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Abstract 

The individual motorists in Sweden affecting the environment and health negatively due to exhaust 
emissions contributes to global warming, acidification and eutrophication of soil and water. Traffic 
emissions have decreased but the contents of gases and particles are still an environmental problem. 

The issues I use is:  

-Which benefits does the public traffic have compared with individual motorists in an environmental 
perspective? 

 -Which factors can increase interest for public traffic? 

 The aim of the study was to highlight through an environmental perspective the benefits of public 
transport in comparison with individual car traffic. It also aims to explore factors that may increase 
public transport if it benefits the environment. The result shows that it takes extensive measures to 
reduce car traffic and increase public transport. 

The structure of cities should be densified by expanding public transport. Bicycle and pedestrian 
paths should also be built to decrease private car usage. To counteract private vehicles one can also 
use congestion charges and increased fuel taxes. Public transport can be improved by training drivers 
in eco-driving. The conclusion is that public transport can be increased in Sweden and it will affect 
the environment positively. 
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Inledning  
I den här rapporten ska jag belysa om det är möjligt att ersätta enskilda bilister med kollektivtrafik ex 

spårvagn, tåg och tunnelbana. Om detta är genomförbart skulle miljön påverkas positivt. Avgaser, 

luftföroreningar och övergödningar skulle dramatiskt minska och ett mer grönt samhälle kommer 

skapas. 

Syfte 
Syftet med studien är att genom ett miljöperspektiv belysa fördelar med kollektivtrafik i jämförelse 

med enskild biltrafik. Syftet är också att belysa faktorer som kan öka kollektivtrafiken om det främjar 

miljön. 

 

Frågeställning 
Frågeställningar som användes för att få svar på studiens syfte,  

 Vilka fördelar har kollektivtrafik på miljön jämfört med enskild biltrafik? 

 Vilka faktorer kan öka intresse för kollektivtrafik? 

 

  

Metod 
Till att börja med genomfördes litteraturstudier genom sökning på internet.                                     

Sökorden som användes var kollektivtrafik, miljöpåverkan, avgaser, miljöförorening.                     

Sökmotor som användes var Google och internetsidorna som sökningarna genomfördes på var 

Naturvårdsverket, Trafiksäkerhetsverket, Nationalencyklopedin och Svenskkollektivtrafik. 

Bakgrundsfakta sammanställdes till en relevant bakgrund och frågeställningarna besvarades med 

sammanställd fakta. Resultatet redovisas i löpande text som följs av en slutsats och en diskussion. 

 

 

  



Bakgrund  

Kollektivtrafik 
Enligt Nationalencyklopedin definieras kollektivtrafik som  

Trafik där resenärer i organiserad form tillsammans använder ett fordon.  

Kollektivtrafik infördes i Sverige år 1915. Då i Göteborg, några år senare Stockholm och sedan spred 
sig över hela Sverige under decennium (gäller endast spårvagn). Stockholms lokaltrafik är Sveriges 
största kollektivtrafiksbolag, grundat 1915. I svenska storstäder år 1950 svarade kollektivtrafiken för 
47 % av det totala persontrafikarbetet men 2008 hade andelen minskat till 30 % (-17 %). Den 
kollektiva trafiken regleras i Sverige i en lag från 1997, där man för att främja en tillfredsställande 
trafikförsörjning bestämt att det i varje län ska finnas länstrafikansvariga som ansvarar för den lokala 
och regionala linjetrafiken. 2012 fullborda EU en ny lag om kollektivtrafik, en ny standard skulle 
sättas, mer avgångar, barnvagns- och handikappanpassade, och fräschare transportmedel. 
Kommuner har sedan dess börjat ta mer ansvar för kollektivtrafiken och alla landsting har lagt upp en 
plan på hur dem ska öka samåkningen. Det har lät till kollektivtrafik blir alltmer vanligare idag och 
procentantalet ökar. 2014 uppgick rikets kollektivtrafikresande med buss, tåg, spårväg, tunnelbana 
och fartyg till 1 420 miljoner påstigningar i Sverige. Dem vanligaste kollektivfordonen är buss, tåg, 
spårvagn, tunnelbana och båt. Ungefär åtta av tio som har sin arbetsplats i en annan kommun tar 
bilen. Detta trots att det för många skulle vara billigare att åka buss eller tåg och att det på vissa 
sträckor också skulle gå fortare. 

Kollektivtrafikens procentfördelning i Sverige 

 

(Transportgruppen.se, 2014-08-13) 

 

 

 

  

Buss 52 % 

T-bana 23 % 

Järnväg 13 % 

Spårväg 11 % 

Sjöfart 1 % 



Avgaser 
Enligt Nationalencyklopedin definieras avgaser som  

ämnen som frigörs från förbrännings- och värmeanläggningar eller vid industriella processer 

En av naturen och människans största fiende är bilens avgaser. Avgas är en kemisk reaktion i 

gasform. Bilens avgaser innehåller kväve, vattenånga, koldioxid, kolmonoxid, svaveloxider, 

kväveoxider och kolväten. Alla bilar släpper ut olika mycket giftiga ämnen beroende på modell, 

årsklass och bränsle. (Ohlsson, 2015-03-09) 

 

Avgasers inverkan på hälsan 
Det finns ohälsosamma ämnen i avgaser t.ex. partiklar som uppstår vid förbränning i motorn och 
kolväten. Partiklarna i avgaserna kan orsaka sjukdomar i hjärta- kärl- och luftvägar om de andas in. 
Kolväten består bl.a. av cancerframkallande ämnen. Kolväten, kväveoxider och solljus bildar 
marknära ozon som är skadligt för luftvägarna. Blodets hemoglobin binder kolmonoxid hårdare än 
syre och förhindrar därför syretransport. Vid hög halt blir människor medvetslösa och avlider, t.ex. 
om en motor går i ett garage utan ventilation. Avgaserna innehåller också polycykliska aromatiska 
kolväten (PHA) som är cancerframkallande, specifikt lungcancer. Polycykliska aromatiska kolväten är 
en grupp ämnen som finns i bl.a. stenkol och skapas vid förbränning av organiskt material. Bilens 
däck är organiskt, vilket gör att PHA-ämnena befrias när däcken slits mot vägen och dom 
cancerframkallande ämnena exponeras i luften. (Trafikverket, 2015-03-09) 

 

Avgasernas inverkan på miljö 
Bilkunder kan ansvara för miljön genom att välja en bil i bra utsläppsklass. Det bidrar till att minska 
utsläppen av luftföroreningar.  Det är avgasutsläppen av koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider och 
partiklar som styr klassningen. Vilken utsläppsklass en bilmodell ska placeras i bestäms 
av Transportstyrelsen.  Utsläppsklasserna regleras i Sverige genom Avgasreningslagen SFS 2011:318.  
Klassningen är i båda fallen kopplad till EU bestämmelserna om avgasutsläpp.  
Koldioxid är främst de utsläpp vi måste förminska. Gasen koldioxid (CO2) är inte isig farlig men den 
kan ändra klimatet på jorden. Utsläppen ökar växthuseffekten och i sin tur påverkar jordens klimat.  

Runt jorden vilar ett koldioxidslager. Koldioxidslagret gör så att rätt mängd värme stannar på jorden 
och rätt mängd transporteras ut i atmosfären för att få en balanserad temperatur. Koldioxiden tätar 
igen lagret så det blir tätare. Då sker att det blir varmare (eftersom mer värme stannar på jorden) och 
isar smälter. När vattennivån höjer påverkas länder som ex Holland för stora översvämning. 
(Vaxthuseffekten.org, 2015-03-09) 

 

Avgasutsläppen bidrar till växthuseffekten, försurning och övergödning av mark och vatten. 
Utsläppen från trafiken har minskat men halterna av avgaser och partiklar är fortfarande ett 
miljöproblem.  Avgaspartiklar bildas vid förbränning av kondenserade gaser. Partiklarna bildas vid 
vägtrafik.  Kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2)bildas vid reaktioner mellan luftens syre och 
kväve vid hög temperatur som vid förbränning i bilmotorer. Kväveoxiderna fräter på byggnader och 
försurar marken och ökar övergödning av sjöar. Marknära ozon bildas när kväveoxid och kolväten 
reagerar med solljus. Ozonet ger skador på skörd och får byggnader att vittra sönder. Kolväten som 
bensin och dieselolja kan inte förbrännas helt utan delar av bränslet kommer ut med avgaserna. 
Personbilar står för 83 procent av utsläppen. Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning.   
Utsläppen minskar med katalysator. (Andersson, 2015-03-09) 

 



 

Fördelar med kollektivtrafik 

Brundell K, Ericsson E och Johansson H, visar i en sammanställning av vetenskapliga studier Land Use 
Planning Today as an Instrument for Less Car Use 2030 att transportsektorn står inför stora 
svårigheter med att uppfylla klimatmålen och fordonens tekniska utveckling. Ett transporteffektivt 
samhälle inkluderar en ökning av promenader, cykling och kollektivtrafik för att minska 
användningen av bilen. Slutsatsen var att klimatmålet skulle kräva en minskning med biltrafik med 40 
% fram till 2030. Det krävs stora och omfattande åtgärder för att minska biltrafiken. En utveckling av 
städernas struktur är viktig för att det ska fungera med gång, cykel och kollektivtrafik. En ökad täthet 
i städerna skulle minska framtidens biltrafik i Sverige. 

Strömberg H och Karlsson M genomförde en studie, Eco-driving in a public transport context: 
experiences from a field trial. Femtiofyra bussförare utsattes för undervisning i ekokörning. En grupp 
fick instruktioner och feedback på sin körning via bilens datasystem, en grupp fick personlig 
undervisning och feedback och en grupp var kontrollgrupp. Det var ingen skillnad i kunskap mellan 
grupperna, men det hade medfört att förarna med ekokörning sparade bränsle med 6,8 % och stora 
minskningar av hårda inbromsningar och fortkörning. Ekokörning kan minska bränsleförbrukning och 
utsläpp på upp till 25 % och därmed en positiv inverkan på miljön.  

Faktorer som kan öka intresse för kollektivtrafik 
 

Planath S, genomförde en undersökning 2012 Promoting Public Transport through ITS Towards 
Sustainable Multimodal Transports in Greater Gothenburg Region. 

Göteborg håller på att utveckla regionen utan att offra en ren miljö. Ökade transporter kommer att 
kräva att kollektivtrafik måste byggas ut och uppgraderas. Samarbeten kommer att vara en viktig 
komponent för att göra kollektivtrafiken attraktiv och pålitlig. Trängselskatter har införts i syfte att 
fördubbla kollektivtrafiken. Flera aktörer har gått samman för att bygga ut kollektivnätet. 

 

 

 

 

 

 

  



Diskussion  
Svaren på frågeställningarna söktes i artiklar som söktes via Linköpings universitets biblioteksdatabas 
för teknik och transport. Jag kom till en söksida som heter Transport search board och använde i 
kombination sökorden enviroment + public transport + Sweden. Jag har inte använt en sådan sökning 
tidigare, men min syster visade mig hur jag skulle göra.  Jag fick också tips att lägga in texten på de 
artiklar som jag tyckte verkade passa mitt ämne i Google Translate eftersom vissa ord var svåra att 
förstå.  Jag valde också att lägga in länkar till de studier jag valde. De är nog inte egentligen 
vetenskapliga, men några är skrivna på uppdrag av Transportstyrelsen.  

 

Jag reagerar på att åtta av tio som har sin arbetsplats i en annan kommun inte åker kollektivt! 
Detta trots att det för många skulle vara billigare att åka kollektivt och ibland skulle resan ta kortare 
tid.  Att endast 20 % väljer att åka kollektivt när det finns möjligheter är för mig väldigt konstigt.  
Jag pendlar själv från Söderköping till Norrköping varje dag och ser inga problem med det, tvärtom, 
det är nästan den skönaste stunden på dagen.  Jag har frågat vuxna i min omgivning (som också 
jobbar i Norrköping men bor i Söderköping) varför de inte åker kollektivt. Svaret jag oftast får är att 
de vill få en ensam och lugn stund i bilen.  De har ofta en uppfattning om att kollektivtrafik är 
högljudd, oordning och obekvämt.  
Jag tror inte att allmänheten vet att det är ohälsosamt och farligt för miljön att åka bil.  
Söderköpings kommun har försökt öka samåkningen till Norrköping men misslyckats.  
Mina föräldrar fick också erbjudande, men tyckte att det verkade opraktiskt samt att mamma 
använder sin bil under arbetsdagen och inte kan passa tider med någon.  
Bussar drivs med biogas vilket är mycket bättre än bensin. En kollektivtransport med buss 
transporterar ca 60 personer på samma sträcka som privatbilen transporterar EN person! 
Vid körkortsutbildning ingår en viss del av miljöinformation och ekokörteknik.  
Sammanfattningsvis så anser jag att det ska vara dyrt att åka ensam i bilen. Det ska vara 
trängselskatter, högre bensinskatt, bättre alternativa kollektivtransporter, lånecyklar, säkra 
gångbanor på olika marknivå, alternativa drivmedel som solcellsteknik t.ex.   

Likaså är det viktigt med designen på bussar för att de ska ha så lite luftmotstånd som möjligt, d.v.s. 
rena släta linjer i form som snabbtågen ungefär. Kanske kan det vara framtiden? Hur som helst ska 
det bli mycket intressant att få följa utveckling av tekniken in i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Källförteckning  

Naturvårdsverket Naturvårdsverket 

Nationalencyklopedin NE 

Växthuseffekten Växthuseffekten 

Transportation Research Board  LiU  sökord public transport +Sweden + environment 
Transportation research board 

Transportstyrelsen Transportstyrelsen 

Trafikverket Trafikverket 

 

http://www.naturvardsverket.se/
http://www.ne.se/
http://www.vaxthuseffekten.org/
http://trid.trb.org/results.aspx
http://www.transportstyrelsen.se/
http://www.trafikverket.se/

