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Förord 
 

Trafikförvaltningens miljöarbete styrs av det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län, miljöpolitiskt program för 

Stockholms läns landsting och trafikförvaltningens strategi för hållbar 

utveckling. 

 

Trafikförvaltningens miljöredovisning följer upp trafikförvaltningens 

miljöarbete, främst med avseende på landstingets gemensamma 

miljömålsarbete i det miljöpolitiska programmet Miljöutmaning 2016. 

Programmet gäller för åren 2012-2016 och är beslutat av 

landstingsfullmäktige. Ett specifikationsdokument är framtaget som 

tydliggör vilka uppgifter som ska redovisas av förvaltningar och bolag genom 

att fastställa mätmetoder för uppföljningen (Specificering av målen i 

Miljöutmaning 2016 LS 1201-0039).  

 

I kapitel 1 nedan presenteras delmålen i Miljöutmaning 2016 och de för 

trafikförvaltningen relevanta uppgifterna. I de fall uppgifter inte kan lämnas 

i form av kvantitativa siffror, beskrivs istället arbetet samt tidpunkt för när 

mer detaljerade uppgifter kan lämnas. Uppgifter om basåret 2011 är 

hämtade från AB Storstockholms Lokaltrafik Årsbokslut 2011, Bilaga M, 

Uppföljning Miljö om inget annat anges.  

 

I kapitel 2 redovisas uppföljning av miljömål i enlighet med gällande 

regionalt trafikförsörjningsprogram. 

 

I kapitel 3 redovisas övrig miljödata som utgör ytterligare parametrar för 

uppföljning inom trafikförvaltningens miljöredovisning. 

 

I kapitel 4 redovisas utfall av trafikförvaltningens indikatorer inom det 

övergripande landstingsfullmäktigemålet effektiva resor med låg miljö- och 

hälsopåverkan.  

  



 
 

 

  

3(44) 

 

   

  Strategisk Utveckling 

Hållbar Utveckling 

  
 

RAPPORT 

2017-03-03 

Ärende/Dok. id. 

TN 2015-1526-25TN 

2015-1526 

 

  Infosäk. klass 

K1 (Öppen) 
 

      

Sammanfattning 
 

När programperioden för det senaste miljöpolitiska programmet inom 

Stockholms läns landsting, Miljöutmaning 2016, är slut visar en summering 

av trafikförvaltningens måluppfyllelse att många av delmålen har uppnåtts 

för trafikförvaltningens del. Andelen förnybar energi till kollektivtrafiken har 

ökat för varje år och uppgår nu till 87 procent totalt för busstrafiken, 

spårtrafiken, färdtjänsten och sjötrafiken. Ett område som har varit 

utmanande under programperioden och som kräver fortsatt arbete är 

energieffektiviseringsmålet för kollektivtrafiken. För måluppfyllelser kopplat 

till det regionala trafikförsörjningsprogramet se kapitel 2 i denna rapport.  

 

I tabellen nedan visas resultat för respektive delmål. För en mer utförlig 

beskrivning av varje delmål och måluppfyllese se under respektive avsnitt i 

rapporten. För några av delmålen redovisas mer än ett resultat med 

anledning av att vissa delmål ska följas upp på mer än ett sätt enligt 

Miljöutmaning 2016.  

 

Måluppfyllelse Miljöutmaning 2016 

 

Delmål Miljöutmaning 2016  Resultat för trafikförvaltningen 

Klimateffektivt 

Effektivisera energi-

användningen för värme, el och 

transporter med 10 procent 

  Energianvändning för värme, el och transporter har minskat 

med 5 procent mellan 2011 och 2016.  

Energieffektivisera transporter 

 

  Vid utgången 2016 har SLs marknadsandel av alla 

motoriserade resor som görs med bil respektive kollektiva 

färdmedel ökat jämfört med 2011.   

Andelen förnybart bränsle till 

transporter ska vara minst 75 

procent 

  Vid utgång 2016 uppgick den totala andelen förnybara 

drivmedel till 87 procent inom busstrafiken, spårtrafiken, 

färdtjänsten och sjötrafiken. 

Andelen förnybar energi till 

lokaler ska vara minst 95 procent 

  Vid utgången 2016 uppgick den totala andelen förnybar 

energi till SL:s lokaler till 93,9 procent. 

Regionplanera för lägre 

klimatpåverkan per invånare  

  Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil är lägre år 2015 

jämfört med 2011.  

Resurseffektivt  

Använda kretsloppstänkande vid 

användning av varor och tjänster  

  Miljökrav ställs vid upphandling och kraven följs upp och 

kontrolleras under avtalets gång.  

  Trafikförvaltningen främjar återanvändning av utvalda 

produktgrupper. 
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Delmål Miljöutmaning 2016  Resultat för trafikförvaltningen 

Planera kretsloppsanpassat och 

resurssnålt vid byggande  

- 

 

Trafikförvaltningen har inte haft någon systematisk 

uppföljning av om energihushållning vid nyproduktion av 

byggnader har legat 30 procent under Boverkets byggregler.   

 Vid utgång 2016 uppgick andel sorterat avfall som 

rapporteras in från trafikförvaltningens bygg- och 

anläggningsprojekt till 93 procent. 

Hälsofrämjande miljöarbete 

Minska miljö- och hälsorisker med 

kemiska produkter.  

 

  Andelen utfasningsämnen som har rapporterats in har 

minskat med 11 procent mellan åren 2013 och 2015.  

 Kemikaliekrav ställs i alla relevanta upphandlingar.  

  Inom trafikförvaltningens verksamhet förekommer material 

och produkter som inte uppfyller Byggvarubedömningens 

kriterier för rekommenderat eller accepterat. 

Minska utsläpp av 

luftföroreningar och buller 

  Kollektivtrafikens utsläpp av partiklar och andra 

luftföroreningar till miljön har minskat mellan 2011 och 

2016.  

  Trafikförvaltningen bedriver ett aktivt och systematiskt 

arbete för att minska bullerpåverkan från allmän 

kollektivtrafik. 

Öka mängden ekologiska 

livsmedel 

  Andel ekologiskt producerat kaffe, te, choklad, mjölk och 

frukt till kontorsverksamheten uppgår till 68 procent av 

inköpt summa.  
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1 Miljöutmaning 2016 

Miljöutmaning 2016 är Stockholms läns landstings miljöpolitiska program 

för åren 2012-2016 och omfattar 16 delmål inom de tre målområdena 

klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande miljöarbete. Nio av dessa 

16 delmål är relevanta för trafikförvaltningen. 

 

I detta kapitel redovisas trafikförvaltningens resultat inom de nio delmålen 

under respektive målområde inom Miljöutmaning 2016. Redovisningen 

innehåller måluppfyllelse, statistik, sammanfattning av utfört arbete under 

programperioden och aktiviteter som utförts under år 2016. 

 

Klimateffektivt 

1.1 Delmål 1. Effektivisera energianvändningen 

 

 
 

Måluppfyllelse 

 
 

Inom måluppfyllelsen för trafikförvaltningen ingår energianvändning för 

fastigheter (värme och el), busstrafiken, färdtjänsten och sjötrafikens 

persontransporter. Energianvändningen för fastigheter beräknas i 

förhållande till total uppvärmd lokalyta. Energianvändningen för trafiken 

beräknas i förhållande till utfört trafikarbete i antal personkilometer. 

 

Spårtrafik ingår inte i måluppfyllelseberäkningen för delmål 1 men 

statistiken följs ändå upp och redovisas inom detta avsnitt.  

 

I Tabell 1 redovisas en sammanställning av energianvändning för fastigheter, 

busstrafiken, färdtjänsten, sjötrafiken och spårtrafiken. 
  

År 2016 ska energianvändning för värme, el och transporter i 

landstingsfinansierad verksamhet ha minskat med 10 procent jämfört 

med 2011. 

Trafikförvaltningen når inte delmål 1 om 10 % minskad energianvändning 

2016 jämfört med 2011. 
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Tabell 1. Total energianvändning för trafikförvaltningens fastigheter inom 
kollektivtrafikverksamheten, busstrafiken, färdtjänsten, sjötrafiken och spårtrafiken. 

 Basår: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fastigheter 

Total energianvändning [MWh] 245 400 219 700 230 442 234 100 228 600 224 200 

Total energianvändning per 

kvadratmeter Atemp 
233 197 207 219 211 193 

Busstrafiken 

Total energianvändning [MWh] 654 420 684 880 700 400 704 740 711 330 697 780 

Total energianvändning per 

personkm [kWh/pkm] 
0,365 0,374 0,380 0,3763 0,388 0,374 

Färdtjänsten 

Total energianvändning [MWh] 44 870 42 300 41 130 42 020 47 900 40 500 

Total energianvändning per 

personkm [kWh/pkm] 
0,499 0,505 0,459 0,465 0,527 0,439 

Sjötrafiken persontrafik 

Total energianvändning [MWh] 73 470 - - 70 900 70 830 72 605 

Total energianvändning per 

personkm [kWh/pkm] 
1,849 - - 1,711 1,692 1,563 

Sjötrafiken godstrafik 

Total energianvändning [MWh] - - - 929 110 103 

Total energianvändning per 

transportkm [kWh/pkm] 
- - - 0,07 0,08 0,06 

Spårtrafiken 

Total energianvändning [MWh] 396 600 421 200 459 700 443 300 444 300 433 700 

Total energianvändning per 

personkm [kWh/pkm] 
0,132 0,124 0,127 0,117 0,115 0,108 

 

Enligt dokumentet Specificering av målen i Miljöutmaningen 2016 är 

delmålet nått om summa korrigerad energianvändning 2016 dividerat med 

summa energianvändning 2011 är 0,9 eller lägre.  

 

Trafikförvaltningens resultat för effektivisering av energianvändning 2011-

2016 är 0,95 (2011-2015: 1,00.) 

 

För mer detaljer om hur det aktuella nyckeltalet beräknas hänvisas vidare till 

specifikationsdokumentet1 inom landstinget. 

 

                                                        
1 Specificering av målen i Miljöutmaning 2016 LS 1201-0039 

http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Landstingsstyrelsen/2013/2013-04-23/punkt21-miljo.pdf
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Sammanfattning av delmålet 2011-2016 

Trafikförvaltningen förvaltar ett mycket omfattande fastighetsbestånd, 

framförallt bestående av ett stort och växande antal spårdepåer, bussdepåer, 

bussterminaler och stationer. Dessa fastigheter är en grundförutsättning för att 

kollektivtrafiken ska fungera tillfredsställande. Kollektivtrafiken i Stockholms 

län är en omfattande verksamhet med hög tillgänglighet och många 

drifttimmar, vilket även i sin tur innebär att energianvändningen i fastigheterna 

är hög. Avtalen för trafikförvaltningens samarbetspartners som ansvarar för 

drift och underhållsavtal av dessa fastigheter ser olika ut, och har haft olika 

förutsättningar och kravbilder. Detta har inneburit utmaningar för 

trafikförvaltningens verksamhet beträffande möjligheter till 

energieffektiviseringsåtgärder inom fastigheter.  

 

Om energianvändningen i fastigheter skulle ha särredovisats inom delmål 1 

visar dock resultatet en positiv minskning av energianvändningen per 

kvadratmeter med ca 17 procent jämfört med basår 2011. En tillbakablick visar 

att trafikförvaltningen lagt mycket fokus på att minska energianvändningen i 

fastigheter under programperioden. Energiutredningar har genomförts för 

befintliga spår- och bussdepåer, pilotprojekt har genomförts avseende 

styrsystem för bussramper och jämförelser har genomförts avseende 

energiåtgång mellan att värma bussar vid bussramper kontra uppställning 

inomhus. Ytterligare åtgärder som har genomförts är tidsbegränsad tillförsel av 

el, värme och tryckluft till bussar under uppställning, induktiv växelvärme på 

lokalbanorna och successiv övergång till LED-belysningar pågår. Därtill har ett 

stort antal åtgärder vidtagits under programperioden för att minska 

energianvändningen i fastigheter, och finns att läsa specifikt för varje enskild 

fastighet i Tabell 2 i denna och tidigare miljöredovisningar. 

 

En utvärdering av resultatet visar dock att delmålet inte var ett realistiskt mål 

att nå för trafiken i ett 5 årsperspektiv. Det finns flera förklaringar till detta. 

Framförallt har tillgången på mer energieffektiva fordon för busstrafiken varit 

begränsad. En annan förklaring är att busstrafikavtalen är mångåriga och 

begränsar möjligheterna till att ställa högre energieffektiviseringskrav under 

pågående avtalsperioder. Flera utredningar har dock genomförts under 

programperioden. Bland annat gjordes en utredning 2012 som kartlade de mest 

kostnadseffektiva lösningarna för minskad energiförbrukning inom 

busstrafiken. Slutsatserna i utredningen pekade på en rad åtgärder i form av 

hybridbussar, lättviktsfordon, sparsam körning och snabbare av- och 

påstigning. Under senare delen av programperioden har trafikförvaltningen 

fokuserat mer på en eventuellt framtida införsel av eldriven busstrafik med syfte 

att minska energianvändningen. Under år 2017 påbörjas ett stort arbete med att 
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undersöka vilka effekter och konsekvenser elektrifiering av busstrafiken 

kommer att medföra. 

 

Strategiskt arbete under 2016 

I början av 2016 presenterade Landstingsrevisorerna rapporten: ”Landstingets 

styrning av arbetet med energieffektivisering”. Granskningen visade att 

Trafiknämnden arbetar med energieffektivisering, men att målet inte kommer 

att nås till 2016. Revisorerna summerade i sin rapport behovet av tydligare 

målstyrning och uppföljning och gav tre rekommendationer för fortsatt arbete: 

 kvalitetssäkra energidata  

 öka systematiken i energieffektiviseringsarbetet genom att bryta ned det 

övergripande energimålet till de olika trafikslagen, och där så är 

tillämpligt till enskild fastighet resp. avtal, implementera och följa upp 

dessa. 

 behövs en samlad analys av genomförda åtgärder 

 

Som resultat av detta gjorde trafikförvaltningen en behovsanalys under hösten 

2016 med tidplan för fortsatt arbete med energieffektiviseringsåtgärder. En 

energiutredning kommer nu att genomföras under 2017 och genomförande av 

åtgärder är planerade till 2018 och framåt.  

 

Utredning om energiövervakningssystem 

Energiövervakningssystem ska installeras på trafikförvaltningens bussdepåer. 

Inför det arbetet gjordes det under 2016 en utredning för att ta fram förslag på 

hur ett lämpligt system ska se ut. Syftet med energiövervakningssystemet är att 

kunna få jämförbar statistik, mätdata och uppföljning mellan bussdepåernas 

energiförbrukning. Den förbättrade statistikinhämtningen möjliggör effektiva 

energibesparingsåtgärder och skapar större möjligheter att styra 

energiförbrukningen. Förstudien adresserar bl.a. följande frågor:  

 Vad ska mätas?   

 Hur ska det mätas?   

 Hur ska data och statistik samlas in och visas?   

 Hur ska det analyseras för att uppfylla givna syften?   

 

För att få till ett så framgångsrikt införande som möjligt menar handläggarna i 

utredningen att:  

 Det är lämpligt med två olika nivåer för inhämtning av mätdata, för att 

kunna hantera att depåerna har skilda förutsättningar. 

 Systemet bör anslutas som ett eget system direkt till överordnat system.  

 Det finns en personell resurs på trafikförvaltningen som aktivt arbetar 

med systemet och följer upp data. 
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Energiutredning om bussuppställning 

En utredning med syfte att jämföra inom- och utomhusuppställning av bussar 

ur energi- och kostnadssynpunkt genomfördes under 2015/2016. Utredningen 

var en del av Malin Lindbergs examensarbete från KTH inom programmet 

Civilingenjör och Lärande2. Slutsatserna i uppsatsen presenterades för 

trafikförvaltningen vid flera tillfällen under hösten.    

 

Fastigheter  

Det pågår ett ständigt löpande arbete med att effektivisera energianvändningen 

inom fastigheter i trafikförvaltningens verksamhet. Specifika åtgärder som har 

genomförts under 2016 beskrivs i Tabell 2. En sammanställning av 

energianvändning och lokalyta under programperioden 2011-2016 ses i Tabell 3. 

 
Tabell 2. Genomförda energieffektiviseringsåtgärder för specifika fastigheter under år 2016. 

Pendeltågsdepåer Genomförda energieffektiviseringsåtgärder 2016 

Älvsjödepån Inga åtgärder under året, men planeras för en större ombyggnation  

Brodepån 
Förbättring av tvättanläggning pågår, dock ej specifika 

energieffektiviseringsåtgärder 

Södertäljedepå 
Förbättring av tvättanläggning pågår, dock ej specifika 

energieffektiviseringsåtgärder 

Lokalbanor  

Saltsjöbanan, stationer Ny LED belysning 

Nockebybanan, stationer Ny LED belysning 

Bussterminaler/-depåer Inga åtgärder 

Tunnelbanestationer/-depåer Inga åtgärder 

 

                                                        
2 ”Bussparkering inomhus i Hall kontra utomhus på Bussvärmeramp. Energiutmaning - ett 
arbete för hållbar förändring” 
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Tabell 3. Lokalyta och energianvändning3 inom trafikförvaltningens fastigheter 

 Basår: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lokalyta [BTA m2] 1 169 068 1 115 568 1 115 568 1 186 567 1 201 076 1 289 872 

Lokalyta [Atemp m2] 1 052 161 1 004 011 1 004 011 1 067 910 1080968 1 160 885 

Elförbrukning [MWh] 125 800 107 100 119 900 123 000 124 700 122 000 

Värmeförbrukning4 [MWh] 117 400 111 600 109 812 110 000 102 800 100 900 

Förbrukning av kyla [MWh] 2 200 1 000 730 1 100 1 100 1 300 

Total energi-  

användning [MWh] 
245 400 219 700 230 442 234 100 228 600 224 2005 

Total energianvändning 

per kvadratmeter Atemp 
233 197 207 219 211 193 

 

Busstrafik (exklusive ersättningstrafik) 

Att energieffektivisera busstrafiken handlar till stor del om elektrifiering av 

bussens drivlina. Det arbetet har gått framåt under året, bl.a. har 

trafikförvaltningen fattat beslut om att genomföra en omfattande utredning av 

elbusstrafik och dess konsekvenser, med start 2017. 

 

Det EU-projekt som medfinansierade idrifttagande av åtta laddhybridbussar på 

linje 73 under knappt 2 år, avslutades vid årsskiftet 2016/2017. Projektet 

kommer nu att utvärderas och avrapporteras. Framtiden för de åtta 

laddhybridbussarna är ännu oviss då trafikbehovet på denna linje har ändrats. 

Ledbussar kommer att sättas in från och med sommaren 2017 för att utöka 

passagerarkapaciteten, på grund av den snabba utbyggnaden av bostäder och 

arbetsplatser i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.  

 

I december invigdes det första projektet i Norden med en laddhybridbuss i 

ordinarie busstrafik som laddas genom induktion. Aktuell sträcka är linje 755 i 

Södertälje. Laddningen kommer att ske trådlöst vid start-/ändhållplatsen. 

Projektet är ett EU-finansierat samarbete mellan Scania, Vattenfall, Södertälje 

kommun och trafikförvaltningen. Eldriften stöds av en dieselmotor som drivs 

med HVO om laddningen inte räcker.  

                                                        
3 Exklusive egenproducerad el i solceller på Gubbängens bussdepå och inklusive el till hjälpsystem 
för tågdrift. Producerad el från solcellerna i Gubbängen var 96 186 kWh under 2016. 
Solcellsanläggningen i Södertälje depå har sedan ibruktagande 2009 producerat 236 MWh. 
4 Normalårskorrigerade siffror.  
5 Sjötrafikens hyrda lokalers gemensamma lokalyta uppgår till 393 m2 och energiförbrukningen 
under 2016 är beräknad till totalt 90,6 MWh. Dessa uppgifter är inte inkluderade beräkningar av 
energieffektivisering samt andel förnybar energi. Detta beroende på att den beräknade 
energiförbrukningen är sammanslagen och därav kan inte de olika energislagen särskiljas 
avseende andel förnybar. Till detta saknas basårsvärde för 2011 och energiförbrukningen är 
beräknad och inte den faktiska förbrukningen.  
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En sammanställning av drivmedelsförbrukning och personkilometer för 

busstrafiken under programperioden 2011-2016 ses i Tabell 4. 

 
Tabell 4. Drivmedelsförbrukning och personkilometer för busstrafiken. 

 Basår: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Personkilometer 1 792 000 000 1 830 000 000 1 842 000 000 1 873 000 000 1 835 000 000 1 867 000 000 

Drivmedelsförbrukning  

Diesel (5 % RME) [l] 35 899 257 27 194 254 13 866 202 9 614 793 7 835 416 3 085 742 

RME (100 %) [l] 3 338 647 10 217 357 26 594 967 31 926 865 33 566 180 23 683 097 

HVO [l]      10 014693 

Etanol [l] 35 511 540 37 937 699 34 955 585 33 511 603 29 323 396 22 093 924 

Biogas [Nm3] 6 335 942 8 213 508 10 996 112 11 151 000 12 913 454 13 270964 

Naturgas [Nm3] 0 1 616 552 250 806 569 995 1 875 271 588 075 

Total energi-

användning [MWh] 
654 420 684 880 700 400 704 740 711 330 697 780 

Energianvändning per 

personkm [kWh/pkm] 
0,365 0,374 0,380 0,3763 0,388 0,374 

 

Färdtjänsttaxi, närtrafik och rullstolstaxi 

Trafikförvaltningen ställer miljökrav i avtalen med taxibolagen som kör för 

Färdtjänsten. Kraven omfattar bland annat att färdtjänsttaxifordonen ska vara 

klassade som miljöfordon, att fordonens högsta fordonsålder ska vara sex år 

från första datum fordonet tas i trafik, samt att förare ska beakta ett 

bränslesparande körsätt. Detta bidrar i viss mån till att successivt öka 

energieffektiviseringen inom Färdtjänsten. Färdtjänsten är en helt behovsstyrd 

verksamhet, därför fluktuerar den totala energianvändningen år för år. 

 

En sammanställning av drivmedelsförbrukning och personkilometer för 

Färdtjänsten under programperioden 2011-2016 ses i avsnitt 1.3. 

 

Spårtrafik  

Åtgärder som startats eller fortlöper för att energieffektivisera driften av 

spårtrafiken under 2016 redovisas nedan. I trafikavtal för tunnelbana finns det 

ett ekonomiskt incitament att minska drivströmsförbrukningen. Olika åtgärder 

har genomförts för att försöka minska energiåtgången för framdriften. 

Exempelvis har förare utbildats i Eco-driving och tekniska investeringar i form 

av automatisk körning (ATO) har gjorts. Tekniken innebär att framdriften är 

kopplad till signalsystemet för att optimera körtider, komfort och 

energiförbrukning. Det är ännu för tidigt att se effekten av detta då intrimning 

pågår. Energiåtgången för drivströmsförbrukningen för tunnelbanan 
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beror annars till största del på fordonens tekniska utformning. Den nya 

fordonstypen C30 som kommer att introduceras successivt från 2019 och 

framåt, beräknas innebära en väsentligt minskad drivströmsförbrukning då hela 

den äldsta delen av fordonsflottan, Cx, därmed kommer att fasas ut.  

 

För pendeltågstrafiken har en ny metod för avisning av pendeltåg i Älvsjödepån 

kraftigt minskat energiförbrukningen för uppvärmning. Metoden innebär att 

avisningen nu sker på halva den tiden som det tidigare tog att avisa ett tåg, 

vilket har medfört ett minskat koldioxidutsläpp med 50 ton/år och en 

kostnadsbesparing på ca 500 000 kr/år6. 

 

En annan åtgärd som minskat energiförbrukningen för pendeltågen är att 

parkerade tåg vintertid kopplas till värmeposter för underhållsvärme. Fordonet 

går på så sätt in i ett lågenergiläge för underhållsvärme som sänker 

parkeringsenergiuttaget med ca 30 procent.  

 

En sammanställning av energianvändning och personkilometer för spårtrafiken 

under programperioden 2011-2016 ses i Tabell 5. 

 
Tabell 5. Elanvändning7 för spårtrafiken.  

 Basår: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Personkilometer 3 279 000 000 3 411 000 000 3 622 000 000 3 779 000 000 3 879 000 000 4 003 000 000 

Pendeltåg [MWh] 159 800 163 000 209 500 205 700 198 700 184 600 

Tunnelbana [MWh] 196 800 213 400 207 500 201 700 206 900 206 800 

Lokalbanor [MWh] 40 000 44 800 42 700 35 900 38 700 42 300 

Total energi-

användning [MWh] 
396 600 421 200 459 700 443 300 444 300 433 700 

Energianvändning 

per personkm 

[kWh/pkm] 

0,132 0,124 0,127 0,117 0,115 0,108 

 

Sjötrafik 

Under 2016 har ett antal fartyg upprustats. Söderarm och Sandhamn har fått 

nya huvudmotorer som är bränsleeffektivare. I samband med upprustningen 

har fartygen även utrustats med BlueFlow, ett system för att mäta och 

presentera bränsleförbrukning. Verktyget används dels för att presentera 

bränsleförbrukning i realtid för befälhavaren men kan också användas för 

analys och uppföljning i efterhand. Nu är tio av Waxholmsbolagets tonnage på 

totalt 24 fartyg utrustade med denna teknik.  

                                                        
6 Text tagen från miljopriset.se 
7 I elanvändningen för spårtrafik ingår överföringsförluster mellan kraftproduktion och tåg. 
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Under 2016 började även nya trafikavtal gälla. I avtalen ställs bl.a. krav som 

medför större ekonomiska incitament för rederierna att minska sin bränsle- och 

elförbrukning. Rederierna ska även ta fram energieffektiviseringsplaner för 

fartygen som ska presenteras vid avtalsuppföljningar.  

 

Ett annat utvecklingsområde som just nu pågår och som på sikt antas bidra till 

en energieffektivisering inom sjötrafiken, är att Sjöfartsverket tillsammans med 

bland andra Waxholmsbolaget sjömäter stora delar av skärgården. Sjömätning 

av stora områden i Stockholms och Ålands skärgård har inte gjorts sedan 1800-

talet. Projektet ADAPT8 pågår från mars 2016 till augusti 2019 och förväntas 

göra det möjligt att utveckla säkrare, snabbare och mer bränslesnåla rutter än 

idag.  

 

En sammanställning av drivmedelsförbrukning och personkilometer för 

Sjötrafiken under programperioden 2011-2016 ses i avsnitt 1.3. 

 

1.2 Delmål 2. Energieffektivisera transporter 

 

 
 

Måluppfyllelse 

 
 

Antal resenärer och marknadsandel 

SL:s viktigaste bidrag till en förbättrad miljö är att resandet med den allmänna 

kollektivtrafiken ökar. Antalet resenärer med SL en vintervardag 2016 var  

825 000 resenärer. Utvecklingen av antalet resenärer under programperioden 

framgår av Tabell 6. 

 

                                                        
8 Assuring Depth of Fairways for Archipelago Public Transportation (ADAPT). 
 http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Sjomatning-skargarden/  

År 2016 ska resandet med SL (allmän kollektivtrafik) ha ökat med minst 

bibehållen marknadsandel jämfört med 2011. 

Trafikförvaltningen når delmål 2 om ökad marknadsandel jämfört med 

2011. 

http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Sjomatning-skargarden/
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Tabell 6. Antal påstigande resenärer och SL:s marknadsandel av motoriserade resor.  

 Basår:2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal påstigande en 

vanlig vinterdag [st] 
739 000 763 000 786 000 791 000 802 000 825 000 

Marknadsandel [%] 37 % 36 % 37 % 38 % 49 % i.u. 

 

Enligt trafikförvaltningens rapport ”Resvanor i Stockholms län 2015” är SLs 

marknadsandel av alla motoriserade resor som görs med bil respektive 

kollektiva färdmedel på 49 procent9. De data som redovisas för åren 2011 till 

2014 är från myndigheten Trafikanalys, som årligen utfört egna 

resvaneundersökningar. 

  

Anledningen till den stora skillnaden i marknadsandel mellan 2014 och 2015 

beror inte på att den verkliga andelen de facto ökat med hela 9 procent under 

ett års tid. Det speglar istället svårigheten i att få rättvisande siffror vid olika 

typer av marknadsundersökningar. Skillnaden mellan mätresultaten beror 

troligen främst på olika mätmetoder och tidpunkter för dess genomförande. 

Trafikanalys har utfört telefonintervjuer med många nedslag under året, men 

med relativt få intervjuer per år10. Trafikförvaltningen genomförde i september-

oktober 2015, tillsammans med Trafikverket, Stockholms stad, 

Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Länsstyrelsen och Tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen (TRF) en mycket mer omfattande 

resvaneundersökning för att få veta mer om invånarnas resvanor i Stockholms 

län. Denna resvaneundersökning var istället en enkätundersökning som 

distribuerades till drygt 129 000 personer, med en svarsfrekvens på drygt 35 

procent, dvs ca 45 000 personer. 

  

Resultatet av den stora enkätundersökningen presenterades i en rapport under 

våren 2016. Syftet med undersökningen var att få statistiskt säkert underlag för 

att kunna följa, driva och utveckla kollektivtrafiken, men även för att få bra 

underlag vad gäller övriga färdmedel. I rapporten redovisas resvanor uppdelat 

på vardagar och helger, relaterat till resenärens köns- och åldersfördelning, 

bostadsort och inkomst. 

  

                                                        
9 Trafikförvaltningens rapport ”Resvanor i Stockholms län 2015” 
10 Underlaget samlades in genom telefonintervjuer där de intervjuade fick redogöra för sina 
samtliga resor under en mätdag. Undersökningen omfattar Sveriges befolkning i åldern 6-84 år 
och genomförs under årets alla dagar. Mellan åren 2011-2014 har det genomförts totalt 7 099 
intervjuer i Stockholms län, men per år är det relativt få intervjuer. 
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Under den nya miljöprogramperioden 2017-2021 kommer resultatet från 

Trafikförvaltningens stora resvaneundersökning utgöra basvärdet, och en 

likadan undersökning är planerad till år 2019/2020. 

 

 
 

I januari 2016 beslutade trafikförvaltningen att avveckla sin bilpool och i mars 

månad var den helt avvecklad.  

 

Anställda inom trafikförvaltningen erbjuds rabatterade SL access kort som 

används i stor utsträckning för pendlingsresor och lokala tjänsteresor. På så vis 

minskar trafikförvaltningen sin klimatpåverkan från tjänsteresor. 

 

För övriga tjänsteresor tillämpas SLL:s resepolicy som anger att vid tjänsteresa 

ska färdsätt väljas med hänsyn till restid, miljö och total kostnad.  

 

1.3 Delmål 3. Öka andelen förnybar energi 

 

Delmål 3.1 

 
 

Måluppfyllelse 

 
 

Inom måluppfyllelsen för trafikförvaltningen ingår bränsleförbrukning inom 

busstrafiken, spårtrafiken, färdtjänsten och sjötrafiken. 

 

I Tabell 7 ses en sammanställning av andelen förnybart drivmedel per trafikslag 

och för energianvändning i fastigheter under programperioden. 

 

År 2016 ska samtliga bilar som landstinget nyttjar vara miljöbilar och 

landstingets tjänsteresor ska vara klimatneutrala. Klimatmässigt bästa 

resealternativ för tjänsteresor ska väljas i första hand så långt det är 

tids- och kostnadsmässigt rimligt. I samband med årsbokslut ska 

landstingets totala klimatpåverkan från tjänsteresor redovisas 

tillsammans med effekten av de klimatförbättrande åtgärderna inom 

landstinget. 

År 2016 ska andelen förnybart bränsle till transporter i landstings-

finansierad verksamhet vara minst 75 procent. 

Trafikförvaltningen når delmål 3 om ökad andel förnybar energi om minst 

75 procent. Vid utgång 2016 uppgick den totala andelen förnybart bränsle 

till 87 procent inom busstrafiken, spårtrafiken, färdtjänsten och 

sjötrafiken. 
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Tabell 7. Andel förnybar energi inom den allmänna och särskilda kollektivtrafiken under 
programperioden 2011-2016. 

Trafikslag Basår: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Busstrafiken 44 % 55 % 65 % 80 % 81 % 90 % 

Spårtrafiken 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Färdtjänsten 21 % 22 % 30 % 33 % 40 % 43 % 

Sjötrafiken 3 % - - 3 % 3 % 4 % 

Total andel förnybart 

i kollektivtrafiken11 
61 % - - 81 % 82 % 87 % 

 

Sammanfattning av delmålet 2011-2016 

Under programperioden har de sista äldre bussavtalen som inte haft krav om 

förnybart drivmedel, upphandlats på nytt. Detta innebär att samtliga bussavtal 

inom SL-trafiken nu har krav på förnybart drivmedel. För att räknas som ett 

förnybart drivmedel krävs att drivmedlet består till minst 90 procent av 

förnybar andel och dessutom uppfyller EU:s förnybarhetsdirektiv, som bl.a. 

reglerar koldioxidreduktionen. Under programperioden har även biodrivmedlet 

HVO (Hydrerad vegetabilisk olja) etablerats på drivmedelsmarknaden. Detta 

drivmedel används i allt högre grad inom bussflottan istället för RME 

(Rapsmetylester).  

 

HVO har också möjliggjort för sjötrafiken att påbörja en omställning till 

förnybart drivmedel då drivmedlet går att köra i alla befintliga dieselmotorer, 

utan omställning, och går dessutom att blanda med Mk1-diesel i alla 

proportioner. Av skattetekniska skäl blir det dock dyrare att använda förnybart 

drivmedel på sjön jämfört med i landtrafiken. Omställningen till förnybart 

förväntas därför ta lite längre tid inom sjötrafiken. Målsättningen för sjötrafiken 

är att nå 90 procent förnybart drivmedel till år 2021. 

 

En annan bidragande orsak till ökningen av förnybart drivmedel inom 

färdtjänsten är kopplat till att andelen förnybart drivmedel i taxibranschen i 

stort i Stockholms län har ökat, som i sin tur är en följd av en rad olika faktorer. 

Utbudet av miljöfordon, tillgången och framförallt tillgängligheten på förnybart 

drivmedel i Stockholm har ökat de senaste åren. Något som också bidrar 

positivt till utvecklingen är att andra verksamheter ställer miljökrav på 

taxitransporter, t.ex. har Stockholms stad miljötaxi som förval, Arlanda flygplats 

ger miljötaxi förtur etc. Allt detta stimulerar en omställning. 

 

                                                        
11 Baserat på energiinnehåll i drivmedlen. 
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Busstrafik (exklusive ersättningstrafik) 

Under 2016 ökade användningen av HVO som förnybart drivmedel i bussflottan 

drastiskt, som en följd av kraftigt ökad produktion och tillgång på HVO. HVO 

har dels använts för att fasa ut de sista dieselbussarna och dels som ersättning 

för etanol och RME, framförallt ur ett kostnadsperspektiv. HVO har 100 procent 

förnybar råvara, är oftast gjort på avfall och har därför lika hög 

koldioxidreduktion som biogas. 

 

Från mitten av januari 2017 går 100 procent av ordinarie bussflottan om ca 

2 100 bussar på förnybart drivmedel. En sammanställning av antalet bussar 

som går på olika drivmedel ses i Tabell 8. Åtta av de nio dieselbussarna som 

redovisas i tabellen fasades ut precis vid årsskiftet, och den sista bussen utgör 

en mindre buss på Tynningö där övergången till förnybart bränsle inte gått 

ännu av logistiska skäl. Tidigare år har utmaningen bl.a. varit tillgången på 

biodrivmedel och att krav på detsamma saknats i de äldre bussavtalen. 

Utvecklingen av andelen av SL:s bussflotta som går på förnybart drivmedel 

sedan år 2005 illustreras även i Figur 1. 

 

Vid årsskiftet 2015/2016 tecknades ett nytt biogasavtal som kommer att täcka 

hela behovet av biogas för bussflottans ca 330 gasbussar. 

 
Tabell 8. Total bussflotta inom SL-trafiken och andel bussar som drivs med förnybara 
drivmedel. 

Antal bussar [st] Basår:2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Diesel (5 % RME) 960 789 401 318 203 9 

Etanolbussar 768 650 731 607 556 363 

Biodieselbussar 211 408 782 933 1085 1427 

Biogasbussar 229 267 280 328 328 324 

TOTALT 2 168 2 114 2 194 2 186 2 172 2 123 

Andel av bussflottan 

som drivs med förny-

bara drivmedel [%] 

56 % 63 % 82 % 86 % 91 % 100 % 
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Figur 1. Stapeldiagram som illustrerar utvecklingen av SL:s bussflotta som går på förnybara 
drivmedel. 

Drivmedelsförbrukningen för busstrafik redovisas i kapitel 1.1 i Tabell 4. 

 

Färdtjänsttaxi, närtrafik och rullstolstaxi 

Drivmedelsförbrukning och personkilometer för Färdtjänsten under 

programperioden 2011-2016, , inkluderat färdtjänsttaxi, rullstolstaxi och 

närtrafiken, ses i Tabell 9. 

 
Tabell 9. Persontrafik, drivmedelsförbrukning och energianvändning för Färdtjänsten. 

 Basår: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Personkilometer 84 716 192 83 840 505 89 525 147 90 411 755 90 926 191 92 288 857 

Drivmedelsförbrukning       

Fossilt bränsle [l alt. Nm3] 3 515 468 3 136 617 2 873 242 2 851 017 2 916 685 2 335 262 

Förnybart bränsle [l alt. Nm3] 1 184 138 959 765 1 321 930 1 441 686 1 990 715 1 809 727 

Andel förnybart 

drivmedel [volym-%] 
25 % 23 % 32 % 34 % 41 % 44 % 

 

Spårtrafik 

Under 2016 har den inköpta elenergin för hela trafikförvaltningen kommit från 

100 procent förnybara källor, från vattenkraftsanläggningar godkända av 

Svenska Naturskyddsföreningen för Bra Miljöval. 
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Tabell 10. Andel förnybar energi inom spårtrafiken. 

 Basår: 2011 2016 Energislag 

Personkilometer 3 279 000 000 4 003 000 000  

Pendeltåg [%] 100 % 100 % vattenkraft 

Tunnelbana [%] 100 % 100 % vattenkraft 

Lokalbanor [%] 100 % 100 % vattenkraft 

Total energianvändning [%] 100 % 100 % förnybart 

 

Sjötrafik 

Arbetet med att konkretisera hur kollektivtrafiken på vatten ska kunna övergå 

till förnybart drivmedel har fortsatt under året. En handlingsplan har tagits 

fram som visar att det är fullt möjligt att andelen förnybart drivmedel i 

sjötrafiken år 2019 uppgår till 50 procent och till 90 procent år 2021.  

 

Från och med januari 2017 kommer andelen förnybart drivmedel i sjötrafiken 

att öka från 5 procent till 20 procent. Ett avrop från ramavtal via SKL 

Kommentus har möjliggjort leverans av diesel med 20 procents inblandning av 

HVO till bunkeranläggningarna i Strömkajen, Stavsnäs och på sikt även i Årsta. 

En inblandning av 20 procent HVO sänker koldioxidutsläppen med i princip 

samma storleksordning jämfört med den fossila dieselanvändningen.  

 

Sammanställningar av drivmedelsförbrukning, energianvändning, samt 

personkilometer respektive transportkilometer för sjötrafiken under 

programperioden 2011-2016 ses i Tabell 11 och Tabell 12.  

 
Tabell 11. Drivmedelsförbrukning och energianvändning för skärgårds- och 
pendelbåtstrafiken12.  

 Basår: 2011 201413 201513 2016 

Personkilometer 39 730 800 41 446 848 41 864 213 46 461 928 

Drivmedelsförbrukning     

Diesel Mk1 [m3] 7 227 6 966 6 956 7 113 

RME (100 %) [m3]  281 280 284 271 

HVO [m3] 0 0 0 37 

Total drivmedelsförbrukning [m3] 7 508 7 246 7 240 7 421 

Andel förnybart [volym-%] 3,7 % 3,9 % 3,9 % 4,2 % 

 

                                                        
12 Omfattar både Waxholmsbolagets egenägda fartyg och externa fartyg. 
13 Uppgifter om andel förnybart för både person- och godstrafiken är uppjusterade för åren 2014-
2015 då det upptäckts fel i beräkningsfilen.  
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Tabell 12. Drivmedelsförbrukning och energianvändning för godsfärjor. 

 Basår: 2011 201413 201513 2016 

Transportkilometer  133 576 142 612 165 439 

Drivmedelsförbrukning     

Fossilt bränsle [m3] 94 91 108 101 

Förnybart drivmedel [m3] 0 4 4,8 4,4 

Total drivmedelsförbrukning [m3] 94 95 113 105 

Andel förnybart [volym-%] 0 % 4,2 % 4,3 % 4,1 % 

 

Delmål 3.2 

 
 

Måluppfyllelse 

 
 

Sammanfattning av delmålet 2011-2016 

Under programperioden har arbete fortgått med att övergår från fossilt till 

förnybar energi i fastigheterna. Andelen energi av förnybart ursprung till SL:s 

lokaler har ökat med drygt 1 procent jämfört med året innan. Det är blandning 

av olika energikällor (förnybara och icke-förnybara) till SL:s värme-mix som gör 

att målet i Miljöutmaningen 2016 inte nås fullt ut.  

 

Fortum som är huvudleverantör av fjärrvärme till SL:s lokaler 

klimatkompenserar upp till 100 procent av utsläpp från producerad fjärrvärme 

men detta är inte medtaget i beräkningarna. Klimatkompensering bidrar till 

minskade koldioxidutsläpp men inte till ett mer hållbart samhälle i form av 

minskat uttag av icke-förnybara naturresurser. Detta i kombination med att 

målet är att öka just andelen förnybar energi gör att klimatkompensering inte 

har tagits med i beräkningen som förnybar andel. 

 

I Tabell 13 ses en sammanställning av andelen förnybar energi inom SL:s 

fastigheter under programperioden. 

År 2016 ska andelen förnybar energi för uppvärmning, kylning och el till 

lokaler där landstingsfinansierad verksamhet bedrivs vara minst 95 

procent. 

Trafikförvaltningen når inte delmålet om att andelen förnybar energi till 

lokaler ska vara minst 95 procent. Vid utgången 2016 uppgick den totala 

andelen förnybar energi till SL:s lokaler till 93,9 procent. 
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Tabell 13. Andel förnybar energi inom SL:s fastigheter14. 

 Basår:2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lokalyta [BTA m2] 1 169 068 1 115 568 1 115 568 1 186 567 1 201 076 1 289 872 

Elförbrukning [%] 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 

Värmeförbrukning15 [%] 86,6 % 91,1 % 93,9 % 82,9 % 83,5 % 86,5 % 

Förbrukning av kyla [%] 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Total andel förnybar  

energi [%] 
93,6 % 95,6 % 97,3 % 92,0 % 92,6 % 93,9 % 

 

SL:s poolbilar 

Den numera nedlagda bilpoolens bränsleförbrukning under årets första tre 

månader framgår av Tabell 14. 

 
Tabell 14. Drivmedelsförbrukning för SL:s poolbilar. 

 Basår: 2011 2012 2013 2014 2015 201616 

Drivmedelsförbrukning       

Bensin [l] 1 369 2 300 1 011 1 644 799 136 

Etanol [l] 6 231 4 933 3 471 1 733 481 168 

Diesel [l]     587 256 

TOTALT [l] 7 600 7 233 4 482 3 377 1 867 560 

Andel förnybart bränsle [%] 82 % 68 % 77 % 51 % 26 % 30 % 

Beräknat körda mil 10 807 8 235 5 461 5 429 3 140 1 572 

 

1.4 Delmål 6. Regionplanera för lägre klimatpåverkan per invånare 

 

 
 

Måluppfyllelse 

 

                                                        
14 Exklusive egenproducerad el i solceller på Gubbängens bussdepå och inklusive el till 
hjälpsystem för tågdrift. 
15 Klimatkorrigerade siffror. 
16 Endast för tre månader: jan - mars 

Landstinget ska via den regionala planeringen verka för att mängden 

CO2-ekvivalenter per länsinvånare och år har minskat till 3,7 ton 2016. 

Genom energieffektivisering, omställning av energisystemet och 

planering av trafik, infrastruktur och bebyggelse i ett klimatperspektiv 

minskar CO2-utsläppen. 

Trafikförvaltningen bedöms nå delmål 6 om att restidskvoten mellan 

kollektivtrafik och bil ska vara lägre år 2016 än 2011. 
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För delmål 6 är trafikförvaltningens mål att restidskvoten mellan kollektivtrafik 

och bil ska vara lägre år 2016 än 2011. Restidskvot är förhållandet mellan 

restiden med kollektivtrafik och bilrestiden för en viss reserelation.  

 
Tabell 15. Restidskvot mellan kollektivtrafik och bil inom Stockholms län. 

 Basår: 2011 2011-201417 201518 2016 

Restidskvot 

kollektivtrafik/bil 
1,9 2,0 1,7 i.u.19 

 

Sammanfattning av delmålet 2011-2016 

På samma sätt som för delmål 2 har resultaten för delmål 6 om restidskvot 

mellan kollektivtrafik och bil olika källor för åren 2011-2014 jämfört med 2015. 

Skillnaden mellan mätresultaten kan därmed bero på olika mätmetoder och 

tidpunkter för dess genomförande, se vidare i kapitel 1.2. Det är därmed svårt 

att dra några långtgående slutsatser om målet är uppnått eller inte. Med hänsyn 

till att det varit brist på annat underlag har det gjorts ett generellt antagande att 

delmålet bedöms vara uppnått.  

 

  

                                                        
17 Källa: Bilaga till Fakta om SL och länet 2015 
18 Källa: Trafikförvaltningens rapport Resvanor i Stockholms län 2015 
19 Trafikanalys som ansvarar för statistiken uppger att de inte kommer att utföra någon 
resevaneundersökning för år 2016.  
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Resurseffektivt 

1.5 Delmål 7. Använda kretsloppstänkande vid användning av varor och 

tjänster 

 

Delmål 7.1 

 
 

Måluppfyllelse 

 
 

Sammanfattning av delmålet 2011-2016 

Enligt trafikförvaltningens upphandlingsrutin framgår det att miljökrav alltid 

ska ställas i en upphandling. Det finns flera riktlinjer som bl.a. beskriver vilka 

miljökrav som ska ställa i upphandlingar, exempelvis Riktlinjer Miljö (RiMiljö) 

och Riktlinjer Buller och vibrationer (RiBuller). Här finns även beskrivet hur 

kraven ska följas upp.  

 

Uppföljning av krav sker genom revisioner, affärsmöten, kontroller och enkäter. 

Uppföljning av projektörer och byggentreprenörer i SL:s projekt sköts inom 

respektive projekt, som i sin tur rapporterar in data till miljöledningssystemet.  

 

Revisioner av trafik- och underhållsentreprenörer planeras utifrån SMAK-

perspektiv (säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet). Under 2016 har 9 av 12 

planerade revisioner som granskat miljö- och tillgänglighetskrav genomförts 

hos:  

 Arriva - E 20 Bussdepå Lunda 

 Strukton - UH2012  

 Infranord - UH2012  

 MTR Tech – E17 Högdalen 

 MTR Tech – E17 Vällingby 

 MTR Tech – E17 Hammarby 

 MTR Tech – E17 Högdalen (Brandsäkerhet) 

 MTR Tech – E17 Rissne (Reservdelhantering) 

 MTR Tech – E17 Hammarby (Riskhantering) 

 

Landstingsfinansierad verksamhet ska ställa relevanta och mätbara 

miljökrav vid alla upphandlingar av varor och tjänster, i såväl centrala 

som lokala upphandlingar. Kraven i de miljömässigt mest prioriterade 

upphandlingarna ska följas upp och kontrolleras under avtalets gång. 

Trafikförvaltningen når delmål 7 om att ställa miljökrav vid upphandling 

och följa upp och kontrollera miljökrav under avtalets gång. 
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Revision vars genomförande är försenad pga. resursbrist är: 

 Arriva - E 20 (uppföljningsrevision) 

 Evry – DIT09 (uppföljningsrevision) 

 E3K – serviceavtal inomhusklimat 

 
Tabell 16. Genomförda SMAK-revisioner, där uppfyllnad av miljö och tillgänglighetskrav har 
granskats, av trafikförvaltningens trafikentreprenörer och drift- och underhållsleverantörer 
under 2016. 

 2016 

Revisionsområde Miljö och tillgänglighet 

Antal planerade  12 

Antal genomförda  9 

Andel genomförda 

revisioner 
75 % 

 

Delmål 7.2 

 
 

Måluppfyllelse 

 
 

Enligt dokumentet Specificering av målen i Miljöutmaningen 2016 är utvalda 

produktgrupper möbler, bygg- och anläggningsmaterial samt IT-utrustning. 

Målet är nått på landstingsnivå om förvaltningar/bolag har en implementerad 

rutin för återanvändning.  

 

Det finns formella rutiner dokumenterade för återvinning av byggmaterial i 

Riktlinjer Miljö. I början av programperioden gjordes en utredning av var 

återanvändningspotentialen fanns och man har sedan utgått från detta. Man har 

även tagit fram ett valschema som stöd för projektledaren för att identifiera 

återanvändingspotential. 

 

Riktlinjer Miljö uppdateras varje år för att utveckla och förbättra kravställande, 

så även inom området återanvändning. Uppföljning av vad som återanvänts ska 

göras inom respektive projekt.  

 

År 2016 ska landstingets nyinköp av några utvalda produktgrupper ha 

minskat betydligt jämfört med 2011. Under programperioden genomförs 

projekt inom SLL med syfte att öka återanvändningen av vissa utvalda 

produkter. 

Trafikförvaltningen bedöms nå delmålet om att främja återanvändning av 

utvalda produktgrupper. 
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Under 2016 har de 43 projekt som rapporterat angett att följande har 

återanvänts: massor, sten, plattor, trädgaller, delar till reservkraftanläggning, 

aluminiumstommar, täckplåtar, kontaktledningsstolpar, räl och slipers. 

Bergstenmassor har krossats och återanvänts. BEST-komponenter (dvs. Bana, 

El, Signal, Tele), ståldörrar, byggbelysning, isolering, mineritskivor och 

stålreglar.  

 

Ett knappt tiotal projekt anger att de inte genomfört kartläggning av möjligheter 

för återanvändning av befintliga varor, material eller massor, då det inte funnits 

någon återanvändningsmöjlighet, t.ex. förorenade massor. 

 

1.6 Delmål 9. Planera kretsloppsanpassat och resurssnålt vid byggande 

 

Delmål 9.1 

 
 

Måluppfyllelse 

 
 

Enligt dokumentet Specificering av målen i Miljöutmaningen 2016 omfattar 

uppföljningen av målet inte de byggnader som inte omfattas av Boverkets 

byggregler om energihushållning. Industribyggnader, exempelvis verkstäder 

och uppställningshallar, faller utanför dessa byggregler. 

 

Under programperioden har endast en mycket begränsad del av 

trafikförvaltningens nyuppförda byggnader varit avsedda för 

kontorsverksamhet, vilket är den del som faller inom ramen för Boverkets 

byggregler avseende energihushållning. Energiprestanda för dessa har inte följts 

upp då dessa areor är små i jämförelse med en hel depåbyggnad innehållande 

uppställning, verkstad, tvätthall m.m.  

 

Separata krav på energieffektiva industribyggnader ställs emellertid i Riktlinjer 

Miljö för uppförande av industribyggnader inom trafikförvaltningen, vilka 

baseras på energimål som beaktar t.ex. högre luftomsättning i denna typ av 

byggnader än kontorsbyggnader.  

 

Vid nyproduktion av landstingets byggnader ska de ligga 30 procent 

lägre än Boverkets byggregler avseende energihushållning. 

Trafikförvaltningen har inte haft någon systematiskt uppföljning av detta 

mål under programperioden, och det är därför oklart om 

trafikförvaltningen kan sägas uppnå målet eller inte.  
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Sammanfattning av delmålet 2011-2016  

Nedan anges projekterad energiprestanda för nya industribyggnader som 

lämnats över till förvaltningen för drift under 2016: 

 Charlottendal bussdepå: okänt 

 Ny bandepå Hammarbydepån: 39 kWh/m2 och år 

 Ombyggnation av Brodepån: 

o Spår 20: 45 kWh/m2 

o Spår 25-26: 92 kWh/m2 

o Förråd/personalbyggnad: 80 kWh/m2 

 

Delmål 9.2 

 
 

Måluppfyllelse 

 
 

Sammanfattning av delmålet 2011-2016  

Trafikförvaltningen har inget centralt avfallshanteringsavtal, utan respektive 

entreprenör hanterar avfallet genom egna avtal med avfallsentreprenörer eller 

mottagningsanläggningar. Krav på att rapportera avfallsstatistik från bygg- och 

anläggningsprojekt finns i Riktlinjer Miljö. Uppföljning av avfallshanteringen 

görs av miljösamordnaren eller miljöansvarig inom respektive projekt. 

 

Totalt genererades cirka 3 460 ton byggavfall inom bygg- och 

underhållsentreprenader år 2016. Andelen sorterat avfall var cirka 92 procent. 

Därtill tillkommer stora mängder massor som kräver särskild masshantering 

och planering inom byggprojekten. Totalt uppgick mängden massor 2016 till ca 

105 000 ton. 

 

Andelen sorterat avfall från landstingets byggentreprenader ska uppgå 

till minst 90 procent. 

Trafikförvaltningen når delmål 9 om att andelen sorterat avfall från 

byggentreprenader ska uppgå till minst 90 procent. Vid utgång 2016 

uppgick rapporterad andel sorterat avfall från trafikförvaltningens bygg- 

och anläggningsprojekt till 92 procent. 
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Tabell 17. Byggavfall och sorteringsgrad. 

 2014 2015 2016 

Totalt byggavfall [ton] 14 200 4 000 3 460 

Andelen sorterat avfall [%] 63 % 83 % 92 % 

Massor, exkl. massor klassade som farligt avfall [ton] i.u. 125 500 94 600 

Massor klassade som farligt avfall [ton] i.u. 8 800 10 500 

 

I landstingets nya miljöpolitiska program för perioden 2017-2021 kommer ett 

ännu större fokus att ligga på byggprojekt, med mål om att beakta och begränsa 

klimatpåverkan, samt att öka materialåtervinning och förebygga avfall i bygg- 

och anläggningsprojekt. Under 2017 ska en landstingsövergripande plan med 

åtgärder för begränsad klimatpåverkan i byggprocessen tas fram. Under 2017 

ska även TF, FUT, SFI och Locum AB besluta om lokala mål och åtgärder för att 

öka högkvalitativ materialåtervinning för prioriterade fraktioner samt åtgärder 

för att förebygga avfall. 
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Hälsofrämjande miljöarbete 

1.7 Delmål 12. Minska miljö- och hälsorisker med kemiska produkter 

 

Delmål 12.1 

 
 

Måluppfyllelse 

 
 

Sammanfattning av delmålet 2011-2016  

Måluppfyllelsen har inte varit möjlig att beräkna i enlighet med 

Specifikationsdokumentet då det inte har funnits mängduppgifter för hela 

programperioden att tillgå samt uppgifter för basåret 2006. Trafikförvaltningen 

har väldigt liten egen kemikaliehantering. De kemikalier som används är för 

drift och underhåll av fordon, fartyg och spår som utförs av upphandlade 

underleverantörer. Avtal inom kollektivtrafik löper under lång tid och krav på 

inrapportering av använd mängd av respektive utfasningsämne har inte funnits 

under så lång tid. Under programperioden har det i samtliga nya avtal som 

ingåtts ställts krav på utfasning av kemikalier, i enlighet med landstingets krav, 

samt krav på inrapportering av använda mängder utfasningsämnen. I vissa fall 

har det dock varit svårt eller omöjligt för trafikförvaltningens trafik- och 

driftentreprenörer att hitta alternativa produkter utan avvecklingsämnen. Ett 

aktivt arbete pågår dock och ett större utfasningsarbete kommer att påbörjas 

under den nya miljöprogramsperioden. Under 2017 kommer mängden 

utfasningskemikalier som används för drift och underhåll av fordon samt 

fastigheter och depåer inventeras hos de trafikoperatörer som 

trafikförvaltningen anlitar och den uppmätta mängden utgör basår för målet. 

En årlig inventering och redovisning kommer sedan att utföras.  

 

Spårvägsmuseet hanterar små mängder kemikalier årligen för drift och 

underhåll av museets verksamhet och lokaler. Trafikentreprenörer redovisar sin 

kemikalieanvändning per 31 mars varje år. Därför kommer användning av 

År 2016 ska alla kemikalier och kemiska produkter som är 

avvecklingsämnen enligt landstingets utfasningslista vara borta från all 

landstingsfinansierad verksamhet. Totalt ska mängden utfasningsämnen 

ha minskat med 80 procent jämfört med 2006. 

Trafikförvaltningen når inte delmålet om att alla avvecklingsämnen ska 

vara utfasade. Trafikförvaltningen når heller inte delmålet om att 

mängden utfasningsämnen ska ha minskat med 80 % jämfört med 2006. 

Andelen utfasningsämnen som har rapporterats in till trafikförvaltningen 

har minskat med 11 % mellan åren 2013 och 2015. 
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utfasningsämnen för 2016 inte kunna presenteras tidigare. Trafikförvaltningen 

har tagit fram en sammanställning över avvecklingsämnen och 

utfasningsämnen som användes av trafikentreprenörer under 2015, se Tabell 

18.  

 
Tabell 18. Identifierade utfasningsämnen för 2015, uppdelat per ämne (kg eller liter). 

Avvecklingsämne (CAS-nr) Mängd (kg/liter) 

Bronopol (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol) (52-51-7) 0,0660  

d-Limonen (5989-27-5) 2,6464  

Hydrokinon (123-31-9) 0,0410  

Kolofonium (8050-09-7) 0,5059  

Zinkdialkylditiofosfat (68649-42-3) 1,0887  

Minskningsämne (CAS-nr) Mängd (kg/liter) 

Petroleumeter, Benzinum medicinale ACL (64742-49-0) 1253,306 

1,2,4-trimetylbenzen (95-63-6) 0,108 

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5) 0,0782 

2-butanonoxim/Etylmetylketoxim (96-29-7) 1,6957 

4,4- metylendifenyldisocyanat (101-68-8) 43,235 

Apelsinoljaterpener (8028-48-6) 0,9435 

Apelsinoljaterpener (65996-98-7) 0,1264 

Bisfenol-A-diglycidyleter (25068-38-6) 3,004 

Dibensoylperoxid (94-36-0) 180,18 

Heptan (142-82-5) 0,0658 

Hexan (110-54-3) 0,8722 

Kumen; isopropylbenzen (98-82-8) 0,001 

Kumenväteperoxid (80-15-9) 0,0948 

Oleoylsarkosin (110-25-8) 1,2852  

Toluen (108-88-3) 0,1035  

Zinknaftenat (12001-85-3) 6,6626 

Zinkoxid (1314-13-2) 3,8321 

 

Delmål 12.2 

 
 

Måluppfyllelse 

 

År 2016 ska all landstingsfinansierad verksamhet varken köpa in eller 

upphandla varor som innehåller avvecklingsämnen enligt landstingets 

utfasningslista. 

Trafikförvaltningen når delmål 12 genom att kemikaliekrav ställs i alla 

relevanta upphandlingar. 
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Kemikaliekrav ställs i alla upphandlingar; trafikupphandlingar, drift- och 

underhåll och bygg- och anläggningsprojekt. I Riktlinjer Miljö har krav på varor 

och kemiska produkter inarbetats utifrån landstingets krav. I Riktlinjer Miljö 

finns även angivet hur avsteg från kraven ska hanteras.  

 

Delmål 12.3 

 
 

Måluppfyllelse 

 
 

Trafikförvaltningen ställer krav på att fastighetsprojekt, vid ny- och 

ombyggnationer, ska miljöbedöma byggmaterial utifrån 

Byggvarubedömningens kriterier. ”Undviks”-produkter får endast godkännas 

om det kan motiveras av särskilda skäl20 eller om alternativ saknas. Andel 

rekommenderade eller accepterade material utifrån Byggvarubedömningens 

kriterier för om- och nybyggnation ligger fortsatt på en hög nivå. 2015 var 

utfallet 82 procent och under 2016 var den 81 procent. Uppgiften omfattar 

endast pågående projekt för respektive år. Icke-bedömda produkter har inte 

tagits med i beräkningen. 

 

I många fall har det varit svårt eller omöjligt för byggprojekt och entreprenörer 

att hitta alternativa produkter, eller tillräckligt underlag för att föreskriven vara 

ska kunna genomgå erforderlig miljöbedömning. Ett aktivt arbete pågår dock 

och kommer intensifieras under nya miljöprogramsperioden. 

 

1.8 Delmål 14. Minska utsläpp av luftföroreningar och buller 

 

                                                        
20 Detta kan vara av tekniska skäl eller av kvalitets- och funktionsmässiga krav. 

År 2016 ska endast material och produkter, som uppfyller 

Byggvarubedömningens kriterier för rekommenderat eller accepterat 

material, användas vid landstingets ny- eller ombyggnad. 

Trafikförvaltningen når inte delmål 12 om att endast använda material och 

produkter som uppfyller Byggvarubedömningens kriterier för 

rekommenderat eller accepterat. 
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Delmål 14.1 

 
 

Måluppfyllelse 

 
 

Partiklar och andra luftföroreningar 

SL uppnådde målet redan år 2013 avseende minskade utsläpp av partiklar och 

kväveoxider. Anledningen till att utsläpp av partiklar och kväveoxider har 

minskat ytterligare år för år under 2016 är att äldre bussar kontinuerligt byts ut 

mot nyare inom avtal. Dieselmotordrivna bussar med äldre motortyper (Euro 

klass II och III) har ersatts av bussar med högre miljöklass (Euro klass VI).  

 

Busstrafikens utsläpp av luftföroreningar 

Utvecklingen av elektrifiering av fordonsflottan kommer framöver ha en stor 

betydelse för busstrafikens utsläppsnivåer. Under 2016 har beslut tagits om att 

genomföra en omfattande utredning av elbusstrafik och dess konsekvenser, med 

start 2017. I övrigt beror utsläpp av luftföroreningar främst av fordonens 

årsmodell (Euro-klassning) och underhåll. Dessa parameterar regleras i avtal 

med operatörerna och revideras regelbundet. Beräknade utsläpp av partiklar, 

kväveoxider och fossil koldioxid från busstrafiken redovisas i Tabell 19. 

 
Tabell 19. Busstrafikens utsläpp av luftföroreningar. 

 Basår: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Personkilometer 1 792 000 000 1 830 000 000 1 842 000 000 1 873 000 000 1 835 000 000 1 867 000 000 

Utsläpp av [ton]:       

Partiklar 19,9 - 15 14 13 12 

Kväveoxider  2 489 - 2 042 1 875 1 608 1 471 

Koldioxid 111 876 - 57 609 47 592 45 395 27 948 

Utsläppsminskning relaterat till personkilometer, jämfört med basår [%]: 

Partiklar - - -25 % -33 % -38 % -42 % 

Kväveoxider - - -20 % -28 % -37 % -43 % 

Koldioxid - - -50 % -59 % -60 % -76 % 

 

År 2016 ska utsläppen av partiklar och andra luftföroreningar till miljön 

från Stockholms kollektivtrafik ha minskat med 10 procent jämfört med 

år 2011. Landstingets aktiva arbete med att minska bullerpåverkan ska 

fortsätta och utvecklas. 

Trafikförvaltningen når delmål 14 om att minska utsläppen av partiklar 

och andra luftföroreningar till miljön från kollektivtrafiken med 10 

procent jämfört med år 2011.  
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Färdtjänstens utsläpp av luftföroreningar 

Färdtjänsten utgör till största delen av vanlig färdtjänsttaxi. Taxibolagen som 

kör för Färdtjänsten har en stor årlig omsättning av fordonsparken. 

Utvecklingen av miljöbilar och införandet av bilar med utsläppskrav EURO 5 

och EURO 6 har starkt bidragit till att den beräknade utsläppen av 

luftföroreningar från Färdtjänsten har minskad drastiskt under 

programperioden. Beräknade utsläpp av partiklar, kväveoxider och fossil 

koldioxid från Färdtjänsten redovisas i Tabell 20. 

 
Tabell 20. Färdtjänstens utsläpp av luftföroreningar. 

 Basår: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Personkilometer 84 716 192 83 840 505 89 525 147 90 411 755 90 926 191 92 288 857 

Utsläpp av [ton]:  

Partiklar 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 

Kväveoxider  14,9 13,8 13,0 14,2 13,5 10,7 

Koldioxid 8 981 7 845 7 458 7 653 7 209 5 732 

Utsläppsminskning relaterat till personkilometer, jämfört med basår [%]21:  

Partiklar - -13 % -32 % -60 % -60% -70 % 

Kväveoxider  - -6 % -17 % -11 % -16 % -34 % 

Koldioxid - -12 % -21 % -20 % -25 % -41 % 

 

Sjötrafikens utsläpp av luftföroreningar 

För att minska fartygsmotorers utsläpp av kväveoxider kan de utrustas med 

SCR, Selective Catalytic Reduction. Ett antal av Waxholmsbolagets fartyg är 

sedan tidigare utrustade med denna teknik. Under 2016 har två fartyg, 

Söderarm och Sandhamn, fått nya huvudmotorer som är bränsleeffektivare 

samt utrustade med en nyare variant av SCR. Den första Djurgårdsfärjan, 

Djurgården 9, har under året utrustats med SCR. Beräknade utsläpp av 

partiklar, kväveoxider och fossil koldioxid från Skärgårds- och 

pendelbåtstrafiken samt godstrafiken redovisas i Tabell 21 respektive Tabell 22. 

 

                                                        
21 Reviderade uppgifter jämfört med tidigare miljöredovisning 2015, pga. tidigare felberäkning. 
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Tabell 21. Skärgårds- och pendelbåtstrafikens utsläpp av luftföroreningar.  

 
2014 2015 2016 

Personkilometer 41 446 848 41 864 213 46 461 928 

Utsläpp av [ton]:  

Partiklar 6,3 6,1 5,4 

Kolväten 8,8 8,7 8,4 

Kväveoxider 207,6 205 208,5 

Koldioxid 19 628 19 604 19 733 

Utsläpp per personkilometer [g/pkm]:  

Partiklar 0,2 0,2 0,1 

Kolväten 0,2 0,2 0,2 

Kväveoxider 5,2 5,1 4,5 

Koldioxid 489 489 425 

 
Tabell 22. Godstrafikens utsläpp av luftföroreningar. 

 2014 2015 2016 

Transportkilometer 133 576 142 612 165 439 

Utsläpp av [ton]: 

Partiklar 0,1 0,1 0,1 

Kolväten 0,1 0,1 0,1 

Kväveoxider 2,7 3,3 3,3 

Koldioxid 260 308 288 

Utsläpp per tonkilometer [g/tonkm]: 

Partiklar 0,6 0,6 0,7 

Kolväten 0,7 0,7 0,8 

Kväveoxider 16,8 15,7 20,2 

Koldioxid 1 590 1 489 1 738 

 

Delmål 14.2 

 
 

Måluppfyllelse 

 
 

Landstingets aktiva arbete med att minska bullerpåverkan ska fortsätta 

och utvecklas. 

Trafikförvaltningen når delmål 14 om att bedriva ett aktivt och 

systematiskt arbete för att minska bullerpåverkan från allmän 

kollektivtrafik. 
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Arbetet med bullerskyddsåtgärder och andra bullerdämpande åtgärder har 

pågått under hela programperioden. Syftet med åtgärderna är att nå målvärden 

enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län, vilka 

baseras på nationella riktvärden.  

 

Styrning och uppföljning av buller 

Trafikförvaltningen fastställde 2013 en strategi för Hållbar utveckling med bl.a. 

en princip om buller. Baserat på detta har ytterligare ett internt styrande 

dokument arbetats fram under programperioden: Riktlinjer Buller och 

vibrationer (RiBuller). RiBuller fastställdes första gången i maj 2014 och har 

sedan dess uppdateras vid flera tillfällen. Fastställandet av RiBuller har varit till 

stor hjälp för att styra och utveckla bullerreduktionsarbetet inom TF:s 

verksamhet. Med central vägledning möjliggörs likartat arbetssätt inom 

organisationen och möjliggör ökat fokus på strategiskt arbete.  

 

Under programperioden har TF även infört ett nytt IT-verktyg inom den egna 

verksamheten som har underlättat och systematiserat TF:s arbete med 

bullerreduktionsåtgärder. Verktyget heter Projektnav och är ett kartbaserat 

dokumentationssystem som ger en översikt av status i ärenden och åtgärder. 

Verktyget möjliggör även ett systematiskt omhändertagande av stora mängder 

värdefull information, något som behövs i allt större utsträckning inom TF mot 

bakgrund av pågående investeringar i bullerskyddsåtgärder runtom i länet. 

 

Samarbeten inom buller 

TF medverkar i flera forum och samverkansprojekt för att bevaka, sprida och 

utveckla kunskap om buller. Nedan redogörs för de forum och samarbetsformer 

som TF deltagit i under programperioden:  

 TF har varit ett stöd till Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) i 

miljö- och bullerfrågor. 

 Bullerforum – Ett internt forum som riktar sig till projekt och 

förvaltning för att samordna och sprida information.  

 Bullernätverket – Ett nätverk som består av representanter från 

Stockholms stad, Länsstyrelsen, Centrum för Arbets- och Miljömedicin i 

Landstinget. TF har deltagit som föreläsare vid flera tillfällen under 

programperioden. 

 Samverkan med bussbranschen och bussbullerseminarier, bl.a. mot 

bakgrund av nya regelverk och ny kravställning med avseende på 

bussbuller. En utmaning vad gäller buller från busstrafiken handlar om 

att det finns ett glapp mellan nationella riktvärden vid bostäder och 

certifieringsvärden för fordon. Här fyller TF en viktig roll i att öka 

förståelsen mellan dessa parter.  
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 TF har återkommande deltagit som talare på VTI transportforum och 

även vid internationella konferenser.  

 Högskolesamverkan – TF deltar i flera referensgrupper med inriktning 

mot järnvägstrafik och buller, bl.a. på KTH, för att bevaka och påverka 

forskningsutvecklingen.  

 Under programperioden har de nationella myndigheterna haft ett 

samordningsarbete inom bullerområdet. TF har deltagit i enstaka 

arbetsmöten vilket har lett till ett förbättrat samarbete.  

 Ny lagstiftning om trafikbuller och nya vägledningar från nationella 

myndigheter har utgjort grund för dialog med Stockholms stad där 

vägledning om buller saknas vid bostadsbyggande i bullerutsatta miljöer.  

 TF har regelbundet tillsynsmöten med kommuner som berörs av SL-

trafiken. 

 

Därtill är en viktig del i TF:s löpande arbete samverkan med kommuner i 

planeringsprocessen. Från hälsosynpunkt är det mycket viktigt att bullerfrågan 

tas med i tidiga planeringsskeden så att tillräckligt utrymme för 

kollektivtrafiken kan skapas och därmed lägga grunden för en god stadsmiljö 

och folkhälsa. 

 

Genomförda bullerskyddsåtgärder 2011-2016  

Stora projekt 

Under programperioden har följande investerats i bullerskydds- och 

bullerdämpande åtgärder för respektive bana:  

 Roslagsbanan: År 2011 påbörjades ett arbete med att kartlägga 

bullersituationen för Roslagsbanan. Efter ett beslut inom SL år 2011 

tillämpar trafikförvaltningen nybyggnadsriktvärden i befintlig miljö för 

Roslagsbanan, vilket är en mycket ambitiös målsättning. För att uppnå 

bästa möjliga bullerdämpande åtgärder i tätbebyggda områden, har 

projektet fokuserat på åtgärder nära källan. Många olika lösningar har 

använts, t.ex. spårnära bullerskyddsskärmar, rällivdämpare, 

hjuldämpare, nya kompressorer på tågen, samt absorbenter på berg, 

plattformskanter och perrongtak. Totalt kommer ca 28 km spår att 

förses med bullerskydd och 935 fastighetsnära åtgärder att genomföras, 

och beräknas vara klart till årsskiftet 2020/2021, med en budget på 760 

miljoner kronor. 

 

 Lidingöbanan: En komplett upprustning och modernisering av 

Lidingöbanan genomfördes 2013-2015. Lidingöbanan hade då varit i 

bruk i nästan 100 år och upprustningen var nödvändig för att fortsätta 

säkra den huvudsakliga kollektivtrafikförsörjningen för södra Lidingö. 

Hela banan har moderniserats, byggts ut med dubbelspår, 
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tillgänglighetsanpassats, gjorts ännu säkrare och fått nya spårfordon. 

Bullerdämpande åtgärder genomfördes 2015-2016 med en budget på 95 

miljoner kronor. 

 

 Saltsjöbanan: Bullerdämpande åtgärder för Saltsjöbanan påbörjades i 

samband med ett föreläggande 2013. Inom projektet för 

kapacitetshöjande åtgärder för Saltsjöbanan 2015-2017 togs en 

bullerkartläggning och åtgärdsprogram fram med syfte att klara 

riktvärdena för väsentlig ombyggnad. Fokus ligger både på 

bullerdämpande åtgärder nära källan med spårnära 

bullerskyddsskärmar och träskärmar i spårområdet, samt 172 

fastighetsnära åtgärder, med en budget på 138 miljoner kronor. 

 

Mindre projekt 

 På Nybodadepån har mycket omfattande bullerskyddsåtgärder 

genomförts med skärm och överbyggnad i kurva för att minimera 

bullerstörning. 

 I samarbete med Trafikverket har lokal bullerskyddsskärm uppförts vid 

Kullskolan.   

 För att bullerskydda de mest utsatta utmed tunnelbanans röda linje har 

lokala åtgärder i form av fönsterbyten/tillsatsruta och balkonginglasning 

genomförts.  

 Vid Vällingbydepån har omfattande fönsteråtgärder genomförts. 

 

Under programperioden har nya spårfordon för tunnelbanan upphandlats, 

modell C30. Produktion av 96 vagnar som kravställdes 2012 pågår just nu och 

de beräknas vara i drift 2020. På dessa vagnar kommer den senaste tekniken för 

bullerreduktion att användas, bl.a. bulleroptimerad motor, boggiekjolar och 

hjuldämpare.  

 

Flera utredningar och kartläggningar har genomförts av TF:s 

förvaltningsorganisation under programperioden. Här följer ett urval:  

 Återkommande bullerkartläggningar av SL:s spårtrafik, varav den 

senaste kopplad till END (EU-direktiv om bullerkartläggning) 

 Kartläggning av bullernivåer från depåer (samtliga trafikslag) 

 Bullermätning från sjötrafiken 2015 

 Bullerutredningar av utomhusmiljöer på förskolor/skolor i 

Stockholmsregionen med störst behov baserat på kartläggning. 

Utredningen ledde till att två åtgärder är planerade under 2017.  
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Innovativa åtgärder 

Spårnära skärmar  

Spårnära skärmar är ett alternativ till traditionella bullerskyddsskärmar. 

Skillnaden är att de är låga, cirka 1 m, och att de placeras i direkt anslutning till 

spåret. Under programperioden har tester och utprovning av spårnära skärmar 

genomförts och är numer en accepterad teknisk åtgärd, från säkerhetssynpunkt, 

på Roslagsbanan och Saltsjöbanan. Spårnära bullerskyddsskärmar används i 

stor omfattning på dessa banor då de är ett mycket kostnadseffektivt alternativ 

till traditionella höga bullerskyddsskärmar. Spårnära skärmar ger dessutom 

mindre påverkan på landskapsbilden.  

 

EU-projekt Quiet Track 

Quiet Track är ett EU-projekt som pågick från 2013 till juni 2016 med syfte att 

genom förbättrad spårövervakning hitta effektiva metoder för att minska 

ljudnivåerna från tunnelbanas spårtrafik. År 2016 beviljade Vinnova medel för 

en fortsättning, vilket innebär att TF kommer att påbörja upphandling av 

spårövervakningssystem för buller.  

 

Hjuldämpare på spårfordon 

TF testar och utvecklar kontinuerligt nya tekniker och åtgärder för att minska 

uppkomsten av buller vid källan. T.ex. har omfattande tester av hjuldämpare för 

att minska skrikljud i kurva genomförts på Roslagsbanan. Detta har lett till att 

TF har beslutat att införa hjuldämpare på samtliga fordon som trafikerar 

Roslagsbanan.  

 

På tunnelbanans nyaste spårfordon C20 har utredning genomförts som 

identifierat underhållsbehov på fordonens hjuldämpare. Att byta uttjänta 

hjuldämpare, för att minska skrikljud, har inte genomförts tidigare som 

underhållsåtgärd. 

 

Frivillig miljötillståndsprövning för Roslagsbanan 

Den frivilliga tillståndsprövningen för Roslagsbanan, som innebär en rättslig 

miljöprövning, har pågått under hela programperioden. Trots att Roslagsbanan 

inte omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken har TF frivilligt ansökt om 

tillstånd för verksamheten, vilket är unikt i Sverige. I tillståndsansökan ingår en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som omfattar hela Roslagsbanan. 

Prövningen baseras på en helhetsbedömning av Roslagsbanans miljöeffekter 

samtidigt som den beaktar Roslagsbanan som ett riksintresse för 

kommunikationer. Med ett tillstånd regleras verksamheten med villkor utifrån 

miljöbalkens bestämmelser. På detta sätt fastställs långtgående och tydliga 

miljökrav, främst från bullersynpunkt, på verksamheten  
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samtidigt som trafiken på Roslagsbanan kan utföras på ett sätt som gynnar 

resenärer.  

 

Bullerförelägganden 

Roslagsbanan 

Under programperioden har ca 50 förelägganden avseende Roslagsbanan 

inkommit. Idag finns inga aktuella förelägganden för Roslagsbanan men många 

av ärendena har slutligt behandlats i mark- och miljödomstolen. Omfattande 

utredningar har ofta krävts som underlag gentemot kommuner, länsstyrelse och 

domstolar. Här har Program Roslagsbanan och TF:s förvaltningsorganisation 

haft ett mycket nära samarbete.  

 

Saltsjöbanan 

Två förelägganden för Saltsjöbanan har inkommit under programperioden. Ett 

av ärendena slutade med förhandling i Mark- och miljööverdomstolen. 

 

Bullerreduktionsarbetet är viktigt 

TF har under många år arbetat aktivt med att minska bullerstörningar till 

omgivningen. Buller påverkar människors hälsa och kan inverka negativt på 

möjligheten till en god livskvalitet. Utöver att människor blir störda av buller 

kan det påverka individers prestation, inlärning och sömn negativt – 

bullerreduktionsarbetet kan därmed kopplas till förbättring av folkhälsan i 

länet. 

 

TF har som mål att kunna erbjuda sina resenärer en attraktiv resa som ett bra 

kollektivt alternativ till bilen. Väljer fler att lämna bilen hemma minskar 

utsläppen av miljöskadliga och hälsofarliga partiklar. Om resenärerna upplever 

att fordonen är tysta och bekväma kan det bidra till att fler reser med 

kollektivtrafiken och därmed bidrar till minska utsläppen och förbättra 

folkhälsan i stort.  

 

Bullerreduktionsarbetets utmaningar 

Inom TF:s bullerreduktionsarbete finns ett flertal utmaningar. För det första är 

Stockholm en region som expanderar snabbt och behovet av fler bostäder är 

stort. Dessutom har nya regelverk införts som underlättar nybyggnation av 

bostäder i redan bullerutsatta områden, till exempel nära spår- och busstrafik. 

TF ska möta behovet av ökad kollektivtrafik och samtidigt möta samhällets krav 

på minskade bullernivåer.  
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1.9 Delmål 15. Öka mängden ekologiska livsmedel 

 

 
 

Måluppfyllelse 

 
 

Andelen ekologiskt inom egna kontorsverksamheten 

Totalt var andelen ekologiskt 68 procent för frukt, kaffe, te och choklad, socker 

och mjölk under 2016, vilket är 10 procentenheter högre än föregående år, se 

Tabell 23. Kaffe, te, choklad, socker och mjölk är helt ekologiskt.  

 

Fram till mitten av september levererades frukt till trafikförvaltningen enligt två 

olika avtal. Andelen ekologisk frukt som levereras till Lindhagensgatan 100 

ligger på totalt 7 procent men varierar över året. För fruktleveransen till 

Lindhagensterrassen finns en överenskommelse att leveransen ska innehålla 

minst 20 procent ekologisk frukt, vilket har legat till grund för beräkningen av 

andelen ekologisk frukt för perioden fram till september 2016. Från och med 

september leveraras frukt enligt centralt landstingsavtal. Under denna tid har 

fruktleveranserna innehållit 94 procent ekologiskt. 

 
Tabell 23. Inköp av kaffe, choklad, te och frukt, etc. till personal. 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Inköp totalt [SEK] 1 432 417 1 484 928 1 351 530 1 442 846 1 607 415 

Inköp ekologisk [SEK] 815 740 856 044 943 730 834 452 1 089 562 

Andel ekologiska inköp [%] 57 % 58 % 70 % 58 % 68 % 

 

  

År 2016 är 30 procent av livsmedlen som serveras i all 

landstingsfinansierad verksamhet baserade på ekologiskt framställda 

produkter. Valfrihet och kvalitet inom mat och kost för patienter och 

personal ska säkerställas. 

Trafikförvaltningen når delmål 15 om att mängden ekologiska livsmedel 

som serveras i den egna verksamheten uppgår till minst 30 procent. 
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2 Uppföljning av miljömål i regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste 

styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Programmet pekar ut de 

långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i länet tillsammans ska 

arbeta mot.  

 

Inom det övergripande målet ”Effektiva resor med låg miljö- och 

hälsopåverkan” finns följande måltal som följs upp: 

 
 Andel förnybar energi i kollektivtrafiken på land 

 Andel förnybar energi i kollektivtrafiken på vatten 

 Buller från tunnelbana och lokalbanor 

 Utsläpp av partiklar och kväveoxider från kollektivtrafiken till miljön, 

per utfört trafikarbete i personkm 

 Energianvändning för kollektivtrafiken, per utfört trafikarbete i 

personkm. 

Status för år 2016 ses i Tabell 24, Tabell 25 och Tabell 26.  

 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är på gång att uppdateras och 

kommer att fastställas i ny version under 2017. 

 
Tabell 24. Utveckling av andel förnybar energi i den allmänna kollektivtrafiken. 

 2016 Mål 2020 Mål 2030 

Andel förnybar energi i kollektivtrafiken, land22 97 % 90 % 100 % 

Andel förnybar energi i kollektivtrafiken, vatten23  4 % 90 % 100 % 

 

                                                        
22 Beskrivning och källa: Omfattar endast buss- och spårtrafik. Räknat som andel förnybar energi 
av kollektivtrafikens persontransportarbete. Från branschgemensamt miljöprogram, Svensk 
kollektivtrafik, 2010. 
23 Beräknas som andel förnybar energi utifrån energiinnehåll (kWh) och därmed skiljer sig från 
resultat beräknat utifrån volym-%. 
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Tabell 25. Utsläpp av luftföroreningar från busstrafik. 

 Basår 2009 2016 Mål 2020 Mål 2030 

Utsläpp av [g/pkm]: 

50 % 

reduktion från 

basår 

75 % 

reduktion från 

basår 

Partiklar 0,017 0,006 

Kväveoxider 1,687 0,8 

Utsläppsminskning jämfört med basår [%]: 

Partiklar - -65 % 

Kväveoxider - -53 % 

 
Tabell 26. Utveckling av energianvändning för den allmänna kollektivtrafiken på land. 

 Basår 2007 2016 Mål 2020 Mål 2030 

Energianvändning [kWh/personkm]24 0,2151 0,1928 25 % 

reduktion från 

basår 

35 % 

reduktion från 

basår Minskning jämfört basår [%] - -10 % 

 

För arbetet med bullerskyddsåtgärder se kapitel 1.8, Delmål 14. 

 

  

                                                        
24 Beskrivning och källa: Omfattar endast buss- och spårtrafik. Energianvändning för 
kollektivtrafiken per utfört trafikarbete i personkm. Från branschgemensamt miljöprogram, 
Svensk kollektivtrafik, 2010. 
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3 Övrig miljödata 

3.1 Köldmedier i fastigheter 

Nedan redovisas användning av köldmedium (HFC) i de fastigheter som SL 

ansvarar för. Sjötrafiken har dessutom en anläggning som har en installerad 

köldmediemängd på 2,2 kg (R407C), inget läckage från anläggningen har 

noterats under 2016. För 2016 särredovisas även mängderna som 

koldioxidekvivalenter (CO2-e).  

 
Tabell 27. Användning av köldmedium (HFC) i fastigheter som SL ansvarar för. 

 2011 2012 2013 2014 2015 201625 2016 CO2-e  

Total mängd [kg] 1 201 1 286 1 142 1 154 1 032 1 709 3 443 ton 

Påfylld mängd [kg] 52 46 13 29 17 28 58 ton 

Omhändertagen mängd [kg] 42 33 172 36 158 12 25 ton 

Läckage [kg] 12 13 16 17 14 16 33 ton 

 

3.2 Utbildning inom miljö 

 

Trafikförvaltningens grundläggande miljöutbildning, webb-utbildning 

Trafikförvaltningen ställer idag krav på att all personal ska genomgå en 

grundläggande miljöutbildning om trafikförvaltningens miljöpåverkan och 

miljöarbete. Statistikutdrag från utbildningsportalen från januari 2016 visar att 

47 procent av personalen genomgått utbildningen. 

  

Överblick över medarbetarnas kompetens kommer att förbättras under 2017, då 

trafikförvaltningen inför IT-verktygen ProCompetence och Lärtorget. Dessa 

verktyg stödjer kompetensförsörjningens steg genom kartläggning, planering, 

genomförande och uppföljning. Utbildningspaketet inom miljö kommer även 

att ses över under 2017, i samband med att trafikförvaltningen går över till ny 

ISO-standard för miljöledningssystem 14001:2015. 

 

Revisionsutbildning inom miljö 

Under 2016 har 4 nya SMAK-revisorer utbildats inom trafikförvaltningens 

trafikavdelning. Tillsammans med tidigare års utbildade revisorer uppgår 

antalet till 33 utbildade SMAK-revisorer inom trafikförvaltningen. 

 
  

                                                        
25 Redovisningen avser alla anläggningar. Tidigare år innefattas endast tillståndspliktiga 
anläggningar med mer köldmedium än 5 kg. 
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4 Indikatorer  

Nedan redovisas utfall 2016 för de indikatorer som rapporteras inom ramen för 

det övergripande landstingsfullmäktigemålet effektiva resor med låg miljö- och 

hälsopåverkan. 

 
Mål och indikator Utfall 2016 Mål 2016 Utfall 2015 

Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem 

Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan 
   

Andel förnybar energi i kollektivtrafiken (% i kWh buss och spår)1 97 % ≥ 87 %  94 % 

Energianvändning per personkilometer (kWh/pkm buss och spår) 0,193 0,122 0,202 

Energianvändning per kvadratmeter (kWh/m2) 173 178 190 

1) Räknat som andel förnybar energi av kollektivtrafikens persontransportarbete. 

 


