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Sammanfattning 

Förbifart Stockholm är ett stort planerat vägprojekt som byggs för att möta den ökade 
efterfrågan av kommunikationer i Stockholmsregionen. Transportsektorn står för en tredjedel 
av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Syftet med denna rapport är att undersöka hur 
klimataspekter behandlats i beslutsunderlag till projektet i arbetsplanen, jämfört med tidigare 
arbetsskeden. Förarbetet till rapporten består av omfattande litteraturstudier av underlag till 
projektet, samt personliga intervjuer och mailkonversationer med nyckelpersoner inblandade i 
projekt Förbifart Stockholm. Rapporten visar att till skillnad från tidigare underlag, ger 
MKB:n till arbetsplanen en bättre helhetsbild på vissa områden, exempelvis så genomförs 
känslighetsanalyser med olika grader av framtida styrmedel. Precis som tidigare underlag kan 
dock projektets klimatpåverkan redovisas tydligare, eftersom exempelvis en fullständig 
livscykelanalys inte genomförs. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Förbifart Stockholm, also known as the Stockholm Bypass Project, is a planned motorway 
project, which is built to meet the increasing demand of communications in the Stockholm 
region. In Sweden, the transport sector is responsible for a third of the country’s emissions of 
greenhouse gases. The purpose of this report is to examine how aspects of climate have been 
reviewed and handled in the planning process of the current working state of the project, in 
comparison to earlier working states of the project. In preparatory work for this report, 
personal interviews and email conversations were conducted with key persons involved in the 
Stockholm Bypass Project. The report concludes that, in comparison to earlier material, the 
current material describing the impacts of the project on climate showcase a more detailed 
amount of data. Like earlier material though, the projects impacts on climate can be described 
in even more detail since, for example, a full life-cycle analysis is not performed. 
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1. Introduktion 
Regionplanekontoret (2010) konstaterar att om trafiken ökar som förväntat i 
Stockholmsregionen kommer trängseln på Essingeleden vara ett akut problem i framtiden. För 
att öka vägkapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet planeras Förbifart Stockholm, som är ett 
enormt infrastrukturprojekt. Projektet beräknas kosta totalt ca 28 miljarder kronor och dess 
genomförande kommer resultera i en motorväg med sex körfält för passage runt Stockholms 
innerstad (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011a). Projektet hoppas medföra minskad 
trängsel på infartslederna, leda till mer effektiva förbindelser mellan terminaler och hamnar 
och bidra till att de norra och södra delarna av Stockholm hålls samman 
(Regionplanekontoret, 2010). I RUFS 2010 beskrivs ytterligare nytta av att den centrala 
regionkärnan avlastas och att Förbifarten bidrar till ett mer robust vägsystem 
(Regionplanekontoret, 2010).   

Syftet med byggnationen av Förbifart Stockholm med avseende på de regionala målen är 
enligt Konsortiet Förbifart Stockholm (2011a) att: ’’Hålla samman och vidga regionen, 
utveckla en god trafikstruktur i regionen, bidra till regionens utveckling samt att bidra till de 
nationella transportpolitiska målen’’. År 2010 stod transportsektorn för 31 procent av 
Sveriges totala utsläppsmängder av växthusgaser (Trafikverket, 2012b). Det innebär att en 
effektivisering av transportsektorns utsläppsmängder är av stor vikt för att nå riksdagens 
miljömål (Trafikverket, 2012b). Transportsektorn står även för en tredjedel av Sveriges totala 
energianvändning, vilket motsvarar 123 TWh per år (Energimyndigheten, 2012). 

Global uppvärmning är ett omfattande problem som innebär att världen i dagsläget är på god 
väg mot en ökad medeltemperatur på mer än 3 grader Celsius (The World Bank, 2012). För 
att transportsektorn i Sverige ska kunna bidra till en hållbar utveckling, krävs en 
transportssnål och klimatsmart samhällsplanering, energieffektiv infrastruktur samt 
energieffektiva transportsystem och fordon (Trafikverket, 2012b). Eftersom Förbifart 
Stockholm är en infrastruktursatsning av omfattande storlek krävs därför att projektet 
utformas på ett sätt som är både energieffektivt och klimatsmart. I en rapport från Kungliga 
Tekniska Högskolan framställs synpunkter om att utredningsmaterialet fram till år 2009 bland 
annat underskattar utsläppsmängderna av växthusgaser från Förbifart Stockholm och att valt 
utbyggnadsalternativ inte är förenligt med Sveriges transportpolitiska mål (Finnveden & 
Åkerman, 2009). Denna rapport avser att identifiera huruvida åtgärder genomförts för att 
möta dessa synpunkter i miljökonsekvensbeskrivningen (förkortas MKB) till arbetsplanen 
från 2011 för Förbifart Stockholm och i sådana fall på vilket sätt. 

1.1 Syfte och mål 
Denna rapport är en uppföljning av professor Göran Finnvedens och forskaren Jonas 
Åkermans fallstudie om Förbifart Stockholms miljöpåverkan (2009) och syftar till att redovisa 
en granskning av miljökonsekvensbeskrivningen av Konsortiet Förbifart Stockholm som 
ingick i arbetsplanen (2011b). Uppföljningen fokuserar främst på klimataspekter. Har åtgärder 
införts efter tidigare kritik eller kvarstår svagheter som tidigare har uppmärksammats? För att 
strukturera arbetet utformades följande delmål:  
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• Identifiera brister som belystes 2009 av Göran Finnveden och Jonas Åkerman, med 
fokus på klimataspekter. 

• Undersöka om ändringar gjorts i MKB:n 2011 efter brister som påpekats 2009 och i så 
fall utreda omfattningen av åtgärderna. I huvudsak undersöks metodik och rimlighet 
av: 

§ trafikprognoserna  
§ uppskattningen av CO2- utsläppen  
§ de samhällsekonomiska kalkylerna 

• Finns det osäkerheter som inte uppmärksammats i tidigare granskningar av Förbifart 
Stockholms klimatpåverkan? 

 

1.2 Metoder 
Underlaget till rapporten består främst av rapporter och underlag till arbetsplanen som ställdes 
ut 2011. Förarbetet var därför huvudsakligen baserat på litteraturstudier.  Utgångspunkten har 
varit att jämföra brister som uppmärksammats fram till år 2009 av Kungliga Tekniska 
Högskolans professor Göran Finnveden och forskare Jonas Åkerman med MKB:n från år 
2011. För att undersöka rimligheten i prognoserna som framställs i MKB:n 2011 för Förbifart 
Stockholm används även Riksrevisionens rapport om infrastrukturplanering från 2012. 
Konsultbolagen WSP, Sweco och Tyréns har samarbetat under namnet Konsortiet Förbifart 
Stockholm och framställt MKB:n för Förbifart Stockholm på uppdrag åt Trafikverket. Med 
projektets syfte som begränsning behandlades även ett stort antal offentliga dokument från 
Trafikverket och konsultbolag. Metodiken bakom textanalysen är hämtad från Bergström och 
Boréus (2005).  

Nyckelpersoner i projektet Förbifart Stockholm har intervjuvats som ett komplement till 
underlaget. Marianne Klint från WSP hade rollen som samordnande projektledare under 
arbetet att ta fram MKB:n och intervjuades angående detta enligt den halvstrukturerade 
forskningsintervjun som beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009). Trafikverket har 
kontaktats och en personlig intervju genomfördes med Johan Söderman som var projektledare 
för Förbifart Stockholm under vägutredningsskedet samt Catharina Lundin som var 
kommunikatör på projekt Förbifart Stockholm vid samma tidsperiod som denna rapport 
skrevs. Söderman och Lundin förmedlade då svar på frågor för Trafikverkets del. Peter 
Huledal, sektionschef för långsiktig planering på Trafikverket intervjuades över telefon 
angående samhällsekonomiska analyser relevanta för projektet. Både Trafikverket och 
Marianne Klint fick ta del av frågorna som skulle ställas innan intervjun ägde rum, så att de 
kunde förbereda sina svar, och intervjuades på respektives kontor.   

Mailkonversationer om specifika frågor genomfördes även med ansvariga för trafikprognoser 
på Trafikverket. Dessutom genomfördes en intervju över telefon med Håkan Stripple från IVL 
Svenska Miljöinstitutet då Stripple utfört beräkningar och uppskattningar av projektets 
klimatpåverkan som ligger till grund för de resultat som presenteras i MKB:n. Maria Westrin, 
Enhetschef på Energimyndighetens enhet för energimarknader kontaktades med frågor om 
Sveriges framtida energimarknad via e-mail. Erika Ullberg är 2:a vice ordförande för SL och 
kontaktades med frågor om Stockholms framtida kollektivtrafiksystem via e-mail. 
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Miljöspecialist för projekt Förbifart Stockholm, Maria Westin, intervjuades via e-mail-kontakt 
med Catharina Lundin, som vidarebefordrade frågorna till Maria Westin, och hennes svar till 
oss. Kontakten med Trafikverket försvårades eftersom den här rapporten skrevs parallellt med 
Trafikverkets arbete för att bemöta miljödomar rörande Förbifart Stockholm. Resultatet 
innebar att uttalanden från exempelvis Riggert Anderson, f.d. projektchef och Johan 
Brantmark, sittande projektchef för Förbifart Stockholm inte kunde inkluderas i denna 
rapport. De som intervjuats via personlig kontakt, mail och telefon har getts möjlighet att 
granska partierna av rapporten där de refereras till och därefter godkänna hur svaren 
återberättas i rapporten.  

2. Utvärdering av miljökonsekvensbeskrivningen  

2.1	  Bakgrund	  
Staten är ansvarig väghållare för Förbifart Stockholm genom Trafikverket 
(Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013). Det innebär att Trafikverket ansvarar för att 
utforma vägen på ett ändamålsenligt sätt och ta god hänsyn till allmänna intressen, däribland 
miljöaspekter. Eller som Väglag 4-6 §§ (SFS 1971:948) anger: ’’4 § Väghållning omfattar 
byggande av väg och drift av väg. Vid väghållning skall tillbörlig hänsyn tas till enskilda 
intressen och till allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och 
kulturmiljö... 5 § staten är väghållare för allmänna vägar… 6 § Trafikverket handhar 
väghållningen för statens räkning och har tillsyn över kommunernas väghållning.’’. 
Trafikverket har en samordnande roll som tidigare var uppdelat på flera olika trafikverk. År 
2010 slogs dåvarande Vägverket, Banverket, SIKA och delar av Luftfartsverkets, 
Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens verksamheter ihop för att bilda Trafikverket enligt ett 
riksdagsbeslut (Regeringen, 2009). I samband med detta övergick ansvaret för projekt 
Förbifart Stockholm från Vägverket till det nybildade Trafikverket (Regeringen, 2009).  

I vägutredningens syftebeskrivning efterfrågas en vägkorridor som uppfyller ett antal mål och 
inget av dessa kopplas till klimatmålen eller nämner hållbar utveckling (Finnveden & 
Åkerman, 2009). Förbifart Stockholm utan trängselskatter var ett av tre huvudalternativ i 
vägutredningsskedet. Ett annat alternativ var diagonal Ulvsunda som utformades utan 
trängselskatter och planerades närmare Stockholms innerstad än Förbifart Stockholm. Det 
tredje alternativet kallades kombinationsalternativet och har fått stark kritik. Det består av en 
kombination av trängselavgifter, kollektivtrafiksatsningar och mindre vägutbyggnader och 
kunde därför inte uppfylla de mål och syftet som utformats i vägutredningen, eftersom en 
vägkorridor efterfrågas (Finnveden & Åkerman, 2009).  

Finnveden och Åkerman (2009) konstaterade att Vägverkets jämförelse av tillgänglighet 
missgynnade kombinationsalternativet eftersom Förbifart Stockholm i vägutredningen (2005) 
utformats utan trängselavgifter. I tillgänglighetsmåttet ingick kostnader för den resande och 
trängselavgifter medför därför en negativ inverkan på tillgänglighet. Det huvudalternativ som 
nu beslutats innehåller trängselskatter och är därför inte det samma som utvärderades 2005. 
Ändringen av alternativet hade inte inkluderats i utvärderingarna av tillgänglighet år 2009. 
Peter Huledal på Trafikverket förtydligar om att beslutet att inkludera trängselskatt på 
Essingeleden togs först år 2007 vilket innebär att de samhällsekonomiska analyserna av 
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projektet, som utfördes 2006, gjordes innan beslutet om att inkludera trängselskatterna var 
taget. De samhällsekonomiska kalkylerna har uppdaterats med avseende på detta men det 
geografiska tillgänglighetsmåttet uppdateras normalt sett inte i efterhand (Huledal, 2013).  

2.2 Transportpolitiska klimatmål 
Efter vägutredningsskedet antogs år 2010 en ny Plan- och bygglag (Riksdagen, 2012). Denna 
lag framhäver ett större fokus på hållbarhetsfrågor inom planläggning och större 
infrastrukturprojekt än vad tidigare lag gjort. Att lösa planläggning på ett hållbart sätt anses 
vara ett angeläget allmänt intresse. Mer specifikt anger Plan- och bygglag 2 Kap. 3§ (SFS 
2010:900): ’’Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, 
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja 1. En 
ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder, 2. En från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper, 3. En långsiktigt god hushållning med mark, vatten, 
energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, och 4. En god ekonomisk tillväxt och 
en effektiv konkurrens.’’. Denna nya formulering skiljer främst från tidigare lag i tredje 
punkten som framhåller vikten av långsiktigt hållbara lösningar inom miljöfrågor. 

Sverige har 16 olika miljökvalitetsmål som är antagna av riksdagen (Naturvårdsverket, 2012). 
Bland dessa inkluderas miljökvalitetsmål som är av stor vikt för Förbifart Stockholm som 
Begränsad Klimatpåverkan, Frisk Luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och God 
bebyggd miljö. De olika miljökvalitetsmålen omfattar ett antal etappmål som följs upp och 
kontrolleras av Naturvårdsverket. År 2012 konstaterar Naturvårdsverket att 14 av 16 
miljökvalitetsmål till år 2020 inte kommer att nås (Naturvårdsverket, 2012). Olika åtgärder 
och nya ekonomiska styrmedel behövs för att klara målen. Naturvårdsverket (2012) 
konstaterar att en vanlig problematik är att miljökvalitetsmålen vägs mot andra 
samhällsintressen som antingen prioriteras över målen eller är svåra att förena med målen. 

De transportpolitiska målen är uppdelade i två huvudsakliga grupper (Regeringen, 2008). Den 
ena gruppen av mål sammanfattas i ett Funktionsmål som strävar efter god tillgänglighet och 
ett välfungerande transportsystem. Den andra gruppen av mål sammanfattas i ett Hänsynsmål 
som strävar efter god säkerhet, miljökvalitet och hälsa. Inget av målen ges större prioritering 
än de andra. Alla mål är likvärdigt viktiga (Regeringen, 2008). För att nå de transportpolitiska 
hänsynsmålen med avseende på klimataspekter krävs dock kraftiga åtgärder (Trafikanalys, 
2012). Trafikanalys (2012) bedömer att teknikutveckling och effektiviseringar inte räcker till 
för att nå alla transportpolitiska klimatmål. Även ett antal kraftfulla styrmedel och politiska 
beslut krävs. Denna slutsats delas av Riksrevisionen (2012). 

Förbifart Stockholm bedöms bidra till ökad tillgänglighet och bidra till regionens utveckling 
(Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). Dock konstateras också att projektet motverkar 3 av 
16 miljökvalitetsmål. Målen som motverkas är Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig 
försurning och Ingen övergödning. Projektets påverkan på ett av klimatmålen, Frisk Luft, 
anses svårbedömd. Övriga miljökvalitetsmål motverkas inte eller är inte relevanta för 
projektet (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). 
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Det finns inget fastställt reduktionsmål för CO2-utsläpp för Stockholm till år 2035 och därför 
har Trafikverkets bedömning av miljökonsekvenserna utgått från olika internationella, 
nationella och transportpolitiska klimatmål (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). De 
internationella målen som ligger till grund för bedömningen är de som utformats av FN 
respektive EU. FN:s klimatpanel IPCC har utformat 2-gradersmålet som innebär att den 
globala medeltemperaturen inte får öka med mer än 2 C° jämfört med den förindustriella 
temperaturen. EU har åtagit sig att minska de totala CO2 utsläppen med 20 % till år 2020 med 
1990 som jämförelseår. Trafikverket valde även att utgå från en proposition från 2009 som 
föreslår att Sverige ska minska sina CO2 – utsläpp med 40 %, i de verksamheter som inte 
omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Denna reduktion ska ske till år 2020, 
jämfört med utsläppsnivåer från år 1990. Förslaget antogs av riksdagen och är nu ett delmål 
inom miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Sverige får använda sig av så kallade 
flexibla mekanismer, som innebär att Sverige får tillgodoräkna sig en viss del av minskningen 
från insatser i andra länder. Två tredjedelar av minskningen ska ske inom Sveriges gränser 
(Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b).  

Ett mer inriktat mål är utformat av Stockholmsöverenskommelsen och gäller för Stockholms 
läns vägtrafik (Regionplane- och trafikkontoret, 2009). Överenskommelsen säger att utsläpp 
av växthusgaser från vägtrafiken ska minska med 30 % till år 2030 (Regionplane- och 
trafikkontoret, 2009). En översikt av olika transportpolitiska klimatmål som är relevanta för 
projekt Förbifart Stockholm redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1 - Relevanta transportpolitiska klimatmål för Förbifart Stockholm 

Transportpolitiskt klimatmål Institution bakom målet Definition av mål 
Stockholmsöverenskommelsen Stockholms Läns Landsting 

(Regionplane- och 
trafikkontoret, 2009) 

30 % minskade utsläpp av 
växthusgaser från vägtrafik i 
Stockholms län till år 2030 

Delmål Begränsad 
klimatpåverkan 

Riksdagen 
(Miljödepartementet, 2012) 

40 % minskade utsläpp av 
växthusgaser från verksamheter 
i Sverige till år 2020, ej 
specifikt om trafiksektorns 
andel av minskningen 

Trafikverkets mål om att nå det 
internationella 2-gradersmålet 

Trafikverket (Trafikverket, 
2010) 

80 % minskade utsläpp av 
växthusgaser i Sverige till år 
2030, varav trafiksektorn 
bedöms ha ett stort ansvar 

Vision till 2050 Riksdagen, Naturvårdsverket 
(Miljödepartementet, 2012) 

Noll nettoutsläpp av 
växthusgaser i Sverige till år 
2050 

 

2.3 Förbifart Stockholm och Nollalternativet 
Kostnaderna för utbyggnad finansieras till stor del av skatteintäkter från trängselskatt i 
Stockholms innerstad (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011a). Projektet inkluderar 
ombyggnation av delsträckor av E4 och den totala sträckan uppgår till 25 km, varav två 
huvudtunnlar på 16,5 respektive 1,8 km ingår. Den totala sträckan ny väg uppgår till 21 km. 
Vägen utformas för att trafikeras av ca 120 000 - 140 000 fordon per år med en körhastighet 
på 90 km/h (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011a). 
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Om alternativa handlingsalternativ, inklusive nollalternativet, anger Miljöbalk 6 Kap. 7 § 
(SFS 1998:808): ’’Miljökonsekvensbeskrivningen ska, i den utsträckning det behövs med 
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, innehålla de uppgifter som 
behövs för att uppfylla syftet enligt 3 §. Om verksamheten eller åtgärden omfattas av 
samrådskravet i 4 § första stycket 2, ska miljökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla… 4. 
En redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar 
tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av 
konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd’’. Utformningen av 
nollalternativet ska alltså spegla den sannolika utvecklingen i Stockholmsregionen av att 
Förbifart Stockholm inte byggs ut. 

Det huvudsakliga nollalternativet för Förbifart Stockholm är idag utformat utan 
trängselavgifter på Essingeleden (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). Däremot är det 
huvudsakliga utbyggnadsalternativet för Förbifart Stockholm utformat med trängselavgifter 
på Essingeleden (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). Trafikverket (2013) informerar om 
att diskussioner om vägavgifter uppstod först i slutet av vägutredningsskedet. Anledningen till 
att nollalternativet då utformades utan trängselavgift är att det bedömdes vara den troligaste 
utvecklingen i det fall då Förbifart Stockholm inte byggs ut. I arbetsplanen däremot, där 
Förbifart Stockholm förutsätts utbyggd, ingår både trängselskatter i innerstaden och på 
Essingeleden (Trafikverket, 2013). 

Utbyggnadsalternativet har trängselskatter eftersom förutsättningarna i regionen ändras av 
införandet av Förbifart Stockholm (Trafikverket, 2013). I MKB:n till arbetsplanen beskrivs 
detta som: ’’Antagandet om att det inte finns någon trängselavgift på Essingeleden baseras på 
den politiska diskussionen som hittills angett att det måste finnas en kostnadsfri passage förbi 
Stockholm’’ (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). I utbyggnadsalternativet tar Förbifarten 
över Essingeledens roll som en kostnadsfri passage förbi Stockholms innerstad vilket 
möjliggör en trängselskatt på Essingeleden. Vid utformandet av nollalternativet i 
vägutredningen gick resonemanget att utan Förbifartens införande finns det inget som kan 
ersätta Essingeleden som en kostnadsfri passage och en trängselskatt skulle inte vara sannolik 
(Trafikverket, 2013). 

Nya vägar medför mer trafik och Finnveden och Åkerman (2009) beskriver några av 
mekanismerna bakom fenomenet. På kort sikt blir det mer attraktivt att åka bil istället för att 
ta andra transportmedel och i ett längre tidsperspektiv kan det leda till nya lokaliseringar. 
Bättre vägförbindelser kan exempelvis innebära att nya områden blir aktuella för exploatering 
vilket leder till ökade trafikvolymer. Dåvarande Vägverkets prognoser för Förbifart 
Stockholm tog till viss del hänsyn till mekanismerna år 2009. I underlaget som Finnveden och 
Åkerman (2009) tog del av ingick ökad personbilstrafik på grund av Förbifarten, men ingen 
hänsyn togs till ökad godstrafik. Den långsiktiga ökningen av trafik på grund av nya 
lokaliseringsmönster ingick inte. Eftersom prognoserna inte behandlat dessa effekter innebär 
det troligen att Vägverket har underskattat trafikvolymen, trängseln och restiderna (Finnveden 
och Åkerman, 2009).  
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Uppskattningen av Förbifart Stockholms utsläpp av växthusgaser under driftskedet har därför 
underskattats (Finnveden & Åkerman, 2009). I arbetsplanen används samma antaganden om 
bebyggelseutveckling och markanvändning i Stockholmsregionen för både nollalternativet 
och utbyggnadsalternativet (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). Långsiktiga förändringar 
av lokaliseringsmönster som uppstår på grund av ökad exploatering till följd av utbyggnaden 
av Förbifart Stockholm, analyseras inte. I MKB:n till arbetsplanen motiveras antagandet om 
samma bebyggelseutveckling med att utformandet av olika bebyggelseutvecklingar är för 
avancerad, tidskrävande och baseras på för många osäkerheter i prognoser om framtida 
samhällsutveckling i regionen (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). RUFS 2010 används 
som grund för prognoserna och utformandet av en alternativ modell bedömde Trafikverket 
vara för tidskrävande och kostsam i förhållande till den tillförda nyttan (Trafikverket, 2013). 
Dock konstateras samtidigt att Förbifart Stockholm är väldigt viktig för den regionala 
utvecklingen (Regionplanekontoret, 2010) och sannolikt kommer leda till en ökad bostads- 
och arbetsmarknad i regionen, något som kan leda till en positiv ekonomisk utveckling och en 
ökad välfärd (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). 

2.3.1 Trafikprognoser 
I MKB:n beskrivs en rad osäkerheter som följer med trafikprognoserna (Konsortiet Förbifart 
Stockholm, 2011b). En av de största osäkerheterna som utpekas är att den regionala planen 
RUFS 2010 används som grund för trafikprognoserna, vilket inte behöver vara den troligaste 
samhällsutvecklingen. Konsortiet Förbifart Stockholm (2011b) påpekar att den regionala 
planen bara speglar en politisk vilja för samhällsbyggnad och att alla planer sällan realiseras. 
Vad som skulle vara den troligaste samhällsutvecklingen beskrivs eller diskuteras inte i 
MKB:n (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b).  

Uppskattningen av fordonssammansättningen till arbetsplanen baseras på Effektiva Energi 
och Transportsystem-strategin (EET-strategin) (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). 
EET-strategin beskriver hur miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig 
försurning, Ingen övergödning, Frisk luft och God bebyggd miljö kan nås med hjälp av olika 
styrmedel (Banverket, m.fl., 2007). Även de transport-och energipolitiska målen förväntas nås 
med de föreslagna styrmedlen i strategin. Banverket, Vägverket, Energimyndigheten, 
Luftfartstyrelsen, Naturvårsverket och Sjöfartsverket samarbetade för att utforma strategin 
(Banverket, m.fl., 2007). EET-strategin framarbetades efter att regeringen gav tillåtlighet till 
projektet (Trafikverket, 2013). Regeringen analyserade projektets påverkan på alla olika 
transportpolitiska mål, som tillåtlighetsmålet och klimatmålet. Då bedömde regeringen att de 
beslutsunderlag som behandlade detta förhöll sig tillräckligt bra till målen för att kunna ge 
tillåtlighet till projektet (Trafikverket, 2013). I MKB:n till arbetsplanen 2011 antas de 
styrmedelsförslag som ingår i EET-strategin införas. Bland annat föreslås: 

• Höj bensin- och dieselskatten med 75 öre 
• En CO2 baserad fordonskatt där fordon som släpper ut mer än 120 g CO2/km får höjd 

skatt med 25 kr/g CO2 
• Bindande CO2-krav på nya bilar 
• Kilometerskatt för godstransporter, baserat på marginalkostnadsprincipen 
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• Mätmetod för tunga fordon för att nå en standardisering av 
bränsleförbrukningsmätning 

• Ta bort EU:s importtull för etanol  
• Kvotpliktsystem för biodrivmedel för att uppfylla EG-direktivet (Banverket, m.fl., 

2007) 

Beskrivningen av fordonsammansättningen i tidigare arbetsskeden har kritiserats från flera 
håll för att vara orimliga (Finnveden & Åkerman, 2009). I prognosen från 2008 av 
WSPAnalys antas andelen fordon som drivs med förnyelsebara källor stå för 20 % av 
fordonsammansättningen till år 2020. Finnveden och Åkerman (2009) jämför detta med 
regeringens målsättning som är 10 % förnyelsebara bränslen till 2020.  Andelen laddhybrider 
till 2020 antas vara 10 % i samma prognos, vilket vid jämförelse med Energimyndighetens 
prognos som är ca 1,5 % laddhybrider till 2020 kan anses vara väldigt osannolikt. 
Nybilsförsäljningen antas uppgå till 45 % laddhybrider till 2020 enligt samma analys 
(Finnveden & Åkerman, 2009).  

I beräkningen av koldioxidutsläppen antas alla fordon som kan drivas med alternativa 
bränslen, göra det under hela driften, i analysen utförd av WSPAnalys (Finnveden och 
Åkerman, 2009). Dessutom är det bara driften av fordonet som räknas med i analysen vilket 
betyder att utsläpp under produktion av drivmedel, fordon och el utesluts. Att utsläpp till följd 
av produktion av fordon och drivmedel inte inkluderas i Trafikverkets analyser av projektets 
klimatpåverkan är även något som Riksrevisionen (2012) anmärker på i sin granskning. Dessa 
förenklingar kan bidra med stora underskattningar av koldioxidutsläppen, menar Finnveden 
och Åkerman (2009).  

Underlagen till arbetsplanen har förändrats sedan vägutredningen för projektet Förbifart 
Stockholm, med avseende på trafikprognoser. Enligt EET-strategin kommer 5-10 % av 
nybilsförsäljningen bestå av laddhybrider till år 2020 (Banverket, m.fl., 2007). Detta 
överensstämmer med Åkermans resultat (2012). Utsläppen från personbilsparken minskar 
endast med 1 % av detta (Banverket, m.fl., 2007). Detta kan jämföras med tidigare antagandet 
om 45 % laddhybrider i nybilsförsäljningen till 2020 och kan tolkas som en betydligt mindre 
orimlig prognos. Med föreslagna styrmedel i EET-strategin uppnås EU-målsättningen med 10 
% biodrivmedel till år 2020 (Banverket, m.fl., 2007). Men det är osäkert i vilken utsträckning 
biodrivmedel kommer användas, delvis eftersom det beror på hur marknaden utvecklas för 
andra generationens biodrivmedel. Åkerman (2012) utformade två framtidsscenarion till 
2020, ett med låg respektive hög användning av biobränslen. Även för det lägre scenariot 
uppnås målsättningen med 10 % biogasdrivmedel. Åkerman (2012) antog i sin analys att 
personbilar använde 60 % av det tillgängliga biobränslet och bedömer att koldioxidutsläppen 
till år 2020 minskar mellan 10-21%. 

 I beräkningarna av Åkerman (2012) antas styrmedlen som beskrivs i EET-strategin införas, 
men styrmedlen har bara införts till viss del. Åkerman (2012) anger att personbilsresandet 
ökar med 24 % mellan 2006-2020 utan EET-styrmedel och det kan jämföras med den 
nationella infrastrukturplaneringen, som Trafikverket utgår ifrån, där det antas en ökning på 
12 % till 2020. Utan några styrmedel innebär detta en total minskning av CO2 utsläpp på 0-13 
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%  (Åkerman, 2012). Användandet av EET-strategin vid utformandet av trafikprognoser 
lämnar därför väldigt stora felmarginaler för uppskattning av trafiktäthet och trängsel.  

I nollalternativet belastas Essingeleden med 200 000 fordon per dygn och kan jämföras med 
utbyggnadsalternativet som enligt prognosen i MKB:n resulterar i att 130 000 fordon per 
vardagsmedeldygn passerar på Essingeleden (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). På 
Förbifart Stockholm antas 140 000 fordon passera per dygn i utbyggnadsalternativet.  
Trafiken förväntas öka med 64 % i länet för nollalternativet och med 69 % för 
utbyggnadsalternativet med 2007 som jämförelseår (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). 

Den verkliga tekniska utvecklingen antyds vara större än vad som beskrivs i 
utbyggnadsalternativet i MKB:n 2011. Konsortiet Förbifart Stockholm (2011b) resonerar att 
eftersom emissionsdata tagits från officiella källor tas endast hänsyn till tekniska lösningar 
som är kända i nuläget. Därför har känslighetsanalyser gjorts med snabbare teknisk 
utveckling. Antagandena som ligger till grund för de utförda trafikprognoserna skiljer sig stort 
från vägutredningen, bland annat har horisontåret har flyttats till 2035 (Konsortiet Förbifart 
Stockholm, 2011b). Men eftersom bebyggelseutvecklingen är den samma i både 
nollalternativet och utbyggnadsalternativet tas fortfarande ingen hänsyn till långsiktiga 
förändrade lokaliseringsmönster. Det samt användandet av EET-strategin vid utformandet av 
trafikprognoser innebär att underskattningen av trafiktäthet, trängsel, restider och CO2-utsläpp 
kvarstår i arbetsplanen. 

2.3.2 Utsläppsmängder & Energiförbrukning 
Sveriges totala utsläpp från vägtransportsektorn har ökat med ca 10 procent mellan år 1990-
2011 (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). Den största andelen av ökningen kommer från 
ökad trafik. Samtidigt kunde man år 2006 se en trend mot minskade utsläppsmängder från 
vägtrafiken i Stockholms län, då utsläppsmängderna låg på 2,4 miljoner ton koldioxid under 
året motsvarande 2,7 miljoner ton koldioxid år 1990. 2006 stod vägtrafiken för 45 procent av 
Stockholms läns totala utsläpp av koldioxid. Då både nollalternativet och 
utbyggnadsalternativet för Förbifart Stockholm beräknas leda till kraftiga ökningar i trafik i 
Stockholms län kommer utsläppsmängderna och andelen utsläpp från vägtrafik i länet att stiga 
i framtiden (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b).  

I miljökonsekvensbeskrivningen till arbetsplanen 2011 utfördes känslighetsanalyser med 
avseende på utsläppsmängder i olika scenarier (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). Det 
har dock inte utförts i tidigare arbetsskeden. Trafikverket beskriver anledningen till detta som 
att en känslighetsanalys inte hade tillfört något i förstudien då detaljplaneringen inte gått 
tillräckligt långt i det läget (Trafikverket, 2013). I vägutredningsskedet utförs normalt sätt inte 
heller känslighetsanalyser och i Förbifart Stockholms fall, anser Trafikverket att en sådan 
känslighetsanalys inte skulle ha påverkat valet av vägkorridor (Trafikverket, 2013).  

I känslighetsanalyserna i MKB:n 2011 används åren 2030-2035 som årtal för uppskattningar 
av genomsnittliga utsläppsmängder från trafiken i regionen (Konsortiet Förbifart Stockholm, 
2011b). Utsläppsmängderna år 1990 från trafiken i regionen används som referens för att 
uppskatta procentuella förändringar i utsläppsmängder med avseende på uppskattningar av 
genomsnittliga utsläppsmängder år 2030-2035.  I nollalternativets huvudscenario, nedan kallat 
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N1, uppskattas utsläppsmängderna från trafiken i Stockholms län bli ca 2,2 miljoner ton 
koldioxid per år runt år 2030-2035. Det motsvarar en minskning på ca 16 procent jämfört med 
1990 års nivåer. Känslighetsanalysen med avseende på nollalternativet, som baseras på ökade 
bränsle- och marginalkostnader, områdesavgifter för bilar, förbättrad turtäthet i länets 
kollektivtrafik samt lägre bil- och körkortsinnehav, benämns nedan N2. Utsläppsnivåerna vid 
denna analys uppskattas till ca 1,9 miljoner ton år, vilket motsvarar en minskning med 31 
procent gentemot 1990 års nivåer (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b).    

En uppskattning av koldioxidutsläpp och energiåtgång i samband med utbyggnad, drift och 
underhåll av Förbifart Stockholm utfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av 
Vägverket och presenteras i en rapport av Håkan Stripple (2009). Dessa beräkningar ligger till 
grund för prognoserna i MKB:n till arbetsplanen (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). Då 
Förbifart Stockholms ekonomiska livslängd uppskattas till 60 år utförs beräkningarna av 
Stripple (2009) för en period motsvarande 60 år. Nivåer av koldioxidutsläpp beräknas med 
koldioxidekvivalenter utifrån vilken typ av energikälla som förbrukad energi är producerad 
ifrån eller gentemot vilken typ av drivmedel som används i drift av maskiner. Energiåtgången 
beräknas vara som störst under driften, främst till ventilation, pumpning av vattenmängder 
och belysning till tunnelsträckningen, medan energiåtgången för byggnation och underhåll 
beräknas bli betydligt mindre i jämförelse vid denna tidsram på 60 år (Stripple, 2009). 

Energiförbrukningen i olika projektskeden av Förbifart Stockholm redovisas i Tabell 2. I 
rapporten av Stripple (2009) uppskattas byggnationstiden till 8 år, vilket resulterar i 
beräkningar på ca 16 kton koldioxidutsläpp årligen under denna period. Koldioxidutsläppen 
beräknas bli som störst under byggnationsfasen. Under drifttiden, med utsläpp som följd av 
underhåll inkluderat, uppskattas de årliga utsläppen av koldioxid till 2,4 kton årligen. Som 
jämförelse uppgick år 2006 de totala utsläppsmängderna av koldioxid i Stockholms län till ca 
5300 kton varav vägtrafiken stod för ca 2400 kton och arbetsmaskiner stod för ca 160 kton 
(Stripple, 2009).  

Tabell 2 - Energiförbrukning i olika skeden vid utbyggnad av Förbifart Stockholm. Baserat på 
elanvändning och dieselförbrukning för drift av fordon och maskiner. 1 kWh motsvarar 3,6 MJ. Data 
hämtat från (Stripple, 2009). 

 Byggnation Drift Underhåll Total 
energiförbrukning 

Energiförbrukning 
Förbifart 
Stockholm under 
60 år [MJ] 

2,4×10! 1,3×10!" 7,9×10! 1,6×10!" 

Energiförbrukning 
Förbifart 
Stockholm under 
60 år [GWh] 

660 3700 220 4570 

Procentandel total 
energiförbrukning 

14 % 81 % 5 % 100 % 

 



11 
 

Finnveden och Åkerman (2009) påpekar att det saknas en uppskattning av koldioxidutsläppen 
från produktionen av material i förstudien och vägutredningen. Eftersom Förbifart Stockholm 
till största del kommer att bestå av tunnel krävs enorma mängder stål och betong. De nämner 
en översiktlig analys som visar att energianvändningen från produktion av materialen kan 
uppgå till det dubbla av det som ingår i analysen. Det kan därför antas att utsläppen från 
byggtiden är mycket underskattade. I miljökonsekvensbeskrivningen till arbetsplanen 
konstateras att utsläpp till följd av materialproduktion fortfarande inte inkluderas i analyserna 
(Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). I ett förtydligande från Stripple (2013) framkommer 
dock att utsläppen till följd av materialproduktionen som krävs till vägkonstruktionen 
inkluderas i analyserna. Utsläpp till följd av materialproduktion för Förbifart Stockholms 
tunnlar och anslutningsbroar analyseras dock inte (Stripple, 2013).  

Med andra ord analyseras utsläppen från materialproduktionen till viss del men fortfarande 
har inte en komplett livscykelanalys genomförts. Orsaken till denna brist berodde delvis på 
tidsbrist, otillräckliga underlag samt bristande modeller för livscykelanalyser av tunnlar och 
anslutningsbroar men även att uppdragsgivaren Trafikverket inte efterfrågade dessa data 
(Stripple, 2013). Trafikverket kommenterar detta med att det inte fanns tid att utföra en 
fullständig livscykelanalys men att det diskuterades att ange en ungefärlig siffra på utsläppen 
från tillverkningen av material (Westin, 2013). Dock bedömdes det av Trafikverket och 
Stripple att det fanns stora osäkerheter med denna siffra och att det tillgängliga materialet 
ändå visade på storleksordningen av utsläppen (Westin, 2013). 

Flertalet studier visar att produktionen av material, som betong och asfalt, står för en stor del 
av de totala utsläppen av växthusgaser under byggnationen av vägar (Muench, 2010). Vid 
undersökningar utförda på 14 större vägbyggnadsprojekt framkom att materialproduktion stod 
för mellan 60-80 % av den totala energianvändningen. För den totala mängden utsläpp av 
växthusgaser kopplade till materialproduktionen låg motsvarande siffror på mellan 60-90 %. 
Beroende på vilket specifikt projekt som studeras var variationerna stora men gemensamt för 
samtliga projekt var att materialproduktion spelade en stor roll för deras totala utsläpp av 
växthusgaser och energiåtgång i ett livscykelperspektiv (Muench, 2010). I en studie utförd på 
vägbyggen i form av bergtunnlarna för Norra Länken stödjs detta påstående (Miliutenko, 
2012). Förbifart Stockholm består till stor del av bergtunnlar. Den genomsnittliga 
procentandelen utsläpp av växthusgaser kopplade till materialproduktion under 
byggnationsfasen av Norra Länkens bergtunnlar låg på 65 % (Miliutenko, 2012). 

Utsläppen från elproduktion varierar stort beroende på hur den produceras (Finnveden & 
Åkerman, 2009). När elproduktion ska uppskattas går det att basera beräkningarna på den 
genomsnittliga elproduktionen i ett visst område och under en viss period, vilket kallas 
genomsnittsdata. Det lämpar sig vid miljöredovisning av ett befintligt system med 
genomsnittsdata för det aktuella systemet. Vid bedömning av konsekvenser som påverkar 
energianvändningen är marginaldata mer passande. Marginaldata tas från de 
produktionskällor som förändras om elanvändningen ändras. Eftersom 
miljökonsekvensbeskrivningen beskriver konsekvenser är marginaldata lämpligast i analysen 
av Förbifart Stockholms miljöpåverkan, resonerar Finnveden och Åkerman (2009). I motsats 
till detta resonemang används genomsnittsdata i analysen av huvudalternativet av Stripple 
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(2009), men kompletteras i en känslighetsanalys där marginaldata baserad på kolkondenskraft 
används.  I analysen från 2009 varierar utsläppen från känslighetsanalysen och 
huvudalternativet med 6,0 miljoner ton CO2-ekvivalenter. 

För beräkningar av koldioxidutsläpp används i Stripples rapport (2009) genomsnittlig svensk 
elproduktion som referensdata. Sveriges genomsnittliga elproduktion består av en stor del 
elektricitet producerad från vattenkraft och kärnkraft, som har låga statistiska 
emissionsfaktorer. Genomsnittsdata som används i beräkningarna är därför till stor del 
baserad på utsläppsmängder som uppstår i samband med elproduktion från källor med låga 
emissionsfaktorer (Stripple, 2009). Utsläppsmängderna av koldioxid i olika skeden av projekt 
Förbifart Stockholm redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3 - Koldioxidemissioner i olika skeden från utbyggnaden av Förbifart Stockholm. Baserat på 
genomsnittlig svensk elproduktion, även kallat genomsnittsdata. Data hämtat från (Stripple, 2009). 

 Byggnation Drift Underhåll Totala 
koldioxidemissioner 
byggnation, drift 
och underhåll 

Koldioxidemissioner 
från Förbifart 
Stockholm under 60 år 
[ton CO2] 

1,3×10! 6,7×10! 5,8×10! 2,5×10! 

Procentandel totala 
koldioxidemissioner 

51 % 26 % 23 % 100 % 

 

Under 2011 var Sveriges totala elproduktion 146 TWh (Energimyndigheten, 2012). Utav 
denna produktion producerades 45 % med vattenkraft, 40 % med kärnkraft, 4 % med 
vindkraft och 11 % med biobränsle och fossila bränslen. Detta var ett genomsnittligt år för 
vattenkraftproduktion medan kärnkraften stod för en 15 procent lägre produktion än vid ett 
genomsnittligt år. Som jämförelse producerades 58 TWh elektricitet från kärnkraft under 
2011 då den förväntade genomsnittliga produktionen under samma år motsvarade på 68 TWh 
(Energimyndigheten, 2012). 

Hur framtidens elproduktion i Sverige kommer att se ut är svårt att förutse då det är beroende 
av politiska viljor, omvärldens utveckling och huruvida nya ekonomiska styrmedel införs eller 
inte (Energimyndigheten, 2013).   Olika förutsättningar baserade på beslutade styrmedel och 
politiska målsättningar ger olika prognosresultat. I ett scenario baserat på dagens ekonomiska 
styrmedel kommer Sveriges totala inhemska energianvändning minska med ca 1 % procent 
till år 2030. Kärnkraften byggs inte ut men genomgår effekthöjningar som innebär en ca 14-
15 % genomsnittlig ökad energiproduktion. Vattenkraften förväntas öka sin genomsnittliga 
energiproduktion med ca 16-17 %. Den mest anmärkningsvärda ökningen inom andra 
energikällor för elproduktion förväntas ske från biobränslen. Energitillförseln från biobränslen 
förväntas öka med ca 28 %. Transportsektorns andel av inhemsk energianvändning förväntas 
minska med ca 10 % till år 2030 (Energimyndigheten, 2013).   
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Enligt Konsortiet Förbifart Stockholm (2011b) kommer elanvändningen till Förbifart 
Stockholm, med stränga krav på ventilation för tunnelluftkvalitet, potentiellt öka 
Trafikverkets årliga elanvändning med 10 procent. Energiförbrukningen är som störst i 
driftskedet, som tidigare konstaterats. Detta innebär att Förbifart Stockholm kräver en kraftig 
ökning av Trafikverkets årliga elförbrukning. Vilken energikälla som kan stå för denna 
ökning är som tidigare konstaterats svårt att förutse. Med avseende på denna osäkerhet utförs 
en känslighetsanalys i samband med driftskedet av Förbifart Stockholm som uppskattar 
koldioxidemissioner till följd av en elproduktion med högre emissionsfaktor. Data för denna 
marginalelproduktion, vanligen kallat marginaldata, använder i känslighetsanalysens fall 
kolkondenskraft som källa för elproduktion. Då kolkondenskraft har en hög emissionsfaktor 
av koldioxid, per levererad enhet el, blir utsläppsmängderna mycket större än i fallet med 
genomsnittsdata. Dock kvarstår stora osäkerheter i hur svensk elproduktion kommer se ut i 
framtiden, speciellt med avseende på ett så stort tidsintervall som de 60 år som analyseras i 
beräkningarna. På grund av dessa osäkerheter används genomsnittsdata för de huvudsakliga 
uppskattningarna av utsläppsmängder från Förbifart Stockholm (Konsortiet Förbifart 
Stockholm, 2011b). 

Som synes i Tabell 4 ger användande av marginaldata för elproduktion ett resultat på 
utsläppsmängderna av koldioxid i driftskedet som är ca 80 ggr större än om beräkningarna 
utförs med genomsnittsdata. En känslighetsanalys av utsläppsmängder under 
byggnationsfasen av Förbifart Stockholm till följd av marginalelproduktion, baserad på 
kolkondenskraft, visar även där på ökade utsläppsmängder i resultatet (Stripple, 2009). 
Mängden koldioxidutsläpp från byggnationsskedet är ca 3,1 ggr större om beräkningarna 
utförs med marginaldata i jämförelse med om beräkningarna utförs med genomsnittsdata. Vid 
användande av marginaldata blir dock utsläppsmängderna kopplade till driftskedet av 
Förbifart Stockholm helt dominerande. De totala utsläppsmängderna är ca 25 ggr större med 
marginaldata än med genomsnittsdata (Stripple, 2009).  

Tabell 4 - Koldioxidemissioner i olika skeden från utbyggnaden av Förbifart Stockholm. Baserat på 
marginalelproduktion, även kallat marginaldata. I detta fall är marginalelproduktionen baserad på 
kolkondenskraft. Tabellen bör ses som en jämförelse med Tabell 3, där beräkningarna baseras på 
genomsnittsdata. Data hämtat från (Stripple, 2009). 

 Byggnation Drift Underhåll Totala 
koldioxidemissioner 
byggnation, drift 
och underhåll 

Koldioxidemissioner 
från Förbifart 
Stockholm under 60 år 
[ton CO2] 

4,0×10! 5,4×10! 5,8×10! 6,3×10! 

Procentandel totala 
koldioxidemissioner 

6,0 % 93 % 1,0 % 100 % 

 

Valet av genomsnittsdata eller marginaldata för analyser är ett omdiskuterat ämne. Finnveden 
& Åkerman (2009) resonerar att vid utförandet av en miljökonsekvensbeskrivning så 
analyseras en förändring i förutsättningar. Vid analys av en konsekvens av förändrat 
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energianvändande bör därför marginaldata, som beskriver ett förändrat beteende i 
energianvändande, användas. Denna åsikt delas inte av Stripple (2013) som anser att bäst 
resultat nås om analyserna sker utifrån dagens förhållanden med energiproduktion för att 
fungera bättre som beslutsunderlag. Att utföra kalkyler i stora samhällsbyggnadsprojekt 
utifrån dagens förhållanden är vanligt i praktiken. Stripple (2013) resonerar att i MKB:n för 
Förbifart Stockholms fall så analyseras en så pass lång tidsperiod att det är omöjligt att veta 
om marginaldata ger ett mer korrekt resultat än genomsnittsdata, då vi inte vet något om hur 
svensk elproduktion kommer att se ut över ett så långt tidsperspektiv. Därför används i 
huvudsak genomsnittsdata i analyserna för Förbifart Stockholm, även om kalkyler med 
marginaldata baserad på kolkondenskraft inkluderas som jämförelse (Stripple, 2013).  

Under tunneldrivningen av Förbifart Stockholm kommer projektet att generera stora mängder 
sprängsten (Stripple, 2009). Totalt uppskattas projektet generera ca 18 miljoner ton 
sprängsten. Stripple (2009) resonerar att då Stockholmsregionen under 2009 hade ett 
genomsnittligt behov av 4-5 miljoner ton stenmaterial för samhällsutveckling finns möjlighet 
för att mängden genererat stenmaterial från Förbifart Stockholm kommer till god användning 
för att möta detta behov. Det resulterar i sådana fall i minskad användning av bergtäkter för 
att generera stenmaterial och därigenom en minskad energiförbrukning samt utsläppsmängder 
till följd av drift från dessa källor. I analyser kopplade till miljö- och klimataspekter av 
Förbifart Stockholm är detta en sekundär effekt som inte inkluderats i beräkningarna. En 
uppskattning av besparingar kopplade till att inkludera denna externa effekt redovisas i Tabell 
5 (Stripple, 2009). 

Tabell 5 - Besparingar till följd av att inkludera sekundär effekt i form av minskad drift av bergtäkter vid 
analyser om energianvändning och utsläppsmängder från Förbifart Stockholm. Data hämtat från 
(Stripple, 2009). 

 Fossil CO2 Råolja Elenergi 
Energibesparingar  29 [kton] 3,6×10!  [MJ] 77 000 [MJ] 
Procentandel besparingar i 
utsläppsmängder/energiförbrukning, 
jämfört med byggnationsskedet 

23 % 22 % 1,0×10!! % 

 

För att ge en fingervisning om vikten av att utföra en fullständig livscykelanalys som 
inkluderar alla utsläpp till följd av materialproduktion för projektet, har översiktliga 
beräkningar utförts i bilaga 1 till denna rapport (Graneborg & Persson, 2013). Dessa 
beräkningar visar på hur storleksordningen på resultaten kan variera om dessa data inkluderas. 
Även minskade utsläppsmängder till följd av minskad drift av bergtäkter i regionen inkluderas 
i beräkningarna. Resultaten redovisas i Tabell 6. Det mest anmärkningsvärda resultatet är att 
beräkningarna visar att de totala uppskattade utsläppsmängderna av koldioxid kan öka kraftigt 
om utsläpp till följd av materialproduktion inkluderas i kalkylerna. Detta gäller särskilt när 
kalkylerna genomförs med genomsnittsdata (Graneborg & Persson, 2013). 
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Tabell 6 - Översiktlig uppskattning av koldioxidutsläpp från Förbifart Stockholm med alternativa 
beräkningar. För detaljerade beräkningar bakom data se Bilaga 1 (Graneborg & Persson, 2013). 

Scenario 
 

Totala 
utsläppsmängder 
CO2 [ton CO2] 
med alternativa 
beräkningar 
 

Motsvarande 
redovisad siffra 
i MKB [ton 
CO2] 

Procentuell 
förändring 
jämfört med 
totala 
utsläppsmängder 
CO2 i analyser 
som används i 
MKB 

Totala koldioxidutsläpp från FS, 
genomsnittsdata, inräknat: 
• minskade utsläpp från minskad drift 

av bergtäkter 

2,2×10!	  
 

2,5×10! - 12 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totala koldioxidutsläpp från FS, 
marginaldata, inräknat: 
• minskade utsläpp från minskad drift 

av bergtäkter 

6,2×10!	  
 

6,3×10! - 0,5 % 
  
 
 
 
 
 
 

Totala koldioxidutsläpp från FS, 
genomsnittsdata, inräknat:  
• utsläpp till följd av produktion av 

material 

4,9×10!	  
 

2,5×10! + 94 % 
 

Totala koldioxidutsläpp från FS, 
marginaldata, inräknat:  
• utsläpp till följd av produktion av 

material 

6,6×10!	  
 

6,3×10! + 5 % 
 

Totala koldioxidutsläpp från FS, 
genomsnittsdata, inräknat:  
• minskade utsläpp från minskad drift 

av bergtäkter  
• ökade utsläpp till följd av produktion 

av material 

4,6×10!	  
 

2,5×10! + 83 % 

Totala koldioxidutsläpp från FS, 
marginaldata, inräknat:  
• minskade utsläpp från minskad drift 

av bergtäkter 
• ökade utsläpp till följd av produktion 

av material 

6,5×10!	  
 

6,3×10! + 4,5 % 
 

 

Känslighetsanalyser har utförts för både nollalternativet och utbyggnadsalternativet till 
MKB:n till arbetsplanen 2011 (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). I 
känslighetsanalyserna har ett antal olika ekonomiska styrmedel inkluderats för att illustrera 
åtgärder som krävs för att närma sig eller helt nå olika transportpolitiska klimatmål. 
Scenarierna som beskrivs i känslighetsanalyserna är i dagsläget inte planerade 
handlingsalternativ utan endast en analys. De olika kriterierna för känslighetsanalyserna 
redovisas i Tabell 7-9 nedan (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). Inget scenario bedöms 
i sig kunna nå den 80-procentiga minskning av utsläpp av växthusgaser i regionen till 2030 
som rekommenderas i rapporter av Trafikverket för att nå det internationella 2-gradersmålet 
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(Trafikverket, 2010). Med andra ord kan inget av scenarierna i sig klara 2-gradersmålet enligt 
Trafikverket. 

Tabell 7 – Känslighetsanalyser för nollalternativet och utbyggnadsalternativet för Förbifart Stockholm. 
Data hämtat från (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). 

Scenario 
(N=Nollalternativ, 
FS=Förbifart Stockholm 
utbyggnadsalternativ) 

Kriterier/ Ekonomiska Styrmedel 
År 2030-2035 som årtal för införande av mål 

N1 Huvudsakligt nollalternativ, ingen trängselskatt på Essingeleden 
N2 Alla kriterier i N1 + 

• 30 procent högre bränslekostnad 
• 30 procent högre marginalkostnad för bilinnehav (övriga 

kostnader) 
• Områdesavgifter för bil. En yttre zon med avgift 35 kr per dag 

och en inre zon med avgift 70 kr per dag. Maxavgift på 105 kr 
per dag. Essingeleden inkluderas i inre zonen. 

• 10 procent bättre turtäthet i kollektivtrafiken 
• 5 procent lägre bil- och körkortsinnehav 

 
 
 

FS1 Huvudsakligt utbyggnadsalternativ, inkluderar trängselskatt på 
Essingeleden 

FS1a Alla kriterier i FS1 + 
• 50 procent högre bränslekostnad 

FS1b Alla kriterier i FS1 + 
• Avgift vid passage av Kungshatt, Förbifart Stockholm 

FS1c Alla kriterier i FS1 + 
• 30 procent högre bränslekostnad 
• 30 procent högre marginalkostnad för bilinnehav (övriga 

kostnader) 
• Områdesavgifter för bil. En yttre zon med avgift 35 kr per dag 

och en inre zon med avgift 70 kr per dag. Maxavgift på 105 kr 
per dag. Essingeleden inkluderas i den inre zonen. 

FS2 Alla kriterier i FS1c + 
• 10 procent bättre turtäthet i kollektivtrafiken 
• 5 procent lägre bil-och körkortsinnehav 

 
 
 
 
 

FS3 Alla kriterier i FS1 + 
• Dubbelt så hög bränslekostnad 
• Oförändrad marginalkostnad för bilinnehav (övriga kostnader) 
• Områdesavgifter för bil. En yttre zon med avgift 35 kr per dag 

och en inre zon med avgift 70 kr per dag. Maxavgift på 105 kr 
per dag. Essingeleden inkluderas i den inre zonen. 

• Dubbelt så bra turtäthet i kollektivtrafiken 
• Halvering av kollektivtrafiktaxan 
• 20 procent lägre bil- och körkortsinnehav 
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Tabell 8 – Statistik känslighetsanalyser med avseende på trafik och trafik. Om inget annat anges gäller 
siffrorna för år 2030-2035. Data hämtat från (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). 

Scenario 
 

Förändringar av 
trafik mot 2007 års 
läge 

Förändringar av 
trafik jämfört med 
FS1 

Trafik på FS 
[fordon per vardag] 

Nuläget (År 2007)    

N1 + 64 % - 3 %  
N2 + 40 % - 17 %  
FS1 + 69 %  140 000 
FS1a + 59 % - 7 %  
FS1b + 68 % - 2 %  
FS1c + 52 % - 10 %  
FS2 + 43 % - 20 % 110 000 
FS3 - 33 % - 60 % 60 000-70 000 
 

Tabell 9 – Statistik känslighetsanalyser med avseende på koldioxidutsläpp och transportpolitiska 
klimatmål. Om inget annat anges gäller siffrorna för år 2030-2035. Data hämtat från (Konsortiet 
Förbifart Stockholm, 2011b). 

Scenario Koldioxidutsläpp 
[Miljoner ton CO2] 

Koldioxidminskning 
jämfört med 1990 
års nivå 

Transportpolitiska 
klimatmål som nås 

Nuläget (År 2007) 2,4 10 % Inga 
N1 2,2 16 % Inga 
N2 1,9 31 % Stockholms-

överenskommelsen 
FS1 2,3 16 % Inga 
FS1a 2,1 20 % Inga 
FS1b 2,3 16 % Inga 
FS1c 2,0 24 % Inga 
FS2 1,9 29 % Inga 
FS3 0,9 65 % Stockholms-

överenskommelsen, 
Delmål Begränsad 
klimatpåverkan 
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2.3.3 Samhällsekonomisk lönsamhet 
Den samhällsekonomiska kalkylen som diskuteras av Finnveden och Åkerman (2009) ingick i 
vägverkets kompletterade underlag (2009). De påpekar att de ”kraftiga ekonomiska 
styrmedel” som krävs för att nå de klimatpolitiska målen enligt regeringen inte är med i den 
samhällsekonomiska kalkylen från år 2009, trots att de sannolikt skulle göra det.  En 
ytterligare aspekt som påverkar kalkylen som inte är med är intrång i natur och kulturmiljöer. 
Finnveden och Åkerman påpekar även att underskattningen av trafikvolymen och därmed 
CO2 – utsläppen och trängseln påverkar den samhällsekonomiska kalkylen. Produktpriset för 
olja antas vara konstant till år 2020 och sedan öka med 0,3 % per år men det ges ingen 
känslighetsanalys av oljepriset. Eftersom utvecklingen av oljepriset är väldigt osäkert hade det 
varit relevant (Finnveden & Åkerman, 2009).  

Resultatet i den samhällsekonomiska kalkylen påverkas kraftigt av trängselskatter och dess 
utformning (Finnveden & Åkerman, 2009). I analysen av Vägverket från år 2009 förutsätts 
det att Förbifart Stockholm medför trängselskatter på Essingeleden. Men nollalternativet är 
utformat med endast nuvarande trängselskattesystem. Känslighetsanalyser med olika 
utformningar hade minskat osäkerheten i resultatet för den samhällsekonomiska kalkylen som 
Vägverket genomförde år 2009. Den största kostnaden är byggandet av vägen och bedöms år 
2009 kosta 25 miljarder kronor. Finnveden och Åkerman (2009) antar att siffran kommer med 
osäkerheter eftersom det inte fanns någon bakgrund till denna. Slutsatsen som Finnveden och 
Åkerman kommer fram till är att Förbifart Stockholm inte kan bedömas som 
samhällsekonomisk lönsam på grund av de många osäkerheterna. Inga nya kalkyler har gjorts 
till Trafikverkets arbetsplan (2011).  

I den samhällsekonomiska kalkylen som utfördes till vägutredningen bedöms Förbifart 
Stockholm vara samhällsekonomiskt lönsam (Transek, 2006). Detta bedöms gälla så länge 
investeringskostnaden understiger ca 25,2 miljarder kronor i 2006 års prisnivå enligt 
dåvarande kalkyler (Transek, 2006). Under åtgärdsplaneringen kompletterades kalkylerna 
med nya parametrar vilket resulterade i att Förbifart Stockholm fortfarande bedömdes som 
samhällsekonomiskt lönsam, dock inte i lika stor omfattning. Summan av nyttor med 
Förbifart Stockholm bedömdes i kompletteringen till att vara ca 28 miljarder kronor. 
Investeringskostnaden bedömdes till att vara ca 22 miljarder kronor, baserat på samma 
investeringskostnad på 25 miljarder kronor som antogs i vägutredningen men exklusive 
kostnad för s.k. produktionsstöd och dessutom diskonterat (Vägverket, 2009). 

Kalkylerna för olika nyttor och kostnader som ligger till grund för den sammanlagda nyttan är 
baserade på att EET-strategin införs och dåvarande trafikverkens rekommenderade 
kalkylvärden som redovisas i Tabell 11. Om EET-strategin inte införs på olika områden som 
berör exempelvis kostnaden för utsläpp av växthusgaser innebär det att dessa kostnader har 
underskattats. Inga nya samhällsekonomiska kalkyler har utförts sedan åtgärdsplaneringen 
(Vägverket, 2009). I arbetsplaneskedet har investeringskostnaden för projektet beräknats till 
en högre nivå än tidigare och uppgår till ca 28 miljarder kronor i 2009 års prisnivå (Konsortiet 
Förbifart Stockholm, 2011a). Peter Huledal (2013) på Trafikverket förtydligar att inga 
projektspecifika prisökningar för Förbifart Stockholm har skett. De största osäkerheterna i 
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kostnadsberäkningen ligger i faktorer som ligger utanför projektets kontroll så som 
branschspecifika förutsättningar, som stålpris och oljepris (Peter Huledal, 2013). 

De rekommenderade värdena för bensinpris och dieselpris har ökat sen de 
samhällsekonomiska kalkylerna utfördes (Trafikverket, 2012a). Det innebär att 
fordonskostnaderna i kalkylerna också har förändrats. Den rekommenderade 
samhällsekonomiska diskonteringsräntan har minskat sen de samhällsekonomiska kalkylerna 
utfördes (Trafikverket, 2012a). En lägre diskonteringsränta innebär att lönsamheten av 
investeringen i Förbifart Stockholm är högre med de nya rekommenderade värdena 
(Naturvårdsverket, 2006). Eftersom både nyttor och kostnader ökar med de nya 
rekommenderade värdena skulle den samhällsekonomiska lönsamheten av Förbifart 
Stockholm påverkas av dessa nya data om en ny samhällsekonomisk kalkyl utfördes. En 
jämförelse av rekommenderade kalkylvärden för samhällsekonomiska kalkyler redovisas i 
Tabell 10.  

Förutsättningarna för de samhällsekonomiska kalkylerna uppdateras kontinuerligt vartefter att 
ny vetenskapligt verifierbar kunskap framkommer (Huledal, 2013). De samhällsekonomiska 
kalkylerna som har genomförts pekar på att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Peter 
Huledal (2013) på Trafikverket konstaterar dock att nya samhällsekonomiska analyser av 
projektet kommer att presenteras senare i år och att den sammantagna samhällsekonomiska 
lönsamheten av projektet totalt sett ökat på grund av de nya förutsättningarna.  

Tabell 10 - Kalkylvärden för samhällsekonomiska analyser. Jämförelse rekommenderade värden av 
tidigare trafikverken och SIKA samt nuvarande rekommenderade värden av Trafikverket. Data hämtat 
från (SIKA, 2008) och (Trafikverket, 2012a).  

 ASEK4 ASEK5 
Samhällsekonomisk 
diskonteringsränta 

4 % 3,5 % 

Bensinpris [kr/l exkl. skatt] 4,2 4,8 för år 2010 
6,7 för år 2030 
7,0 för år 2050 

Dieselpris [kr/l exkl. skatt] 4,5 5,3 för år 2010 
8,9 för år 2030 
9,3 för år 2050 
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3 Diskussion 
De transportpolitiska målen är utformade i två stora block: funktion och hänsyn (Regeringen, 
2008). Riksrevisionen kommenterar att det finns en risk för att tillgänglighet prioriteras över 
hänsyn på grund av otydliga direktiv om hur klimatmålen ska nås (Riksrevisionen, 2012). 
Detta speglas också i att de huvudsakliga handlingsalternativen för Förbifart Stockholm löser 
tillgänglighetsfrågor men inte stödjer klimatmålen. Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare i 
dagens samhälle vilket också speglas i att den nya Plan- och bygglagen lyfter fram dessa 
frågor i all planläggning. Riksdagens 16 beslutade miljökvalitetsmål från 1999 har följts upp 
många gånger sedan dess. Vikten av att driva arbetet mot att nå miljökvalitetsmålen på ett 
effektivt och samordnat sätt lyfts fram i en proposition av regeringen till riksdagen som 
resulterar i att ett antal etappmål definieras (Regeringen, 2009). Transportsektorn berörs 
ordentligt av miljökvalitetsmål som Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig 
försurning, Ingen övergödning och God bebyggd miljö och har ett viktigt ansvar för att målen 
uppfylls. Det gäller speciellt stora infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm.  

För att arbetet mot att nå de transportpolitiska målen ska ske effektivt krävs tydliga direktiv 
och en god samordning. Riksrevisionen (2012) konstaterar att regeringen inte har varit 
tillräckligt tydliga med direktiv om hur klimatmålen ska uppnås till Trafikverket. Inför 
åtgärdsplaneringen 2010-2021 saknade regeringens direktiv till Trafikverket information om 
den planerade klimatpolitiken. På grund av denna avsaknad av information valde Trafikverket 
att utgå från EET-strategin. Effekterna i den nationella planen analyserades på grund av detta 
med hälften så stor trafiktillväxt i förhållande till om inga styrmedel införs. Det innebär att 
prognosmodellerna som Trafikverket använder underskattar koldioxidutsläppen, eftersom det 
inte är sannolikt att alla styrmedel som beskrivs i EET-strategin införs. Riksrevisionen 
konstaterar att regeringen och riksdagen inte fått en rättvisande bild av planens effekter på 
grund av detta (Riksrevisionen, 2012).  

Då regeringen inte har redovisat någon tydlig styrning för hur klimatmålen ska betraktas 
innebär det att prognoserna som följer den nationella planen inte är tillförlitliga nog att 
fungera som rättvisande beslutsunderlag. Långsiktigt innebär detta att koldioxidutsläppen 
undervärderas i modellerna som Trafikverket använder, vilket i sin tur motverkar 
miljökvalitetsmålen och hållbar utveckling i samhället. Ansvaret för att tillåtlighet getts till 
projekt Förbifart Stockholm trots att miljökvalitetsmålen motverkas tillfaller beslutsfattarna 
som gett tillåtlighet till projektet. 

Utbyggnadsalternativet och nollalternativet skiljer sig åt på ett flertal punkter. Nollalternativet 
inkluderar inte en trängselavgift på Essingeleden (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). 
Detta trots att EET-strategin (Banverket, m.fl., 2007) och rapporter skrivna av Trafikverket 
(Trafikverket, 2010, 2012b) själva konstaterar att fler ekonomiska styrmedel som 
trängselskatter kommer bli aktuella för att nå klimatmålen. Klint (2013) resonerar att det hade 
varit mer realistiskt att även nollalternativet skulle ha en trängselavgift på Essingeleden 
eftersom de trafikflöden som redovisas för nollalternativet sannolikt är orimliga med tanke på 
kösituationen. Konsortiet Förbifart Stockholm (2011b) motiverar avsaknaden av 
trängselavgift i nollalternativet med att det under tiden då förstudien och vägutredningen 
utfördes, har funnits en politisk vilja som menar att det måste finnas en kostnadsfri passage 
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genom Stockholm. Trafikverket (2013) kommenterar om att det på grund av detta inte skulle 
vara sannolikt att en trängselskatt införs på Essingeleden om inte en kostnadsfri passage kan 
lösas på annat sätt – som med Förbifart Stockholm. Länsstyrelsen fungerar som rådgivare vid 
utformningen av miljökonsekvensbeskrivningar, och Konsortiet Förbifart Stockholm fick 
rådet att göra samma antaganden om nollalternativets utformning (dvs. ingen trängselskatt 
och samma markanvändning) som i vägutredningen. På grund av detta gjordes inga 
förändringar av nollalternativet (Klint, 2013). Sammantaget finns det många osäkerheter med 
att säga att nollalternativet är mer eller mindre rimligt utformat med eller utan trängselskatt på 
Essingeleden. Hur politiker i framtiden väljer att besluta om ekonomiska styrmedel ifall 
Förbifart Stockholm inte skulle byggas är svårt att säga. I arbetsplanen redovisas en 
känslighetsanalys av nollalternativet som inkluderar en trängselskatt på Essingeleden. 
Eftersom detta inte tidigare redovisats är detta en förbättring som ger en tydligare helhetsbild. 

Båda alternativen antar samma regionala bebyggelseutveckling i analyserna trots att det 
samtidigt konstateras att Förbifart Stockholm sannolikt kommer leda till en ökad exploatering 
i regionen (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). Det här speglar en viss inkonsekvens i 
båda fall. Resultatet blir att nollalternativet utformas på ett sätt som inte är det mest sannolika 
– vilket inte överensstämmer med Miljöbalkens definition av nollalternativet som ett sannolikt 
jämförelsealternativ (SFS 1998:808). Det leder till att trafikprognoser, utsläppsmängder och 
befintliga samhällsekonomiska analyser innehåller osäkerheter på grund av detta. 

 Under vägutredningen var exploatering till följd av utbyggnadsalternativet en av de frågor 
som diskuterades (Klint, 2013). Det valdes att inte försöka utföra en analys av effekterna som 
Förbifart Stockholm med största sannolikhet kommer ha på bebyggelseutvecklingen, eftersom 
det ansågs för svårt att genomföra. Samtidigt konstateras i MKB:n till arbetsplanen att 
’’Förbifart Stockholm binder samman Sörmland och Södertörn med Mälaröarna och Uppland 
på ett nytt sätt och Storstockholms norra och södra regionhalvor kopplas samman. I regionens 
planer är detta en förutsättning för en integrerad bostads- och arbetsmarknad och detta ligger 
även till grund för den framtida planerade utvecklingen av bebyggelsestrukturen i regionen’’ 
(Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). Det är motsägelsefullt då man å ena sidan säger att 
Förbifart Stockholm är viktigt för den regionala utvecklingen och trots det använder samma 
uppskattning av bebyggelseutveckling i nollalternativet som utbyggnadsalternativet.  

Bebyggelseutvecklingen som antas idag är den som beskrivs i RUFS 2010. Trafikverket 
(2013) själva bedömer att det inte finns några alternativa modeller att använda istället för 
RUFS 2010 som kan ge goda resultat. Att konstruera en ny modell för att analysera hade varit 
för kostsamt och inte värt tiden det tar (Trafikverket, 2013). Modellen som RUFS 2010 
innebär hade dock kunnat kompletteras med en handpåläggning, vilket är en matematisk 
metod, med data i områden som berörs särskilt mycket av Förbifarten enligt Marianne Klint 
(2013). I detta fall behöver inte en ny kostsam modell konstrueras utan man kan utgå från 
RUFS 2010 och analysera data till följd av lokaliseringseffekter av projektet. Att utföra en 
sådan handpåläggning hade varit intressant för att ge en bättre helhetsbild och rekommenderas 
för framtida forskning.  
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Det är inte rimligt att bebyggelseutvecklingen är den samma för noll- respektive 
huvudalternativet. Sammantaget är nollalternativet inte rimligt utformat och ger ingen rättvis 
jämförelse med utbyggnadsalternativet. Det konstateras även att Förbifart Stockholm är 
oerhört viktigt för att kunna täcka upp för kraftigt ökade framtida vägtransporter i regionen i 
både MKB och RUFS 2010. Å andra sidan bedöms i MKB:n att den totala trafikökningen i 
regionen när vägen är utbyggd endast ökar med 3 procent, vilket också är motsägelsefullt. 
Detta betyder att trafikmängderna i analyserna sannolikt är underskattade.  

Ett antal betydande osäkerheter ligger till grund för modellerna som analyser utförts på – 
något som även påpekas i MKB:n. Osäkerheterna inkluderar att bebyggelseutveckling baseras 
på den regionala planen RUFS 2010 som inte nödvändigtvis är den troligaste utvecklingen då 
dessa politiska viljor inte alltid fullföljs. Dessutom antas samtliga ekonomiska styrmedel i 
EET-Strategin införas (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). Då EET-Strategin är 
rekommendationer och inte några styrmedel som är beslutade i dagsläget är det inte sannolikt 
att alla dessa styrmedel införs. Detta blir därför en betydande felkälla. Ett tydligt exempel är 
att personbilsresandet antas öka med ca 24 % om insatserna som beskrivs i EET-strategin inte 
införs jämfört med en ökning på 12 % om insatserna införs (Åkerman, 2012). En så stor 
skillnad ger markanta skillnader i resultat vid beräkningar och prognoser. Modellerna 
innehåller därför fortfarande stora osäkerheter. Denna rapport går inte in på djupet med vilka 
rekommenderade styrmedel i EET-Strategin som har införts, eller är planerade att införas i 
framtiden. Dock rekommenderas detta för framtida forskning. 

Fordonssammansättningen i framtiden kommer ha stor betydelse för mängden utsläpp av 
växthusgaser i regionen. Trafikprognoser som används med avseende på andel fordon som 
drivs på förnybara bränslen har ändrats från tidigare kalkyler. De nya prognoserna följer EET-
strategins rekommendationer som visar på att nybilsförsäljningen av laddhybrider kommer 
uppgå till 5-10 % procent under 2020 (Banverket, m.fl., 2007), ett resultat som 
överensstämmer med vad som presenteras av Åkerman (2012). Det innebär att de nya 
prognoserna med avseende på fordonssammansättningen är mer rimliga i dagsläget än tidigare 
antaganden om 45 % laddhybrider i nybilsförsäljningen. Även resultat med avseende på hur 
stor andel laddhybrider som drivs med förnybara bränslen överensstämmer i båda källor. De 
nya prognoserna är en förbättring. Fortfarande kvarstår dock problematik med prognoser som 
baseras på EET-strategin med avseende på om styrmedlen som beskrivs införs eller inte.   

Att utsläpp till följd av produktion av fordon och drivmedel fortfarande inte inkluderas 
(Riksrevisionen, 2012) är dock en fortsatt osäkerhet med Trafikverkets prognosmodeller av 
vägtransporternas klimatpåverkan. En stor del av koldioxidutsläppen saknas i modellerna på 
grund av detta. Detta påverkar direkt utsläppen till Förbifart Stockholm då projektet leder till 
ökade vägtransporter. Prognoserna hade beskrivit livscykelpåverkan av vägtransporter ur ett 
klimatperspektiv bättre om utsläppen till följd av produktion av fordon och drivmedel 
inkluderats. 

Känslighetsanalyser saknades i tidigare arbetsskeden för Förbifart Stockholm men har utförts 
till arbetsplaneskedet. Analyserna ger en bra överblick över hur utsläppsmängder och trafik 
varierar beroende på olika scenarier baserade på olika grader av ekonomiska styrmedel 
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(Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). Detta ger en god fingervisning om hur trafik och 
liknande varierar med exempelvis olika bränslepriser. Trafikverket bedömer att 
känslighetsanalyser inte hade tillfört något i ett tidigare arbetsskede och därför inte hade 
påverkat projektets utformning (Trafikverket, 2013). Dock ges ingen möjlighet för 
känslighetsanalyserna att påverka valet av handlingsalternativ när de utförs i ett så sent skede 
av projektet. Det fungerar bara som en diskussionsgrund, inte som ett beslutsunderlag.  

I Förbifart Stockholmsprojektet behandlades klimat första gången i vägutredningsskedet 
(Klint, 2013).  Beräkningarna som gjordes till Förbifart Stockholms vägutredning var väldigt 
enkla. Anledningen till att klimatfrågan hanterades på det sättet var att klimatfrågan var 
ganska ny i planeringssammanhang. Det var i allmänhet väldigt ovanligt att klimataspekter 
inkluderades i miljökonsekvensbeskrivningar i början och mitten av 2 000-talet. Sannolikt är 
detta en av de första gångerna som en beräkning av koldioxid och påverkan på klimatet 
behandlades i en MKB i Sverige (Klint, 2013). Någon djupare analys efterfrågades inte av 
exempelvis Länsstyrelsen utan alla inblandade ansåg då att detaljeringsnivån var tillräckligt 
bra (Klint, 2013). Detta visar på att klimataspekten gått från att vara en icke-fråga i MKB-
sammanhang till att vara en av de väsentligaste aspekterna som utreds (Klint, 2013).  

Det är anmärkningsvärt att inget av huvudscenarierna i känslighetsanalyserna till MKB:n i 
arbetsplanen kan nå de transportpolitiska klimatmålen. Det ger återigen en bild av att 
klimatmålen är lågt prioriterade i jämförelse med funktionsmålen, speciellt när analyserna inte 
ges någon som helst möjlighet att påverka utformningen av vägen. I ett projekt som är så stort 
som Förbifart Stockholm är det viktigt att ge så god helhetsbild av projektet som möjligt för 
att privatpersoner m.fl. ska ha möjlighet att påverka projektets utformning i ett arbetsskede 
när det fortfarande är möjligt att överklaga.  

I Trafikverkets publikation Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för begränsad 
klimatpåverkan (Trafikverket, 2010) och EET-strategin (Banverket, m.fl., 2007) som 
Vägverket varit med och arbetat fram, framställs det att kraftiga styrmedel krävs för att nå de 
trafikpolitiska målen i Sverige för miljö och klimat. Dessa rapporter ligger till grund för 
trafikprognoserna i MKB:n till arbetsplanen.  Trots detta så konstateras i 
känslighetsanalyserna att ingen av de trafikpolitiska klimatmålen nås i de analyserade 
scenarierna.  

Regeringen gav tillåtlighet till projektet innan EET- strategin utformats (Trafikverket, 2013). 
Regeringen analyserade projektets påverkan på alla olika transportpolitiska mål, som 
tillåtlighetsmålet och klimatmålet. Då bedömde regeringen att de beslutsunderlag som 
behandlade detta förhöll sig tillräckligt bra till målen för att kunna ge tillåtlighet till projektet. 
Trafikverket (2013) menar att även om man säger att Förbifart Stockholm inte bidrar till 
klimatmålen måste man vara medveten om att alla de transportpolitiska målen gäller för hela 
transportnätet. Förbifarten, som ett enskilt projekt, löser vissa problem och andra problem kan 
lösas med hjälp av ekonomiska styrmedel eller satsningar inom andra områden – som kan 
möjliggöras av att Förbifart Stockholm bidrar till andra transportpolitiska mål (Trafikverket, 
2013). 
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Även en känslighetsanalys för nollalternativet genomförs. I detta scenario antas det finnas fler 
ekonomiska styrmedel, bland annat en trängselavgift på Essingeleden. Att en sådan analys 
genomförs ger en bättre helhetsbild för alternativa framtidsscenarier. Dock genomförs färre 
känslighetsanalyser för nollalternativet än för utbyggnadsalternativet. Känslighetsanalysen för 
nollalternativet med kraftigast ekonomiska styrmedel bedöms kunna minska 
utsläppsmängderna i regionen jämfört med 1990 års nivå med 31 %. Som jämförelse bedöms 
känslighetsanalysen för utbyggnadsalternativet med kraftigast ekonomiska styrmedel kunna 
minska utsläppsmängderna i regionen med 65 % (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b).  

Kriterierna för de olika analyserna med avseende på kraftigast ekonomiska styrmedel skiljer 
sig åt rejält. Siffrorna för den procentuella minskningen av utsläppsmängder ger en 
missvisande bild av att utbyggnaden av Förbifart Stockholm har potential att resultera i 
mindre utsläppsmängder än nollalternativet. Alternativ N2 analyseras exempelvis med en 
ökad bränslekostnad på 30 % medan alternativ FS3 analyseras med en ökad bränslekostnad på 
hela 100 %. Turtätheten i kollektivtrafiken analyseras med en 10 % förbättring i N2 och en 
100 % förbättring i FS3 (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). För att få en bättre 
jämförelse bör känslighetsanalysen för nollalternativet med kraftigast ekonomiska styrmedel 
berott på en liknande situation med ekonomiska styrmedel som den som beskrivs i FS3. 
Förslagsvis kunde detta ha gjorts i en tredje analys av nollalternativet benämnd N3.  

Scenarierna som beskrivs i känslighetsanalysernas förmåga att klara klimatmålen lämnar en 
del att önska. Som exempel kan nämnas att alternativ FS3, som beskriver oerhört kraftiga 
styrmedel, kan ge en minskning av koldioxidutsläppen med 65 % gentemot 1990 års nivåer. 
Detta följs upp med en kommentar om att scenariot bedöms klara klimatmålet med 80 % 
minskning om ytterligare åtgärder genomförs mot en trafiksnål samhällsplanering (Konsortiet 
Förbifart Stockholm, 2011b). Dock så är det långt ifrån säkert att ens de kriterier som 
definierar alternativ FS3, inkl. en halvering av kollektivtrafiktaxan till 2030 genomförs. En 
sådan halvering bedömer vice ordförande på SL, Erika Ullberg (2013), som orealistiskt.  

Dessutom är trafikprognoserna som ligger till grund för känslighetsanalyserna baserade på 
EET-strategin, som tidigare konstaterats sannolikt inte kommer att genomföras fullt ut 
(Åkerman, 2012). Eftersom dessa kriterier inte är sannolika är det missvisande att i 
miljökonsekvensbeskrivningen bedöma att scenariot FS3 kan klara klimatmålet om en 
minskning på 80 % av växthusgaser. Givetvis är detta endast en känslighetsanalys och inte det 
huvudsakliga handlingsalternativet men för en icke insatt tredje part ger det en felaktig bild. 

Koldioxidutsläppen och energiförbrukningen som Förbifart Stockholm ger upphov till 
analyseras över en tidsperiod på 60 år. Det ger upphov till en komplicerad diskussion om 
beräkningar av koldioxidutsläpp bör utföras med genomsnittsdata eller marginaldata för att ge 
rimligast resultat för framtida svensk elproduktion. Men hur svensk elproduktion ser ut om 60 
år är oerhört svårt att förutse. Detta stödjs av Energimyndigheten (2013) som konstaterar att 
den långsiktsprognos som finns är baserad på dagens ekonomiska styrmedel. Elproduktionen 
från kärnkraft och vattenkraft förväntas stiga svagt och elproduktionen från förnybara 
bränslen och biobränslen förväntas stiga kraftigt. Men ändras förutsättningarna genom att 
andra ekonomiska styrmedel införs eller att energimarknaden styrs i en ny riktning så ändras 
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även prognoserna. Som kommentar till detta konstaterar Maria Westrin (2013), enhetschef på 
enheten för energimarknader på Energimyndigheten, att det är väldigt svårt att bedöma hur 
svensk elproduktion kommer se ut i framtiden, speciellt från kärnkraft och vattenkraft som 
ligger till grund för genomsnittlig svensk elproduktion idag. Möjlighet finns att byta ut 
nuvarande kärnkraftsreaktorer mot nya via subventioner. Utbyggnad av vattenkraft är styrd av 
svensk lagstiftning och direktiv från EU. Det finns idag flertalet styrmedel som satsar på 
förnybar elproduktion men vilken typ av elproduktion som kommer dominera år 2035, som 
känslighetsanalyserna i MKB:n avser, är helt beroende av hur elmarknadens aktörer väljer att 
satsa i framtiden (Westrin, 2013).  

Eftersom det är svårt att veta hur svensk elproduktion ser ut i framtiden är det viktigt att 
tydligt visa att uppskattningar kan göras med olika metoder. Att konstatera att man definitivt 
bör använda antingen genomsnittsdata eller marginaldata i kalkyler är inte problemfritt. 
Därför bör uppskattningar utförda med både genomsnittsdata och marginaldata ges lika stor 
vikt i resultaten och presenteras parallellt. I dagsläget presenteras de huvudsakliga resultaten 
av uppskattningarna av koldioxidutsläpp endast i genomsnittsdata. En kompletterande 
jämförelse görs med om beräkningarna skulle utföras med marginaldata baserad på 
kolkondenskraft. Dock läggs inte lika stor vikt vid dessa resultat. Om samtliga resultat skulle 
presenteras i både uppskattningar baserat på genomsnittsdata och marginaldata ges en bättre 
helhetsbild av hur mycket utsläppen kan variera under olika förutsättningar. I dagsläget har 
kalkylerna kritiserats av de läger i forskarvärlden som förordar användandet av marginaldata. 
Om resultaten alltid presenteras parallellt så ges större trovärdighet och tillförlitlighet till 
kalkylernas resultat. I ett projekt med så kraftiga investeringskostnader, drivet av statliga 
myndigheter och finansierat med skattepengar, är så god redovisning som möjligt viktigt. 

Beroende på om analyserna genomförs med genomsnittlig svensk elproduktion eller 
marginalelproduktion varierar resultaten över vilket projektskede som ger upphov till mest 
utsläpp och störst energiförbrukning. Med genomsnittsdata blir utsläppen under 
byggnationsskeden den största andelen av de totala. Om man däremot använder marginaldata 
blir utsläppen under driftskedet den största andelen av de totala. I de huvudsakliga analyserna 
används genomsnittsdata, dock görs även analyser med marginaldata baserat på elproduktion 
från kolkondenskraft, som jämförelse. Valet av kolkondenskraft som källa för 
marginalelproduktion är enligt Stripple (2013) att det har varit vanligt förekommande att 
elektricitet producerad med kolkondenskraft i Danmark importeras till Sverige när en tillsats 
av elektricitet behövs. Analyserna av utsläpp under byggnationsskedet är inte en fullständig 
livscykelanalys. Data saknas för utsläpp kopplade till materialproduktion för tunnlar och 
anslutningsbroar. På grund av detta uppkommer en felkälla i analysen (Stripple, 2009).  

Som Bilaga 1 visar så varierar storleksordningen på utsläppsmängder av koldioxid från 
byggnationsfasen kraftigt, beroende på om all materialproduktion inkluderas i analyserna eller 
inte. Däremot är skillnaden i resultat av koldioxidutsläpp från Förbifart Stockholm till följd av 
minskad användning av bergtäkter i regionen relativt liten i jämförelse. Skillnaden på de 
sammanlagda utsläppsmängderna i samtliga skeden av projektet mot om all 
materialproduktion inte inkluderas blir betydligt större i fallet med genomsnittsdata än med 
marginaldata. Detta då analyserna med marginaldata resulterar i att driftskedet står för en så 



26 
 

pass stor del av de totala utsläppen att skillnaden i utsläpp från byggnationsskedet inte blir 
lika kraftig som i fallet med genomsnittsdata. Detta belyser att det är speciellt viktigt att 
genomföra en komplett livscykelanalys med data för all materialproduktion när projektet i 
huvudsak analyseras med genomsnittsdata. Eftersom så inte är fallet i befintliga 
uppskattningar ger inte analyserna en rättvisande bild.  

Orsaken till att koldioxidutsläpp till följd av materialproduktion för tunnlar och 
anslutningsbroar inte inkluderades i analyserna berodde på ett antal faktorer enligt Stripple 
(2013). Vid tiden för analyserna fanns goda LCA-modeller för vägkonstruktioner som 
inkluderade materialproduktion. Sådana modeller fanns inte för tunnlar eller anslutningsbroar. 
Dessutom fanns det inte i detta arbetsskede en tillräckligt utförlig detaljprojektering eller 
tillräckliga underlag för att göra en god modell. Tidsbrist och det faktum att sådana data inte 
efterfrågades av Trafikverket, som gav uppdraget att utföra kalkylerna, var också bidragande 
faktorer (Stripple, 2013). Westin bekräftar att saknaden av en fullständig livscykelanalys 
delvis berodde på tidsbrist. Det diskuterades om att ange en ungefärlig siffra på utsläppen från 
tillverkning av material men Westin anger att Stripple menade att det fanns stora osäkerheter 
med att beräkna utsläpp från tillverkning av material och att den analys som gjordes ändå 
visade på storleksordningen av utsläppen (Westin, 2013).  

Det mest anmärkningsvärda med detta tycks då vara avsaknaden av att efterfråga fullständiga 
livscykelanalyser och att se till att ta sig den tiden som krävs för detta från 
verksamhetsutövarens sida. Projektet Förbifart Stockholm är av så pass stor omfattning och 
har en så pass stor investeringskostnad att det kan tyckas uppenbart att så utförliga 
förundersökningar som möjligt genomförs. Givetvis måste även beslutsfattare som 
Länsstyrelsen och Regeringen ta del av ansvaret genom att efterfråga så rättvisande underlag 
som bara möjligt. Om detta inte gjorts eller om tillåtlighet getts på grund av att beslutsfattarna 
inte fått en rättvis bild av uppskattningarna förblir obesvarat. 

Det valda utbyggnadsalternativet inkluderar endast ett extra ekonomiskt styrmedel utöver de 
som finns idag, nämligen en trängselavgift på Essingeleden (Konsortiet Förbifart Stockholm, 
2011b). Känslighetsanalyserna visar på att ju fler ekonomiska styrmedel som införs, desto 
mindre trafik blir det på Essingeleden (Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011b). Samtidigt 
förordar EET-strategin fler framtida ekonomiska styrmedel för att klara klimatmålen 
(Banverket, m.fl., 2007). Om fler styrmedel införs minskar trafiken och då försvinner delar av 
nyttan med ökad tillgänglighet som Förbifart Stockholm ger. Minskad tillgänglighet till följd 
av detta inkluderas inte i de samhällsekonomiska kalkyler som finns idag (Vägverket, 2009). 
Om det skulle inkluderas påverkas den samhällsekonomiska lönsamheten av Förbifart 
Stockholm negativt. 

De rekommenderade kalkylvärdena för att utföra samhällsekonomiska kalkyler med avseende 
på diskonteringsränta, bensinpris och dieselpris har uppdaterats och ändrats sedan kalkylerna 
utfördes (Trafikverket, 2012a). Utförs nya kalkyler med dessa värden ges andra resultat. 
Sammantaget så är de befintliga samhällsekonomiska kalkylerna för Förbifart Stockholm 
föråldrade och har för många osäkerheter för att projektet ska kunna bedömas som lönsamt. 
Att projektet inte kan bedömas som lönsamt var en slutsats som Finnveden & Åkerman 
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(2009) nådde och eftersom dåvarande osäkerheter kvarstår, samtidigt som fler osäkerheter 
dykt upp, kan samma slutsats nås i dagsläget. Det är dock viktigt att konstatera att nya 
samhällsekonomiska kalkyler för projektet baserade på de ändrade förutsättningarna och 
parametrarna är på väg och kommer publiceras senare i år. Peter Huledal (2013) konstaterar 
att den sammanlagda samhällsekonomiska lönsamheten av projektet har ökat i jämförelse mot 
tidigare kalkyler. Tyvärr kan inte dessa nya kalkyler analyseras i denna rapport då de 
publiceras efter att denna rapport färdigställs.  

4 Slutsatser 
Sammanfattningsvis är slutsatserna från denna rapport: 

• Alla styrmedel som rekommenderas i EET-Strategin kommer sannolikt inte att införas. 
Det innebär att trafikprognoserna för projektet, som baseras på att samtliga 
rekommendationer i EET-Strategin införs, blir missvisande. Omfattningen av trafik 
och utsläppsnivåer till följd av detta är därför underskattade. 
 

• Nollalternativet är utformat utan trängselskatter på Essingeleden men en 
känslighetsanalys utförs som inkluderar denna avgift. Det finns många osäkerheter 
med att säga att det är rimligare att utforma nollalternativet med eller utan 
trängselavgift på Essingeleden. Men en känslighetsanalys fanns inte redovisad i 
tidigare underlag. Detta ger bättre grunder för jämförelse mellan alternativen. 
 

• Nollalternativet och utbyggnadsalternativet baseras på samma bebyggelseutveckling 
enligt RUFS 2010. Eftersom man samtidigt konstaterar att Förbifart Stockholm är 
viktigt för den regionala utvecklingen är detta motsägelsefullt. En översiktlig analys 
som utgår ifrån RUFS 2010 och använder handpåläggning för att uppskatta 
lokaliseringseffekter till följd av Förbifart Stockholm hade gett en rimligare bild. Detta 
innebär att inga nya kostsamma modeller behöver konstrueras och i ett projekt av 
denna storlek är en sådan analys önskvärd. 
 

• Den framtida fordonsutvecklingen som presenteras i MKB:n till arbetsplaneskedet är 
mycket mer sannolik än den som presenterades i vägutredningsskedet. 
 

• Precis som i tidigare utredningsskeden analyseras inte utsläppsmängder till följd av 
produktion av material till fordon och produktion av drivmedel. Prognoser av 
vägtransporternas klimatpåverkan hade gett en mer rättvis bild ur ett 
livscykelperspektiv om dessa data hade inkluderats. 
 

• Känslighetsanalyser med avseende på olika framtidsscenarier har utförts till 
arbetsplaneskedet. Eftersom det inte tidigare fanns några redovisade 
känslighetsanalyser i tidigare miljökonsekvensbeskrivningar är detta en förbättring. 
Analyserna har dock utförts i ett sent skede. För att sakägare ska ha möjlighet att 
överklaga är det viktigt att en så god helhetsbild som möjligt ges av projektet i ett 
skede när det fortfarande är möjligt att påverka utformningen av vägen. 
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• Känslighetsanalyserna som utförs analyserar kraftigare nivåer av styrmedel för 

utbyggnadsalternativet än vad som görs för nollalternativet. Att en analys av 
nollalternativet utförs med liknande grad av styrmedel hade gett en mer rättvis bild för 
att jämföra alternativen utifrån samma grund. Som det redovisas nu kan en tredje part 
få intrycket att utbyggnadsalternativet potentiellt har mindre klimatpåverkan än 
nollalternativet, vilket ger en missvisande bild. 
 

• Beräkningar utförda med data baserad på genomsnittlig svensk elproduktion eller 
marginalelproduktion ger väldigt olika resultat av projektets klimatpåverkan. Hur 
framtida svensk elproduktion ser ut är väldigt osäkert. För tillfället ges större vikt till 
uppskattningar genomförda med genomsnittsdata. För att ge en bättre helhetsbild av 
projektets potentiella klimatpåverkan bör uppskattningar baserade på både 
genomsnittsdata och marginaldata redovisas i samma omfattning. 
 

• Utsläppsmängder till följd av materialproduktion av tunnlar och anslutningsbroar 
inkluderas inte i uppskattningar av projektets klimatpåverkan. Detta blir en stor 
felkälla då utsläppsmängderna kopplade till denna materialproduktion en stor del av de 
totala utsläppen. Vid valet av genomsnittsdata för elproduktion blir skillnaden i 
resultat betydligt större än om man väljer marginaldata (som i projektets fall baseras 
på kolkondenskraft). Eftersom de huvudsakliga resultaten presenteras med 
genomsnittsdata blir det väldigt viktigt att inkludera utsläppsmängderna till följd av all 
materialproduktion. För att ge en god helhetsbild av projektets klimatpåverkan borde 
de redovisade resultaten inkluderat dessa data. 
 

• De samhällsekonomiska kalkylerna har inte uppdaterats sedan 2009. Förutsättningarna 
för kalkylerna har ändrats. Det finns därför många osäkerheter med att bedöma 
Förbifart Stockholm som samhällsekonomiskt lönsam utifrån de underlag som idag 
finns redovisade. En ny samhällsekonomisk kalkyl för Förbifart Stockholm kommer 
att presenteras i slutet av 2013 men kan tyvärr inte analyseras vid denna rapports 
skrivande stund. 
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Bilaga 1: Översiktlig uppskattning av koldioxidutsläpp från 
Förbifart Stockholm med alternativa beräkningar 
 

Bakgrund 
Denna bilaga syftar till att redovisa beräkningar som ligger till grund för känslighetsanalyser 
som redovisas i rapporten med avseende på hur den totala mängden koldioxidutsläpp från 
byggandet av Förbifart Stockholm varierar från resultat som redovisas i 2011 års MKB om: 
 

• Besparingar i koldioxidutsläpp till följd av minskad användning av bergtäkter 
inkluderas i uppskattningar 

• Koldioxidutsläpp från produktion av material till byggnationsfasen av Förbifart 
Stockholm inkluderas i beräkningarna 

• Besparingar i koldioxidutsläpp till följd av minskad användning av bergtäkter samt 
koldioxidutsläpp från produktion av material till byggnationsfasen av Förbifart 
Stockholm inkluderas i beräkningarna 

 
Beräkningarna är menade som översiktliga fingervisningar om hur storleksordningen av 
resultaten varierar vid inkludering av dessa data. Analysen gör inga anspråk på att vara ett 
sannolikt scenario under gällande förutsättningar utan har som huvudsakligt syfte att visa på 
vikten av att genomföra en komplett livscykelanalys för att få goda resultat.  
 
Vid byggandet av en väg spelar produktion av material till vägen stor roll för byggnationens 
totala energianvändning och totala utsläpp av växthusgaser. Vid studier över 14 större 
vägutbyggnader framkom att produktionen av material stod för mellan 60 till 80 % av den 
totala energianvändningen. Motsvarande siffror för den totala mängden utsläpp av 
växthusgaser låg på mellan 60 till 80 %. Variationerna är stora beroende på vilket specifikt 
projekt som studerats men gemensamt för alla projekten var att produktionen av material 
spelade en väldigt stor roll i deras totala livscykelpåverkan (Muench, 2010).  
 
Under byggnationsfasen av tunnlar står produktionen av material, som betong och asfalt, för 
den största andelen utsläpp av växthusgaser. För bergtunnlar uppskattas 65 % av utsläppen av 
växthusgaser kopplade till byggnationsfasen av tunneln uppkomma som följd av 
materialproduktion. Detta kan jämföras med att endast 22 % av utsläppen är kopplade till 
byggnationsprocessen på plats och drift av arbetsmaskiner. Betongtunnlar uppskattas förbruka 
mer energi och ge upphov till mera utsläpp av växthusgaser under byggnationsfasen än vad 
bergtunnlar gör (Miliutenko, 2012).  
 
Förbifart Stockholms totala sträcka uppgår till 25 km, varav två huvudtunnlar på 16,5 
respektive 1,8 km ingår. Den totala sträckan ny väg, alltså exklusive ombyggnationer av 
befintliga vägavsnitt, uppgår till 21 km. Tunnlarna är planerade att byggas som bergtunnlar 
under större delen av sträckningen med partier av betongtunnlar i övergången mot ytlägen 
(Konsortiet Förbifart Stockholm, 2011). 
 
 
 
 



Tunneldrivningen av Förbifart Stockholm kommer ge upphov till stora mängder sprängsten. 
Denna mängd kommer motsvara Stockholmsregionen behov av stenmaterial under flera års 
tid och resultera i ett minskat användande av bergtäkter för att producera stenmaterial. 
Besparingar i utsläpp av koldioxid från driften av dessa bergtäkter uppskattas till 29340 ton 
CO2. Dessa besparingar är inte inkluderade i ursprungliga beräkningar som ligger till grund 
för analyser som redovisas i 2011 års MKB för Förbifart Stockholm (Stripple, 2009).  
 
 
 
Tabell 1 - Koldioxidemissioner i olika skeden från utbyggnaden av Förbifart Stockholm. Baserat på 
genomsnittlig svensk elproduktion, även kallat genomsnittsdata. Data i tabellen överensstämmer med det 
som redovisas i 2011 års MKB för Förbifart Stockholm. Data hämtat från (Stripple, 2009).  

 Byggnation Drift Underhåll Totala 
koldioxidemissioner 
byggnation, drift 
och underhåll 

Koldioxidemissioner 
från Förbifart 
Stockholm under 60 
år [ton CO2] 

1,29×10! 6,68×10! 5,8×10! 2,538×10! 

Procentandel totala 
koldioxidemissioner 

51 % 26 % 23 % 100 % 

 
 

 

Tabell 2 - Koldioxidemissioner i olika skeden från utbyggnaden av Förbifart Stockholm. Baserat på 
marginalelproduktion, även kallat marginaldata. Data i tabellen överensstämmer med det som redovisas i 
2011 års MKB för Förbifart Stockholm. Data hämtat från (Stripple, 2009). 

 Byggnation Drift Underhåll Totala 
koldioxidemissioner 
byggnation, drift 
och underhåll 

Koldioxidemissioner 
från Förbifart 
Stockholm under 60 
år [ton CO2] 

4,02×10! 5,37×10! 5,8×10! 6,26×10! 

Procentandel totala 
koldioxidemissioner 

6,4 % 92,7 % 0,9 % 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beräkningar 

Sprängsten, genomsnittsdata 
De totala utsläppsmängderna av koldioxid från Förbifart Stockholm under analysperioden på 
60 år med avseende på byggnation, drift och underhåll uppskattas till 253800 ton CO2 vid 
användande av genomsnittsdata (Stripple, 2009). Inkludering av minskade utsläpp till följd av 
minskad användning av bergtäkter ger ett resultat på: 
 

253800− 29340 = 224460  𝑡𝑜𝑛  𝐶𝑂! 
 
Vilket motsvarar en minskning i procentandelar av totala sammanlagda utsläpp på:  
 

224460
253800 ≈ 0,884 → 11,6  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡  𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Sprängsten, marginaldata 
De totala utsläppsmängderna av koldioxid från Förbifart Stockholm under analysperioden på 
60 år med avseende på byggnation, drift och underhåll uppskattas till 6260000 ton CO2 vid 
användande av marginaldata (Stripple, 2009). Inkludering av minskade utsläpp till följd av 
minskad användning av bergtäkter ger ett resultat på: 
 

6260000− 29340 = 6230660  𝑡𝑜𝑛  𝐶𝑂! 
 
Vilket motsvarar en minskning i procentandelar av totala sammanlagda utsläpp på:  
 

6230660
6260000 ≈ 0,995 → 0,5  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡  𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Materialproduktion, genomsnittsdata 
De totala utsläppsmängderna av koldioxid från Förbifart Stockholm under byggnationsfasen 
uppskattas till 129000 ton CO2 vid användande av genomsnittsdata (Stripple, 2009). 
Inkludering av utsläpp till följd av materialproduktion, som här antas motsvara 65 % av 
utsläppen under byggnationsfasen, ger ett resultat på: 
 

129000
0,35 = 368571,4  𝑡𝑜𝑛  𝐶𝑂! 

 
Den sammanlagda utsläppsmängden från byggnation, drift och underhåll blir då: 
 

368571,4+ 66800+ 58000 = 493371,4  𝑡𝑜𝑛  𝐶𝑂! 
 
Vilket motsvarar en ökning i procentandelar av totala sammanlagda utsläpp på:  
 

493371,4
253800 ≈ 1,94 → 94  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠  ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

 
 
 
 



Materialproduktion, marginaldata 
De totala utsläppsmängderna av koldioxid från Förbifart Stockholm under byggnationsfasen 
uppskattas till 402000 ton CO2 vid användande av marginaldata (Stripple, 2009). Inkludering 
av utsläpp till följd av materialproduktion, som här antas motsvara 65 % av utsläppen under 
byggnationsfasen, ger ett resultat på: 
 

402000
0,35 = 1148571,429  𝑡𝑜𝑛  𝐶𝑂! 

 
Den sammanlagda utsläppsmängden från byggnation, drift och underhåll blir då: 
 

1148571,429+ 5370000+ 58000 = 6576571,429  𝑡𝑜𝑛  𝐶𝑂! 
 
Vilket motsvarar en ökning i procentandelar av totala sammanlagda utsläpp på: 
 

6576571,429
6260000 ≈ 1,05 → 5  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠  ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Sprängsten och materialproduktion, genomsnittsdata 
Den sammanlagda utsläppsmängden från byggnation, drift och underhåll med inkludering av 
utsläpp till följd av materialproduktion och besparingar till följd av minskad användning av 
bergtäkter blir med användande av genomsnittsdata: 
 

493371,4− 29340 = 464031,4  𝑡𝑜𝑛  𝐶𝑂! 
 
Vilket motsvarar en ökning i procentandelar av totala sammanlagda utsläpp på: 
 

464031,4
253800 ≈ 1,83 → 83  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠  ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Sprängsten och materialproduktion, marginaldata 
Den sammanlagda utsläppsmängden från byggnation, drift och underhåll med inkludering av 
utsläpp till följd av materialproduktion och besparingar till följd av minskad användning av 
bergtäkter blir med användande av marginaldata: 
 

6576571,429− 29340 = 6547231,429  𝑡𝑜𝑛  𝐶𝑂! 
 
Vilket motsvarar en ökning i procentandelar av totala sammanlagda utsläpp på: 
 

6547231,429  
6260000 ≈ 1,045 → 4,5  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠  ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Felkällor 
Uppskattningarna förutsätter att inga ökade behov av stenmaterial uppkommer i 
Stockholmsregionen. Att 65 % av utsläppen ska komma från materialproduktion är baserat på 
studier av bergtunnlar. Förbifart Stockholm har betongtunnlar vid övergångar mot ytlägen, 
ingen hänsyn tas till detta. Delar av vägen är inte tunnel, något som inte tas hänsyn till när 
resultaten skalas upp i beräkningar för materialproduktion. 
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