enligt 
ASEK5, och då använder man alla de samband som beskrivs i ASEK5. Indata till 
ASEK-analyser kan tas från andra modeller i Trafikverkets stora modellpark av 
prognosmodeller, t.ex. Sampers, Samgods, befolkningsprognoser. De verktyg som får 
användas för analyser av och åt Trafikverket beskrivs på Trafikverkets hemsida. En del 
områden har dock inte kvantifierade samband vilket måste uppmärksammas. Analys-
resultatet påverkas också mycket starkt av de scenarier som har valts ut av övriga 
modeller, t.ex. planerad trafikökning, trafiksammansättning, resemönster. 

Av ASEK5 använder vi endast miljöeffekternas värdering, medan emissionsfaktorer har 
angetts direkt av författarna, vilket anges i respektive avsnitt. Dessa delar av effekt-
snurran har dock inte utsatts för kvalitetsgranskning på samma nivå som de natur-
vetenskapliga delarna. Ett exempel är att värderingen av förlorad hälsa och liv påverkar 
mycket, t.ex. finns en diskussion om ifall ett liv förlorat i trafikolycka ska värderas lika 
högt som ett liv förlorat på grund av luftföroreningar. Skillnaden är framförallt att 
luftföroreningar främst dödar gamla och sjuka människor. Vi använder de värderingar 
som förespråkas av ASEK5. 

Fördelen med att använda värderingar enligt ASEK5 är att dessa värderingar används av 
Trafikverket i andra sammanhang och att man således får ett jämförbart värde för 
miljöeffekten av en insats. Vad man inte får glömma här är att när olika effekter 
värderas i pengar finns alltid ett inslag av godtycke, som påverkar alla analyser som 
sedan görs med verktyget.  
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7 Hantering av olika miljöeffekter 
7.1.1 Luftföroreningar 
För att hantera luftkvalitet har Sverige miljökvalitetsnormer (MKN) som anger den nivå 
av föroreningar som inte får överskridas. Dessa beskrivs på www.naturvardsverket.se, 
där både årsmedelvärden och kortare tidsmedelvärden hanteras. De ämnen som hanteras 
är ozon, partiklar (PM10 och PM2,5), NO2, NOx, SO2, bensen, CO, bly, arsenik, 
kadmium, nickel, pens(a)pyren. Kommunerna har ansvaret att halterna inte överskrider 
MKN inom kommunen. Verktygen att hantera halterna är tillståndsgivning för 
miljöfarlig verksamhet – d.v.s. med stöd av miljökonsekvensbeskrivningar ange hur 
stora utsläpp olika verksamheter får ha. Man kan också reglera trafiken och införa 
miljözoner och en del andra regler för att påverka halterna av luftföroreningar. För 
större verksamheter och verksamheter med allvarligare miljöeffekter är det 
Länsstyrelsen som är tillståndsgivare. Sverige ansvarar inför EU att MKN klaras i hela 
landet, och kan få böter om man misslyckas. Effektsnurran tar i dagsläget inte hänsyn 
till huruvida MKN uppfylls, då detta kräver indata i form av luftföroreningshalter i 
dagsläget. 

Hur man kan beräkna ett monetärt värde per emitterad enhet (d.v.s. det som ger en 
samhällsekonomisk kostnad) för luftföroreningar beskrivs i Figur 5 (Leksell, 2000), 
vilket är den modell som används i ASEK5. Det är denna metod som används i 
effektsnurran. 

 
Figur 5.  Beräkningskedjan från avgasemission till värdering av skadorna  
(från Leksell, 2000) 
  

http://www.naturvardsverket.se/
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Alla stegen i Leksells beräkningskedja (Figur 5):  
• Emissionerna är det första steget i analysen. Emissionerna är produkten av trafikarbetet 

och olika emissionsfaktorer (som anges i g/km). Emissionsfaktorer ändras relativt 
snabbt med teknikutveckling, körsätt och sammansättning av fordonsflottan.  

• Halter beräknas med spridningsmodeller och/eller mäts upp på vissa platser. Den stora 
felkällan är emissionernas storlek och lokalisering. Med de värderingssystem som 
används i ASEK5 krävs endast halten i urban bakgrund, men när andra delar av kedjan 
utvecklats mer kommer man att behöva information om halter på mycket finare 
upplösning, t.ex. i gaturum, än vad man har användning av idag. Ofta räcker i dagsläget 
en upplösning av 500 meter (Nerhagen et al., 2005). 

• Exponering beräknas från halterna i steg 2 tillsamman med koncentrationen av 
människor i samma detaljeringsgrad som föroreningshalterna. Man använder normalt 
bostadsorten för att beräkna exponeringen för luftföroreningar, tillsammans med 
årsmedelhalten av luftföroreningar. I ASEK5 används helt enkelt antalet invånare i en 
stad tillsammans med halten av luftföroreningar på en plats i staden. Här kan mycket 
göras för att titta på hur människor exponeras för luftföroreningar när de befinner sig i 
olika trafikmiljöer.  

• Hälso- och miljöeffekten beräknas. Här behövs ett effektsamband som i dagsläget är 
okänt för de flesta föroreningar. Normalt använder man epidemiologiska undersök-
ningar där urbana bakgrundshalter av olika ämnen används för att förklara något utvalt 
medicinskt problem, alternativt t.ex. total dödlighet.  

• Monetär värdering är det sista steget, där dödsfall, minskad hälsa och effekter på t.ex. 
ekosystem ska värderas. De direkta kostnaderna är bl.a. sjukvårdskostnad, sjuk-
skrivnings- och medicinkostnader. De indirekta tar man normalt fram genom analyser 
av betalningsvilja. Värdering av t.ex. dödsfall kan påverkas av att de som dör till följd 
av luftföroreningar oftast är äldre och har färre år kvar att leva än de som dör i olyckor. 
Detta skulle ge ett lägre värde för dödsfall till följd av luftföroreningar. I ASEK5 
används samma värde som för olyckor, dock utan att höja värdet i den senaste ASEK-
uppdateringen vilket är fallet för olycka. Därför har ett ”olycksdödsfall” 30 % högre 
kostnad än ett ”luftföroreningsdödsfall” i ASEK5. 

Avseende monetär värdering har vi valt att använda de mått som finns i ASEK5. De är 
uppdelade i regionala respektive lokala effekter, där de regionala i detta fall kan 
jämföras med olokaliserade effekter. För regionala effekter studeras emissionerna direkt 
utan att hänsyn tas till befolkningstätheten, medan de lokala effekterna hanterar nivån 
hel stad. För att belysa effekter av direkt exponering t.ex. i jämförelse mellan starkt 
trafikerade gaturum jämfört med större stadsparker finns i dagsläget ingen monetär 
värdering. Däremot finns många effekter belysta i litteraturen och aktiviteten i 
forskningsområdet är intensiv. 

De värden som rekommenderas för kortsiktiga utsläppsförändringar i regional miljö 
anges i Tabell 4 (ASEK, 2012). Dessa värden har tagits fram med 
åtgärdskostnadsanalys och således beräknas alla effekter ingå. 
 

Tabell 4. Rekommenderad värdering av utsläppens regionala effekter (kr/kg) i 2010-års 
penningvärde (ASEK, 2012). 
Värdering kr/kg 

Kväveoxider (NOx) 80 

Svaveldioxid (SO2) 27 

Kolväten (VOC) 40 
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För lokala effekter multipliceras emissionerna en värdering per exponeringsenhet, se 
Tabell 5. Exponeringsenheten beräknas enligt ekvationen nedan, och beror av 
befolkningen i orten man studerar samt av en ventilationsfaktor (mellan 1,0 och 1,4, och 
som beror av var i landet man befinner sig): 

Exponeringsenhet = 0,029 ∗  ventilationsfaktorn ∗  �befolkningen  

 

Tabell 5. Rekommenderad värdering av utsläppens lokala effekter 
(kr/exponeringsenhet) i 2010-års penningvärde (ASEK, 2012). 
 
Värdering kr/exponeringsenhet 

Fina partiklar (PM2,5) 546 

Kväveoxider (NOx) 1,9 

Svaveldioxid (SO2) 16 

Kolväten (VOC) 3,2 

 

För att få en uppfattning om hur dessa siffror påverkar i en analys av trafikarbete kan 
nämnas att i tätortsmiljöer, där exponeringen av befolkningen och påföljande 
hälsoeffekter värderas är hälsovådliga partikelemissionerna av största betydelse, medan 
kväveoxiderna, som påverkar övergödning, ozonbildning och försurning, står för 
kostnaderna för landsvägar utanför tätorter.  

I ASEK5 finns endast avgaspartiklar med, medan slitagepartiklar, som är den stora 
massan partiklar från trafikkällor inte har beaktats i de föreslagna emissionsfaktorerna 
och inte heller i värderingen, där avgaspartiklar ofta anses farligare för hälsan per kg än 
slitagepartiklar. Partiklar hanteras endast med ett mått i dagens ASEK5, medan t.ex. 
lagstiftningen idag börjar dela upp partiklarna i PM10 och PM2,5. Partiklar kan även 
mätas som antal, vilket görs i den senaste EURO-klassningen av fordonsutsläpp, men 
detta mått finns ännu inte i miljölagstiftningen.  

Värdering av luftföroreningar är ett aktivt forskningsområde, som har stora frågor kvar 
att behandla. De luftföroreningar som påverkas mest av trafiken har valts ut att ingå i 
modellen. Det gäller partiklar i form av PM10, kväveoxider (NOx) och kolväten. För 
dessa har detaljerade emissionsfaktorer tagits fram i och med att utsläppen av 
luftföroreningar påverkas starkt av hur fordonen körs, t.ex. om hastigheten är i stort sett 
konstant eller fordonet accelereras och/eller bromsar i stor utsträckning. I effektsnurran 
anges kösituationen och denna relaterar sedan emissionsfaktorer framtagna för olika 
körsätt enligt HBEFA (HBEFA, 2010). Trafikinformationen har effekter på köer, både 
de som kan uppstå vid plötslig händelse och köerna i rusningstrafik. Trafik-
informationen kan då flytta stillastående eller köande trafik till trafik i rörelse, vilket har 
legat till grund för att emissionsfaktorer för olika hastigheter och körsätt används där det 
är möjligt. Här pågår ett intensivt utvecklingsarbete där momentana emissionsmodeller 
kan komma att utnyttjas inom kort. Även fler partikelmått bör inkluderas, såsom 
partikelantal. 

I modellen ingår alltså avgasemissioner (NOx, PM, HC) samt slitagepartiklar (samma 
för alla hastigheter och trafikslag) för vägtrafiken, medan järnvägstrafiken ger 
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förenklade avgasemissioner och slitagepartiklar fördelade på tre olika tågslag, men bara 
en hastighet. 

För vägtrafiken har avgasemissioner tagits från HBEFA (HBEFA, 2010) som är den 
avgasemissionsmodell som är mest använd i Europa idag, och trafiksammansättning etc. 
har låtits efterlikna svenska förhållanden. Den modell, PHEM, som ligger till grund för 
emissionsberäkningarna som bygger upp HBEFA kan också användas direkt när 
körcyklerna är kända. För tågtrafik hanteras partikelemissionerna enligt Gustafsson et al 
(2012), medan avgasemissionerna för dieseldrivna tåg hanteras enligt ASEK5 (2012).  

Slitagepartiklar mäts som PM10
4, i samklang med miljölagstiftningen. Slitagepartiklar 

släpps ut vid bromsning och i kontakten mellan vägbana och däck, och beror, förutom 
av omgivningen, på hur mycket man bromsar samt på t.ex. dubbdäcksandelen hos 
personbilstrafiken. Även andelen tung trafik påverkar slitagepartiklarna, men tung trafik 
använder inte dubbdäck.  

Hälsoeffekterna av luftföroreningarna hanteras i princip enligt Leksell (Figur 5) där en 
viktig länk i kedjan är exponeringen. I modellen har exponeringsberäkningen förenklats 
genom antagandet att avståndet till källan (läs trafiken) är avgörande. Vägarna har 
därför delats upp i tättbebyggt område (antag bostäder), industri/företagsområden och 
landsbygd. Här finns en stor utvecklingspotential om mer data om vägarna finns 
tillgänglig. Det finns också en möjlighet att utöka denna del med t.ex. information om 
närvaro till dagis, skolor, sjukhus, äldreboende och andra platser med en speciell 
exponeringssituation. Denna fördelning har använts för att kunna skilja mellan de olika 
tiderna på dygnet då trafiken kan påverka invånarna, med antagandet om att man 
befinner sig på arbetsplatserna under kontorstid och i bostäderna under resten av dygnet. 
Detta är en grov förenkling men en startpunkt för att stötta valet mellan olika omled-
ningsvägar vid olika tider på dygnet. En viktig del, som i dagslägen inte ingår i 
modellen är att under rusningstrafik, då halterna är som högst befinner sig många 
människor utomhus i trafikmiljön, ofta samlade till olika resecentra. 

 
7.1.2 Klimat 
Endast totala utsläpp av koldioxid eller koldioxidekvivalenter är av betydelse för 
klimatfrågan i och med att det inte uppstår direkta effekter på exponerad miljö och 
människor. Emissionerna har beräknats på samma sätt som för övriga avgasutsläpp. 
Dock finns en stor variation i värderingen av klimatkostnader, trots att endast CO2-
utsläpp värderas. Övriga klimatpåverkande ämnen, såsom metan (CH4, GWP5=21), 
lustgas (N2O, GWP=310) ingår inte i och med att utsläppen är begränsade och beräknas 
inte påverka resultaten i denna analys. Vi har valt att värdera enligt ”åtgärder för mer 
kortsiktigt karaktär” enligt ASEK, vilket innebär 1,08 kr/kg CO2 (ASEK, 2012).  

För att illustrera hur luftföroreningar respektive klimatgaser påverkar den totala 
kostnaden visar figur 6 den procentuella fördelningen av totalkostnaden enligt ASEK5 
för luftutsläpp. Slitagepartiklar ingår inte. Figur 6 visar att med de antaganden som finns 
i ASEK5 och våra emissionsfaktorer står luftföroreningarna för nästan hela kostnaden i 
en stad med 150000 invånare jämfört med drygt en femtedel av kostnaden i landsbygd. I 
staden är det främst kostnaderna för partikelutsläppen som påverkar, medan de inte alls 
påverkar kostnaden i landsbygd. Skälet till detta är att partiklarna endast har hanterats 

                                                 
4 Den samlade massan för partiklar under 10 µm i diameter 
5 GWP = Global Warming Potential anger hur mycket klimatet påverkas av ett utsläpp i jämförelse med 
hur stor påverkan av CO2 är. 
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som ett hälsoproblem, och landsbygden här definieras som en plats med endast 
regionala effekter och ingen exponering. 

 
Figur 6. Andelen av kostnaden för luftutsläpp fördelat på klimatutsläpp respektive 
luftföroreningar för två olika tätortsstorlekar samt för landsbygd. 
 
7.1.3 Buller 
Buller från trafik är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. De två mest 
framträdande källorna för buller från vägfordon är däck/vägbanebuller och 
framdrivningsbuller från motorn. Vilken som dominerar bestäms huvudsakligen av 
hastigheten. Som en tumregel kan man utgå ifrån att däck/vägbanebuller är den 
viktigaste källan för hastigheter högre än 30 - 40 km/h för personbilar och ca 70 km/h 
för lastbilar. I speciella fall, t.ex. vid kraftiga uppförslut kan motorbuller vara 
dominerande också vid högre hastigheter.  

För tågtrafik är av naturliga skäl framdrivningsbullret relativt obefintligt, förutom för 
rälsbussar eller tåg som dras av diesellok, vilket företrädelsevis gäller godstransporter. 
Det är främst kontakten mellan hjul och räl som är den dominerande bullerkällan, samt 
vissa sekundära källor som effektivt strålar ut buller när de nås av vibrationer från 
hjulen. Även lokens kylfläktar är en viktig källa, speciellt vi låga hastigheter. 

Buller mäts i decibel (dB) vilket är ett logaritmiskt värde på ljudtryck jämfört med en 
internationellt fastställd referensnivå. De mått som används för i stort sett alla 
utredningar och riktlinjer kallas A-vägd dygnsekvivalentnivå, vilken betecknas LAEq,24h , 
respektive maxnivå, där A:et avser ett frekvensberoende filter som uppvisar egenskaper 
liknande det mänskliga örats, och ekvivalentnivå innebär ett dygnsmedelvärde.  

Att mäta bullernivå vid varje punkt där någon kan vara exponerad är givetvis omöjligt, 
så för att kunna ha översikt över hur bullrigt det är på olika platser används buller-
beräkningsmodeller. Dessa tar hänsyn till ett stort antal parametrar som påverkar 
styrkan hos bullerkällorna och spridningen av bullret till omgivningen. Den beräknings-
modell som anvisas i Sverige är en reviderad version av Nordisk Beräkningsmodell från 
1996. Sammanfattningsvis kan sägas att modellerna är mycket omfattande och 
komplexa och beräknar med stor exakthet bullernivåer på olika platser som utsätts för 
trafikbuller. Indata består vanligen av trafikflöde, fördelning mellan tunga och lätta 
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fordon, hastighetsfördelning, topografisk och metereologisk data mm. För 
tågbullerberäkning finns databaser med källstyrka hos olika förekommande tågtyper så 
att bullerspridningen kan beräknas för individuella tågpassager. Anledningen till detta är 
främst att för starkt trafikerade vägar utgör trafiken ett jämnt flöde som kan betraktas 
som en enda homogen källa, åtminstone för beräkningsändamål. Tågtrafiken består 
däremot av en relativt kort period av buller vid en tågpassage och däremellan långa 
perioder av låga nivåer.  

Det vanligaste sättet att använda resultaten är att göra en så kallad bullerkartering där 
bullernivåer representeras av olikfärgade fält i en kartbild (se Figur 7). Med kunskap om 
antalet boende inom ett område kan man utifrån bullerkarteringen beräkna antalet 
exponerade individer. 

Värderingen av buller i ASEK5 utgår ifrån LAEq,24h och baseras på många olika faktorer, 
och antalet faktorer har ökat allt eftersom ASEK5 uppdaterats. I den nu gällande 
ASEK5 baseras beräkningen av den samhällsekonomiska kostnaden för buller bl.a. på 
försäljningspriser av fastigheter i bullriga respektive tysta områden, egenrapporterad 
betalningsvilja för bullerminskande åtgärder hos utsatta, samhällsekonomisk kostnad för 
bullerrelaterade hälsoeffekter m.m. Värdena som anges i tabellform i ASEK5 gäller per 
individ och år för olika bullernivåer från väg- respektive tågtrafik utomhus vid 
bostadens fasad respektive inomhus inne i bostaden. Eftersom mätningar sällan utförs 
för större antal individer beräknas vanligen bullernivån vid fasaden och sedan antas en 
viss fasadreduktion för att erhålla inomhusnivåer. Störningen från vägtrafik och 
tågtrafik har visat sig skilja sig åt, så i ASEK5 (2012) är värderingarna av tågbuller inte 
längre som tidigare baserade på vägtrafikbuller, utan baserade på nyligen genomförda 
studier som specifik studerat samhällsekonomisk kostnad för tågbuller. 

Eftersom bullerkostnaden i ASEK5 beräknas på LAEq,24h tas inte hänsyn till om det 
bullrar på natten eller på dagen. Inom EU används dock LDEN, där DEN står för day-
evening-night. Där tillskrivs bullerhändelser som inträffar kvällstid 5dB högre värde än 
den verkliga nivån, och bullerhändelser nattetid 10dB högre.  

En annan faktor som inte ingår i ASEK5, men som har stor miljöeffekt, är 
bullerspridning i områden där människor vistas för rekreation och avkoppling, eller i 
områden där det snarare är djurlivet än människorna som drabbas. Naturvårdsverket 
presenterade 2003 på uppdrag av riksdagen ett förslag på riktvärden för buller i 
områden som inte är avsedda för boende, vård eller undervisning (Rapport Dnr 544-
1916-02 Rv, Naturvårdsverket 2003), men ingen forskning har ännu riktats mot att 
tillskriva dessa bullerriktlinjer något samhällsekonomiskt värde. Sammantaget för alla 
bullerkarteringar är att de använder A-vägda bullernivåer som är anpassade till det 
mänskliga örat, och alltså inte nödvändigtvis lämpar sig för att undersöka effekter på 
djur. 

 



 

VTI rapport 785  37 

 

Figur 7. Exempel på bullerkarta 

Det finns t.ex. studier gjorda som visar att effekterna från trafikbuller är stor på fåglar 
(Benítez-López A. et al., 2009) och att även hela ekosystem kan förändras av buller 
(Francis et al., 2012). Hur stor effekt en tillfällig eller semi-permanent trafikomläggning 
har på friluftsliv och natur är svårt att bedöma, men en analys indikerar att den 
antropogena bullereffekten har en betydligt större spatiell påverkan än vad man tidigare 
trott då det konstaterats att ingen plats i hela kontinentala USA är fri från oljud när man 
bedömer ljudet ur vilda djurs känslighet, inte heller naturreservat (Barber et al., 2011). 
Även om trafiktätheten inte är lika hög i Sverige gör just utbredningsegenskaperna hos 
framförallt det lågfrekventa bullret att det är få platser som helt saknar buller. 

Det är möjligt att beräkna kostnader av buller i kortare tidsperspektiv än hela år genom 
att helt enkelt uppdela årskostnaden i önskad tidsenhet, men det finns också möjlighet 
att räkna om de angivna värdena i ASEK5 till en marginalkostnad per fordon och 
sträcka. Den aktuella sträckans bullernivå utifrån hastighet och fördelning mellan lätta 
och tunga fordon beräknas då utifrån årligt dygnsmedelvärde av trafikflödet (ÅDT). 
Den relativa ökningen av buller från ett extra fordon beräknas sedan och kombineras 
med antalet bullerutsatta per kilometer längs den aktuella vägen. Då kan bullerkostnads-
bidraget under kortare perioder summeras över antalet fordonspassager under aktuell 
tidsperiod. En sådan ansats genomfördes av dåvarande Vägverket 2003 där 
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marginalkostnad beräknades för fem olika fordonstyper och fyra olika typer av 
bebyggelse, baserat på bullervärden enligt ASEK3 (Vägverket, 2003).  

I den modell som presenteras i detta projekt har en uppdaterad sådan marginal-
kostnadsberäkning genomförts för biltrafik baserat på ASEK5. För motsvarande 
kostnad för tågtrafik har istället ny forskning på bullereffekter av att flytta resande från 
bil till tåg använts för att erhålla jämförbara värden (Andersson and Ögren, 2011).  

 
7.1.4 Förorening av vatten  
Olika typer av föroreningar från trafik kan spridas från vägar till omgivningen. Källor 
till föroreningarna är t.ex. avgaspartiklar, slitageprodukter, smuts och spill. Förorening-
arna sprids till vägens sidoområde genom luftdeposition samt vägavrinning. Det innebär 
att dagvatten från vägar kan innehålla mer eller mindre höga halter av partiklar, 
metaller, organiska ämnen och näringsämnen beroende på bl.a. trafikmängd. Dagvatten 
definieras som tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller 
konstruktion, till exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten eller framträngande 
grundvatten. Dräneringsvatten är sådant vatten som dränerar fram inom sidoområdet 
och antingen kommer från vägkonstruktionen eller omkringliggande mark. Det finns 
anledning att särskilja dräneringsvattnets ursprung och transportvägar. Vägdagvatten är 
tillfälligt förekommande, avrinnande vatten (dagvatten) som uppkommer på hårdgjorda 
ytor (vägytor och andra ytor) inom vägområdet. 

Trafikverket har som väghållare det direkta ansvaret för det statliga vägnätets 
miljöpåverkan inklusive påverkan på yt- och grundvatten. För hantering av 
vägdagvatten innebär detta: 

• Grundvatten ska skyddas mot skador av infiltrerat dagvatten och utsläpp i samband med 
olyckor 

• Ytvatten ska skyddas mot föroreningar  
• Vägsaltets inverkan på vattentäkter ska minska och på sikt upphöra 
• Vid planering och projektering av nya vägar och åtgärder utefter befintliga vägar skall 

risker, sårbarhet och värde utredas för såväl grundvatten som ytvatten. 

I vattentjänstlagen, SFS 2006:412, ingår numera även bortledande av dagvatten och 
dränvatten från ett område med samlad bebyggelse. Kommunen har inom dessa 
områden skyldighet att ordna vattentjänster där det är motiverat för att skydda 
människors hälsa eller miljön. För att finansiera vattentjänsterna har kommunen rätten 
att ta ut avgifter där de avgiftsskyldiga utgörs av dels fastighetsägarna och dels de som 
förvaltar den allmänna platsmarken. Till de senare räknas de kommunala och statliga 
väghållarna. Många kommuner utnyttjar nu möjligheten att ta ut en dagvattentaxa. 

Genom införande av EU:s Vattendirektiv år 2000 har skyddet för europeiska vatten 
successivt höjts. Vattendirektivet handlar om att förbättra vattenrelaterat miljöarbete 
genom en gemensam lagstiftning för vatten som bland annat försöker minska 
föroreningar, främja hållbar vattenanvändning, förbättra tillståndet för existerande 
akvatiska ekosystem samt reducera effekterna av översvämningar och torka.  

I Sverige omfattar vattenförvaltningen alla sjöar och vattendrag samt kust- och 
grundvatten, oavsett storlek eller andra egenskaper. Miljökvalitetsnormer anges bara för 
vattenförekomster av en viss storlek. Avgränsningen för sjöar är minst 1 kvadrat-
kilometer vattenyta och för vattendrag minst 10 kvadratkilometer avrinningsområde. 
Det som är mindre kallas övrigt vatten. 
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Miljökvalitetsnormer har tagits fram för vattenförekomster i varje vattendistrikt (Havs 
och Vattenmyndigheten, 2013). Huvudregeln är att vattnet ska nå minst god vattenstatus 
2015. 

Miljökvalitetsnormerna innebär såväl kemisk som ekologisk status. Kemisk 
ytvattenstatus bedöms i förhållande till de halter för prioriterade ämnen som inte får 
överskridas enligt vattenförvaltningsförordningen med dess hänvisningar till artikel 3 
och bilaga I i direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer, MKN, för prioriterade 
ämnen.  

Kemisk grundvattenstatus bedöms i enlighet med de bedömningsgrunder som framgår 
av SGU:s klassificeringsföreskrifter (SGU-FS 2008:2). Föreskrifterna gäller främst för 
grundvattenförekomster där uttag är större än 10 m³/dygn eller dricksvattenuttag för fler 
än 50 personer. Det innebär i praktiken att bedömningen sker i förhållande till de 
riktvärden som anges i bilaga 1 till föreskrifterna, om inte vattenmyndigheten har 
beslutat om andra riktvärden. Bedömningen som ges är: ”god” eller ”uppnår ej god 
kemisk status”. 

Ekologisk status bedöms enligt bedömningsgrunder som framgår av Naturvårdsverkets 
klassificeringsföreskrifter (NFS 2008:1). Det innebär i praktiken att en bedömning ska 
ske av de olika kvalitetsfaktorer och parametrar som anges i bilagorna till föreskrifterna, 
för att leda fram till en samlad bedömning av vattenförekomstens ekologiska status. 
Bedömning som ges är: ”hög”, ”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande” och ”dålig”. 

Förorening av vatten har ännu inte implementerats i modellen. Storleken på utsläppen är 
inte känd, men det finns ytterligare kunskap att sammanställa och en viss kvantifiering 
kan eventuellt åstadkommas genom forskningen om slitagepartiklar där vissa studier 
även innefattar större partiklar och partikelinnehåll. 

 
7.1.5 Andra miljöeffekter  
Både abiotiska och biotiska komponenter av terrestra och akvatiska ekosystem är 
påverkade av vägtransportinfrastrukturen (Coffin, 2007). De ekologiska effekterna 
omfattar bland annat luftföroreningar (t.ex. Matzoros and Van Vliet, 1992), effekter på 
sido-vegetationen (t.ex. Bignal et al., 2008), samt effekter på vattendrag, vattenresurser 
och avrinning, illustrerat i figur 8. Övriga ekologiska effekter som vägar orsakar har 
sammanfattats av bland andra Spellerberg (1998), Forman and Alexander (1998), 
Forman et al. (2003). De ekonomiska effekterna av dessa miljöeffekter och miljövärden 
beräknas idag inte systematiskt (Sjölund, 2003).  

Förutom flera miljöeffekter som kommer att tas upp nedan, finns direkt påverkan i form 
av exempelvis ökat slitage och drift och underhåll vid omledning, vilket kan ha 
signifikant påverkan på vägens behov av drift och underhåll- och därmed en påverkan 
på hushållning med naturresurser men även ökade utsläpp. Ett tydligt exempel på 
effekter vid omledning är jordskredet i Munkedal, Småröd, julen 2006 (Johansson, 
2009) där påverkan på drift och underhåll och ökade kostnader för trafikanterna och 
miljön konstaterats.  
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Figur 8 Omledningsvägar kan ibland ha mycket lägre status än den väg varifrån 
trafiken omleds. Detta kan ha stor inverkan på miljön i omledningsvägens närhet. Foto: 
Jenny Janhäll 
Effekter av ökad drift och underhåll är exempelvis ökat behov av plogning och saltning 
i de fall trafik omleds. Detta kan i vissa fall leda till negativa effekter, exempelvis ifall 
omledningsvägen befinner sig i ett område som är mer känsligt avseende natur, kultur 
eller hälsa. Detta är dock svårt att bedöma utifrån den befintliga information som finns 
tillgänglig för trafikledningscentralerna.  

Vid omledning av transporter med farligt gods finns även en ökad risk för olyckor som 
kan ha extremt stora miljöeffekter vid eventuellt läckage. Dessa effekter och risker är 
svåra att kvantifiera och miljöeffekterna kan bli väldigt stora. Trafikinformationens 
möjligheter är att dirigera om farligt gods till mer lämpliga omledningsvägar än där 
personbilstrafiken framförs, något som redan är i bruk på vissa håll. Riskanalys och 
hantering av farligt gods ingår i dagsläget inte i modellen. 

Andra emissioner t.ex. i form av tungmetaller belastar även miljön (Folkeson, 2005) 
men är svåra att kvantifiera i reella mängder, speciellt när det gäller effekter av 
förändrade trafikflöden. Dessa emissioner kan i viss mån hanteras som luftutsläpp av 
partiklar, men många av de partiklar som innehåller tungmetaller är så stora att de faller 
ner i vägens/banans omedelbara närhet. Det pågår idag ett intensivt forskningsarbete 
avseende slitagepartiklar, vari de flesta utsläpp av tungmetaller sker. Dock har dessa 
resultat inte i dagsläget kunnat kvantifieras inom detta projekt. 

Barriäreffekten av en transportsträcka med förhöjd trafikmängd innebär att det blir svårt 
att ta sig över vägen och därmed inskränks även friluftsliv och biologisk mångfald 
(Vägverket and Banverket, 2005) och vilda djurs rörelsefrihet (Forman et al., 2003). Ett 
konkret exempel är väg 71 till Sälen som har enorma trafiktoppar under fjällsemester-
tider. Trafikbelastningen är så hög att de boende har svårigheter att ta sig någonstans. 
Även att hämta posten kan medföra stora svårigheter då det inte är möjligt att korsa 
vägen p.g.a. det höga trafikflödet. Även i urbanmiljö kan stora bärriäreffekter uppstå när 
trafik leds genom områden som inte från början är avsedda för dessa trafikmängder. 

Barriäreffekten av vägar påverkar djurs rörelser och beteende och ökar risken för 
viltolyckor (Forman et al., 2003). Detta gäller i synnerhet vägar som temporärt blir 
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utsatta för högt trafikflöde. Klövdjur undviker helst vägar med mycket störningar 
(Leblond et al., 2007) och många djur uppvisar ett stressartat beteende när de utsätts för 
ex trafikbuller (t.ex. Owens et al., 2012). Vi anser därför att variabeln avstånd till 
naturområden (t.ex. naturreservat) skall tas med i modellen för att bedöma miljöeffekter 
av trafikinformation.  

Ljusföroreningar är ett av de mest understuderade och negligerade miljöproblemen i 
dagsläget i världen (Hölker et al., 2010, Lyytimäki et al., 2012). Ljus från 
utomhusbelysning reflekteras av omgivningen och ljuset sprids då upp i atmosfären, 
vilket gör att det generellt blir lite ljusare över betydligt större områden än där 
belysningen är monterad (Boyce, 2009). Detta fenomen är mycket synbart ovanför 
städer och kallas himlaglim. Eftersom största delen av dagens utomhusbelysning består 
av högtrycksnatrium blir himlen gul-orangefärgad.  

Mestadelen av utomhusbelysningen är fasta installationer som inte bör påverkas av 
trafikinformation, men fordonens strålkastare orsakar också ljusföroreningar. Ljus från 
strålkastarna följer transportlederna och då trafikintensiteten är hög kommer 
transportleden således att vara mer eller mindre konstant upplyst. Även om ljuset i 
bilstrålkastarna är riktad till största delen framåt och snett nedåt mot körbanan, så finns 
många trafikmiljöer där strålkastarljuset når fel mottagare och ger störningar, se figur 9. 
Risk för ljusförorening, dvs. då fordonen lyser in i bostäder m.m. finns med på 
checklistan.  

 
Figur 9. Ljuset från fordonens strålkastare kan vid omledning till väg med normalt 
mycket lägre trafikintensitet upplevas som störande för omkringboende. Foto: Jenny 
Janhäll 
 

På vägar där det normalt sett är lite trafik kan en tillfällig ökning ge stora 
ljusföroreningar jämfört med de normala förhållandena, beroende på att antalet 
ljusstörningarna från trafiken och det totala ljusstörda området ökar. Eftersom det finns 
en direkt ljuspåverkan på människan, djur och även en viss påverkan på växter 
(Lyytimäki et al., 2012) är det viktigt att i möjligaste mån begränsa ökad ljusexponering 
nattetid, speciellt i mer känsliga områden som ligger avlägset och utan några större 
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transportleder/ljusföroreningar i dagsläget, samt i vissa urbana miljöer där antalet 
exponerade kan vara stort. 

Sammantaget är miljöpåverkan av omledningstrafik svår att bedöma men då 
barriäreffekter, luftföroreningar, trafikbuller och ljusföroreningar har en direkt påverkan 
på människan, djur och natur är det önskvärt att trafikinformation används i syfte att 
försöka minimera påverkan, speciellt i mer känsliga områden såsom naturreservat, 
boendemiljöer eller miljöer där man ofta vistas utomhus.  

En annan aspekt av störningarna som kan uppkomma av temporär trafik är att man 
åstadkommer habitatfragmentering i form av ökade trafikflöden och miljöstörningar, 
och dessa störningar sker samtidigt. Den sammanlagda ”miljöstörningseffekten” är 
okänd men kan ju vara större eller mindre än varje enskild miljöpåverkan för sig.  

Här vill vi också påpeka att vid miljöbedömningar av trafikmiljöer sker dessa med de 
för den tid då miljöbedömningen genomfördes aktuella eller bedömda värdena. Om en 
väg används som omledningsväg vid flera tillfällen kan det vara aktuellt att göra en ny 
miljöbedömning med de trafikmängder som är aktuella vid omledningstillfällena. Detta 
gäller i ännu högre grad för tung trafik. 

Av alla miljöeffekter som påverkas av trafikinformation och speciellt av omledning av 
trafik är det svårt att hitta undersökningar som kvantifierat miljöeffekterna utifrån 
mätbara variabler såsom avstånd från väg eller i relation till trafikflöde eller hastigheter. 
Många av effekterna är heller inte utvärderade avseende korttidseffekter. 

För att uppskatta effekten av närhet till t.ex. naturområde eller bostäder, krävs 
kvalificerat indata. Tätbebyggelse anges i NVDB (som företeelse ”tättbebyggt område) 
även om det är svårt att avgöra hur man identifierar industriområde kontra boendemiljö 
eller annan känslig miljö, såsom exempelvis skola eller sjukhus. Naturreservat och 
naturreservatsgränser syns i trafikverkets ”Information om vägar via karta” 
(Trafikverket, 2012a) och i kartan går att mäta avstånd till exempelvis relevant väg. 

Det hade varit önskvärt att inkludera något mått på ostörda naturmiljöer i modellen för 
att bedöma de extrastörningar som uppstår i form av trafikbuller, luftföroreningar och 
ljusstörningssynpunkt på dessa miljöområden, men det är oklart hur detta skulle kunna 
inkluderas i dagsläget. Det saknas grundläggande information för att göra sådana 
beräkningar idag.  

 

 
7.2 Planeringen och miljöhantering idag 
Angreppssätten inom planeringen spänner över två ytterlighetsområden – att endast 
redovisa miljöeffekterna utan jämförelse eller att väga samman miljöeffekterna till ett 
värde, som kan jämföras mellan två situationer. I båda fallen kommer den som 
konstruerar redovisningsmodellen att kunna påverka hur olika miljöeffekter värderas i 
förhållande till varandra, men i mycket olika utsträckning. I samhällsekonomisk analys 
har alla värderingar gjorts baserat på tillgängligt data, och dessa värderingar kan 
påverka valet av handlingsplan stort. Å andra sidan är dessa resultat mycket lätta att 
hantera i och med att det endast är en variabel som jämförs (kronor), och ofta finns 
varken tid eller kompetens att jämföra de olika utfallen direkt i varje situation. Så länge 
användaren är medveten om att det finns mycket stora osäker i flera av beräknings-
stegen är de samhällsekonomiska jämförelsemetoderna mycket värdefulla. 
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8 Beskrivning av modellen  
Den modell som har tagits fram i detta arbete har som mål att hantera en stor bredd av 
olika miljöeffekter av trafikförändringar som är ett resultat av trafikinformation, samt att 
beskriva dessa miljöeffekter på ett för trafikplanerare lämpligt sätt. Modellen kan även 
användas för jämförelse mellan olika vägval etc. Vid beskrivningen av miljön 
presenteras resultatet som emissioner, exponering och i monetära enheter. 

 
8.1 Indata till modellen 
Grunddata till modellen består i ett antal variabler varav många kan tas från t.ex. 
NVDB6 och från de situationer man vill undersöka. I dagsläget är gränssnittet 
fortfarande förenklat, och de flesta variabler måste läggas in för hand. Ytterligare 
variabler kan relativt enkelt läggas till i modellen. Hur gränssnittet för indata ser ut visas 
i Tabell 13, och de indata som krävs anges i fetstil och beskrivs kortfattat i Tabell 7. 

Mängden trafik på sträckan uppskattas med hjälp av trafikmängden under ett 
vardagsdygn (ÅDT = årsdygnstrafik), om inte exakt data för den aktuella sträckningen 
finns tillgängligt. Den aktuella tidpunkten för störningen används för att beräkna 
tidsspecifik trafik genom att använda trafikfördelningen över dygn, veckodag och 
månad. Både ÅDT och dygnsvariation skiljer sig mellan persontrafik och tung trafik 
(Björketun och Carlsson, 2005). 

Hastighetsbegränsningen på vägsträckan, samt den totala längden på vägsträckan, 
används inom alla delar av beräkningen, men detaljnivån kan ökas vid behov. För att 
beräkna utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar används trafiksituationer som t.ex. 
fritt flöde, stillastående, stop and go. Exponeringen för miljöeffekterna hanteras 
genom att området kring vägen kategoriseras som bostäder, landsbygd eller 
arbetsplatser. Antalet invånare i den stad trafiken flyter genom anges också. 

 

Tabell 7. In och utdata som krävs för att använda effektsnurran för vägmiljöer. 

Indata  Utdata 

Trafikmängd (ÅDT)  Luftkvalitet: monetärt, exponering, totalemission 

Andel tung trafik  Klimat: monetärt, totalemission 

Tidpunkt  Buller: monetärt, källstyrka, exponering 

km (före och efter)  Andra miljöeffekter: Checklista 

Hastighet (skyltad)   

Körsätt (före o efter)   

Områdestyp (före o 
efter) 

  

Kolla checklistan   

Andel som byter väg   

 

 
                                                 
6 NVDB är den Nationella Vägdatabasen, nvdb.se 
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8.2 Beräkning i modellen 
Modellen beräknar effekten av en trafikförändring på utsläpp av luftföroreningar inkl. 
CO2, bullernivå och övriga miljöeffekter. 

 
8.2.1 Luftföroreningar och klimatpåverkan 
De utsläpp till luft som hanteras är partiklar i form av PM10, kväveoxider (NOx), 
kolväten och koldioxid (CO2). För avgasemissioner har detaljerade emissionsfaktorer 
tagits fram med hjälp av HBEFA (HBEFA, 2010). Det finns olika utsläppsfaktorer för 
olika situationer, där vi i detta första skede har valt att endast titta på fyra nivåer av kö 
och två olika hastighetsbegränsningar. Här kan detaljeringsgraden enkelt utökas. För 
slitageemissioner har en förenklad modell från Trafikverket använts, då kvantifieringen 
av dessa emissioner fortfarande är ett mycket aktuellt forskningsområde. 

Exponeringen mätt i antalet människor som andas in den förorenade luften har 
approximerats genom att dela upp områdena i landsbygd respektive urbanmiljö, där en 
ytterligare uppdelning av urbanmiljön i bostäder och industri/företagsområden är 
förberedd. Urbanmiljön beskrivs av antalet invånare i den stad trafiken flyter genom. 

Klimatpåverkan, dvs. utsläpp av CO2, rapporteras som ett totalutsläpp i och med att 
avstånd till olika recipienter inte är intressant ur ett klimatperspektiv.  

 
8.2.2 Avgränsningar för luftutsläpp 
Luftutsläppen representeras i modellen av partiklar (avgaser resp. slitage), kväveoxider 
samt totala kolväten. Andra ämnen ingår i miljömålet frisk luft men ingår inte i 
modellen, t.ex. ozon, svaveldioxid och kolmonoxid. Ozon bildas i luften efter kemiska 
reaktioner med kväveoxider och kolväten. Svaveldioxid släpps ut i så små mängder från 
dagens trafik (sjöfart undantagen) och halterna ligger mycket under miljökvalitets-
normen för svaveldioxid. Kolmonoxid släpps ut från trafiken, men har inte ansetts 
intressant nog att värderas och utgår således. Andra ämnen kan vara toxiska och/eller 
cancerogena, men har inte ansetts påverka i en utsträckning att det har varit lämpligt att 
räkna med det. Även lukt och damm med en partikelstorlek större än att partiklarna kan 
komma in i människans andningsorgan har utgått (större än PM10), jämför diskussionen 
om vattenförorening. 

Klimatvariablerna har endast representerats av koldioxidutsläpp vid förbränning i 
fordonsmotorer, samt för elkonsumtionen för tåg. Det som inte ingår är framförallt 
utsläpp av andra klimatgaser än CO2, då de inte har ansetts tillföra mycket i och med att 
det är små mängder jämfört med CO2 i trafikarbete. 

 
8.2.3 Buller 
Beräkning av marginalkostnad för buller per kilometer baseras på trafikflödet beräknat 
på samma sätt som för luftemissioner samt en genomsnittlig befolkningstäthet för 
bostadsområde. Som grund har data från en större bullerkartering i Lerum utanför 
Göteborg använts, vilka tidigare använts för att göra en schablonfördelning av antal 
individer vilka drabbas av en viss bullernivå. Denna fördelning har använts för att 
utifrån den totala bulleremissionen från vägen beräkna hur många individer som är 
utsatta för buller över den i ASEK5 angivna lägstanivån (55 dB(A)) (Andersson och 
Ögren, 2011). En enkel applikation av den nordiska beräkningsmodellen för 
bullerspridning har sedan använts i kombination med en beräkning av bullerbidraget 
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från ett extra fordon för att beräkna kostnad per fordon. Genom att fördela totala antalet 
utsatta individer över områdets längd har sedan bullerkostnad per kilometer nåtts. 
Viktning av kostnaden för olika områdestyper har beräknats utifrån en tidigare 
marginalkostnadsuppskattning (Vägverket, 2003), med antagandet att skillnaden i 
befolkningstäthet är oförändrad. Störningen har fördelats över dygnet genom att anta att 
kostnaden är högre på kväll och under natt på samma sätt som LDEN-måttet påverkas (+ 
5 dB för kväll och +10 dB för natt för varje bilpassage), se Andersson och Ögren 
(2013). 

Exponeringen för buller är förenklad och om indata på verkligt befolkningstäthet skulle 
finnas tillgänglig kan denna del utvecklas till att hantera framförallt val av omlednings-
väg vid olika tider på dygnet. Det finns också utrymme att förändra modellen till att 
hantera t.ex. buller i särskilt känsliga miljöer, om dessa indata är lättillgängliga. 

 
8.2.4 Vattenförorening 
Vattenföroreningar består i stor utsträckning av spill, deponerade luftföroreningar och 
slitage av fordon och väg/bana. Dock är partiklarna som är av intresse här även större än 
de som hanteras inom luftföroreningar (PM10). Vattenförorening har inte kvantifierats i 
denna första modell, men det finns data tillgängligt som kan sammanställas i ett senare 
skede. Vattenförorening ingår inte i ASEK5. 

 
8.2.5 Övriga miljöeffekter 
Övriga miljöeffekter hanteras ofta inte i olika sammanvägningar, och det finns därför 
inte mycket data och värderingar att använda i effektmodellen. Vi har därför valt att 
endast använda buller, luftföroreningar och klimatgaser (CO2) som mått på miljö-
effekter och kompletterat med en checklista, där en kvalitativ bedömning kan göras. Här 
kan nämnas ljusförorening, närhet till Natura 2000-område, närhet till dagis/skola/sjuk-
hus, barriäreffekter mm. I checklistan anges risken för fallet med trafikinformation samt 
utan trafikinformation, och antalet miljöeffekter som påverkas av trafikinformationen 
visas i resultatdelen av effektsnurran, men hanteras inte mer ingående. 

 
8.2.6 Vad ingår inte i modellen 
Tidsaspekten och luftföroreningshalter har inte hanterats i modellen. I den värdering 
som implementerats ser man bara på emissionerna, och huruvida miljökvalitets-
normerna överskrids i närheten till trafikomläggningen har inte hanterats, i och med att 
detta skulle kräva en kartbeskrivning av existerande halter och denna information har 
inte funnits tillgänglig inom projektet. Värderingarna relaterar till utsläppsökningar 
under en lång tid, medan hälsostudier visar att kortvarigt förhöjda halter kan vara akut 
hälsovådliga. Exempel är resecentra och trånga gaturum där många människor 
uppehåller sig i en ofta trafikbelastad miljö. Även buller nattetid är en aspekt på effekter 
av kortare maximala halter. 

Förflyttning av utsläppen i tid behandlas förenklat i modellen, men utvecklings-
potentialen främst avseende t.ex. akuta hälsoeffekter av luftföroreningar är stor. Det 
enda som ingår i bullerdelen är skillnaden i värdering mellan bostadsområden, där 
exponeringen anses hög, respektive industri/kontorsområden, där antalet exponerade 
personer anses låg. 
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Variabler som påverkas starkt av förändrad trafikmängd, men där indata är svårt eller 
omöjligt att få tag på i dagsläget ingår inte i modellen. Några av dessa har hanterats 
endast med checklistan, där man anger om man anser att risken är större eller mindre för 
omledningsvägen. Andra variabler har inte alls tagits hänsyn till såsom risken för 
oljespill, förändrat underhållsbehov, olika biotoper etc.  

 
8.3 Utdata från modellen 
Emissionerna av luftföroreningar och CO2 anges som ett totalvärde per förorening, samt 
med de exponeringsmått som används av Leksell (2000) samt i ASEK5 (ASEK, 2012). 
Här ingår alltså inte exponering på kort tid och skillnader mellan olika delar av en stad 
påverkar inte dessa mått.  

Från modellen kan även direkt monetär värdering av de ingående miljöeffekterna fås, 
dock måste man då komplettera med beskrivningen av de eventuella effekter som 
beskrivs i checklistan. Denna värdering baseras på ASEK5. 

Buller anges i monetära värden såväl som i källstyrka för den väg som studeras – före 
och efter trafikförändringen, samt med antalet exponerade för buller över 55 dB. 

Övriga miljöeffekter anges endast genom att ange om effekten är aktuell i det studerade 
fallet. 

 

9 Exempel på hur modellen kan användas 
Effektsnurran i den version som är aktuell idag har testats för ett antal olika fall, och 
resultaten från ett fall redovisas nedan. Här har miljöeffekten av olika transportförslag 
beräknats med effektsnurran och resultatet har kopierats in som tabeller, och ser ut som 
de gör i excelsnurran direkt.  

En kort diskussion av hur modellen kan utvecklas för att tydligare beskriva skillnaderna 
mellan olika fall ingår. 

 
Figur 10. Björredsmotet omledningsväg vid sidan av motorvägen, Landvetter. 
 

För att exemplifiera användningen av effektsnurran användes en omledning i närheten 
av Landvetter, där blockerades ett körfält under en timme och en alternativ 
omledningsväg har studerats med hjälp av effektsnurran för ett antal olika fall. 
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Vägsträckningen för originalvägen är något kortare än omledningsvägen och har högre 
hastighetsbegränsning än omledningsvägen. Först beräknas ett fall då den normala 
trafiken har ett köbeteende på Rv40 (stop and go, se Tabell 8.). Sedan visas ett fall då 
det inte är ett utvecklat stopp och kör-beteende utan endast relativt fullt på vägen 
(Tabell 9). Vi ser att med samma trafikmängd, men olika antaganden om körsätt, 
kommer miljöeffekterna att variera stort. Detta baseras på de emissionsdata som finns i 
HBEFA som är den modell man använder i Sverige för dessa beräkningar. Möjlighet att 
räkna mer detaljerat finns om indata är tillgängligt. 

 

Tabell 8. Resultatet då trafiken kör enligt stopp och kör, dvs. en kösituation med 
varierande hastighet. 
  Emission 

(kg/dB) 
Exponering Värdering 

(SEK) 
 Summa 

CO2 167422,56   180 816 kr 180 816 kr 

NOx 1693,04 221730,58 556 732 kr   

PM10 31,24 4091,16 2 233 775 kr   

CO         

HC 74,12 9706,69 34 026 kr 2 824 533 kr 

Buller 64,22 14,24 207 117 kr 84 918 kr 

Checklista 0     3 090 268 kr 

 

Tabell 9. Resultatet då trafiken kör mycket långsamt. 
  Emission 

(kg/dB) 
Exponering Värdering 

(SEK) 
 Summa 

CO2 72895,09   78 727 kr 78 727 kr 

NOx 582,16 76243,38 191 435 kr   

PM10 9,82 1286,23 702 283 kr   

CO         

HC 20,70 2710,90 9 503 kr 903 222 kr 

Buller 64,22 14,24 207 117 kr 84 918 kr 

Checklista 0     1 066 866 kr 

 

Vid fri körning ökar utsläppen av partiklar något vilket med antagande om urbanmiljö 
ger högre ekonomisk värdering via högre exponering än för det långsammare körsättet 
(Tabell 10). Detta kan jämföras med Tabell 11 där vägen har antagits ligga i landsbygd 
och exponeringen således är noll för luftföroreningar, och låg för buller. 
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Tabell 10. Resultatet då trafiken kör fritt. 
  Emission (kg/dB) Exponering Värdering 

(SEK) 
 Summa 

CO2 67880,59   73 311 kr 73 311 kr 

NOx 496,29 64996,89 163 197 kr   

PM10 11,27 1476,24 806 026 kr   

CO         

HC 16,63 2177,39 7 633 kr 976 856 kr 

Buller 64,22 14,24 207 117 kr 84 918 kr 

Checklista 0     1 135 085 kr 

 

Tabell 11. Resultatet då trafiken kör fritt och utanför stadsmiljön. 
  Emission 

(kg/dB) 
Exponering Värdering 

(SEK) 
 Summa 

CO2 67880,59   73 311 kr 73 311 kr 

NOx 496,29 0 39 703 kr   

PM10 11,27 0 0 kr   

CO         

HC 16,63 0 665 kr 40 368 kr 

Buller 64,22 2,38 34 589 kr 14 181 kr 

Checklista 0     127 861 kr 

 

Då alternativ väg anmodas (hela trafikarbetet har lagts på den andra vägen, där det flyter 
på bra i trafiken) är avståndet större och således även utsläppen, se Tabell 12. Detta ger 
därför en större miljöeffekt i detta fall. I detta exempel har inte en eventuell ny kö på 
omledningsvägen beräknats. 

Det indata som har använts i beräkningarna redovisas i Tabell 13 (nästa sida). De rosa 
rutorna används för att fylla i indata, och allt indata finns redovisat i tabellen, utom att 
omledningsvägen är 2,759 km. 
 

Tabell 12. Resultatet för trafiken kör fritt på den alternativa vägen som är något längre. 
  Emission 

(kg/dB) 
Exponering Värdering 

(SEK) 
 Summa 

CO2 84666,62   91 440 kr 91 440 kr 

NOx 619,02 81069,81 203 554 kr   

PM10 14,06 1841,29 1 005 346 kr   

CO         

HC 20,74 2715,83 9 520 kr 1 218 420 kr 

Buller 64,22 17,76 258 335 kr 105 917 kr 

Checklista 0     1 415 777 kr 
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Tabell 13. Indata till effektsnurran (väglängden för omledningsvägen till höger om ”km 
total väg”). 
  

  21711 ÅDT 
  2,212 km total väg 

  0 minuter för stillastående 
  

 
ÅDT, med dygnsvariation, PC   

 
ÅDT, med dygnsvariation, lastbil   

0,926765 andel personbil (%) 
  90 hastighet 
  3 körsätt (fritt, fullt, stilla, stop and go) Köläge, sätt kryss   

1 områdestyp Fritt flöde   
17152 antal invånare i staden Mycket trafik   

  Kolla checklistan Fullt x 
  Tågkm-persontåg Stopp och kör   
  Tågkm-godståg Stillastående   
  andel diseltåg 

  1 Ventilationsfaktor (1-1,4) områdestyp, sätt kryss   
  Tidpunkt bostad x 

12 månad glesbygd   
13 datum industri   
16 timme resecentrum 

  

Miljökostnaden för olika effekter av trafikinformation har beräknats och redovisas i 
tabeller. Resultatet av kontrollen av checklistan har t.ex. inte ingått i denna del. 
Resultatet är tydligt, men indata kan påverkas redan med denna enkla modell vilket 
visar att det är av stor vikt att effektsnurran vidareutvecklas för att också inkludera t.ex. 
tider på dygnet och påverkan på befolkningsexponeringen. 

Ett annat exempel är att det är kö i Tingstadstunneln och hälften av fordonen istället tar 
Göta Älvbron. Antagandet är att fordonen tar sig från E6 direkt före tunneln och 
återvänder till E6 direkt efter tunneln, d.v.s. omledningsvägen är maximal i längd, och 
bullernivåerna ökar i centrala Göteborg, vilket beräknas genom att parametern glesbygd 
sätts på Tingstadstunneln medan Göta Älvbron antas vara bostäder. Som jämförelse 
beräknas även fallen med att all trafik passerar bostadsområden. I detta exempel har inte 
exponeringen för luftföroreningar varierats då det inte har funnits en tydlig 
samhällsekonomisk värdering av denna effekt. Detta bör byggas in i en 
vidareutveckling av modellen. 
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Figur 11. Den ursprungliga vägen genom Tingstadstunneln. 
 

 
Figur 12. Omledningsvägen över Göta Älvbron. 
 

Här skulle en tydligare beskrivning av exponeringen för luftföroreningar och buller ge 
ett mycket tydligare resultat i och med att störningarna är mycket större när trafiken 
passerar genom centrala Göteborg.  

Resultatet från effektsnurran har inte lagts med i rapporten. 
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10 Slutsatser och fortsatt arbete 
Detta projekt har resulterat i en effektsnurra som levereras tillsammans med denna 
rapport och beräknar utsläpp till luft, inkl. CO2, samt buller. Övriga miljöeffekter har 
hanterats via diskussion och en checklista i och med att kvantifiering inte har varit 
möjlig inom projektet. Utsläppsberäkningarna baseras på bästa tillgängliga emissions-
modeller och använder de värderingsmetoder som förespråkas i Trafikverkets modell 
för samhällsekonomisk beräkning ASEK5. Effektsnurran är ett enkelt sätt att uppskatta 
miljöeffekter av trafikförändringar och presenterar resultatet i flera olika aggregations-
nivåer. 

Projektet har också pekat på ett antal utmaningar vid sammanvägning av olika 
miljöeffekter av trafikförändringar, t.ex. att värderingar normalt baseras på ett 
medelvärde av exponeringen under ett helt år. Hur korttidseffekter av miljöproblem ska 
värderas och hanteras har inte kunnat bedömas. Det finns dock en hel del hälsosamband 
som kan vara underlag för ytterligare arbete med värdering av korttidseffekter i senare 
projekt. 

Ett par intressanta områden för vidareutveckling av modellen har identifierats  
 

1. Hantering av befolkningsexponering av olika miljöeffekter – vilken beskrivning 
av exponering är enklast att använda samtidigt som både exponering för 
luftföroreningar och buller beskrivs på ett enkelt sätt. Här krävs mer samarbete 
mellan användarna av modellen och forskare inom området. 

2. Tidsaspekten vs hälsa. Hur påverkas hälsan av kortare perioder med högre 
belastning? Hur ofta sker trafikomläggningen och hur påverkas hälsan av detta?  

3. Tidsaspekten – när på dygnet sker trafikomledningen? Detta påverkar både hur 
fullt det blir på omledningsvägarna och hur stor exponeringen kring de olika 
alternativen blir. 

4. Vidareutveckling av värderingsprinciper för olika miljöeffekter, och t.ex. olika 
luftföroreningar. 

5. Testning och utveckling av modellen i verkliga fall. Implementering av 
effektsnurran bl.a. i Trafikverkets ledningscentraler. 

6. Utökad detaljering avseende luftemissioner, avseende körmönster etc. 
Körmönster påverkar utsläppen radikalt och ett pågående arbete med 
emissionsmodellering av specifika körförlopp pågår i dagsläget. 

7. Modellen hanterar endast fordon – hur omledning mellan trafikslag ska hanteras 
och hur upprepade omledningar påverkar miljön har inte hanterats explicit i 
modellen. Ett exempel är att miljöbelastningen för en extra trafikant på tåg är 
noll, vilket inte är fallet i långsiktig planering, trots att detta måste hanteras vid 
upprepad omledning till tåg. 
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