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Varför denna info/utbildning?
Syften:

• Öka Er medvetenhet och kunskap om miljöfrågor och hur SBF/FIA jobbar (ca 17.00-18.00)

• Lyssna på Er och ta in kunskaper och synpunkter (från cirka 18.00)

Innehåll

1. Stöd till klubbar - råd, utbildning & certifiering m.m. 
2. Intern kommunikation
3. Resultat FIA-miljöcertifiering av Svensk Bilsport 2022
4. Varför Biologisk mångfald - hur vi jobbar med den faktiskt många gånger positiva miljöaspekten hos 
våra klubbar
4. Myndighets/politikerkontakter, gällande främst ljudfrågor
6. Projekt Fossilfritt 2030
7. Övriga frågor



Men först: En nyhet idag



Förbundsstyrelse Har det övergripande ansvaret för miljöarbetet inom Svenska 
Bilsportförbundet samt utser en Säkerhet- miljökommitté.

Säkerhet-
miljökommitté
(riksnivå) med kansliets 
miljösamordnare

Skapa strategiska miljömål samt att övergripande organisera miljöarbetet inom 
bilsporten.

Pernilla Karlsson, Frankie Larsen & Mikael Norén (miljösamordnare)

Miljörådgivare, MRG 
(distrikt)

Utse minst en miljörådgivare som bör ingå eller adjungeras i distriktets styrelse.

Miljörådgivare är Miljökommitténs samverkans- och samarbetspartner på 
distriktsnivå.

Föreningsstyrelse 
(lokalt)

Miljöcertifiera förening, anläggning och arrangemang, enligt av Svenska 
Bilsportförbundet godkänd metod.

Utse minst ett miljöombud vars namn ska publiceras med kontaktuppgifter 
via www.sbf.se.

Miljöombud (förening) Inom föreningen samordna lämpliga och anpassade miljöåtgärder

Miljöchef (arrangemang) Vid alla arrangemang ska en miljöchef utses. Miljöchef, vars namn ska anges i 
inbjudan, ska inneha funktionärslicens lägst tävlingsledning klass C samt ingå i 
tävlingsorganisationen som chefsfunktionär. Vid lokal tävling och träning kan 
miljöchef samordnas med annan funktion vid tävlingen/träningen.

Miljöorganisation
Svenska Bilsportförbundets organisation för hantering av frågor om miljö består av:

file:///%5C%5CDropbox%5CStyrelse%2520m%C3%83%C2%B6ten%5C5%2520FS-M%C3%83%C2%B6ten%25202015%5CFS1015_Bromma_Solvalla%5C7%2520Utskott%2520och%2520Kommitt%C3%83%C2%A9r%5Cwww.sbf.se


Varför miljöcertifierar vi?

• Målsättning I första hand är det Miljöbalken (1998:808) som avgör hur vi ska bedriva vår 
verksamhet, Förordning om Egenkontroll och bl.a. Naturvårdsverkets föreskrifter och 
polisens ”FAP” vid tävlingsverksamhet. 

• Med hjälp av detta certifierings/miljörevisionsarbete kan vi nå upp till de krav som ställs 
på vårt egenkontrollarbete m.m. från myndigheter! 

• Det är vår förhoppning att klubbarna med vårt samarbete mellan Svemo och SBF på ett 
enklare sätt kan nå de mål som finns uppsatta i respektive miljöpolicy och handlingsplan för 
miljöarbetet. 

• Målsättningen är att man kan erhålla sitt miljöcertifikat/intyg utan att göra allt för stora 
investeringar. 



Miljöcertifiering - en viktig grund!

- Samtliga föreningar, anläggningar samt arrangemang ska vara certifierade 
enligt av Svenska Bilsportförbundet godkänd metod.

- Miljöcertifieringen gäller i tre år. Ansökningshandlingar om förnyelse av 
miljöcertifiering, efter tre år, ska vara SDF:s miljörådgivare tillhanda senast en 
månad innan utgång av certifieringsperioden.

- Om föreningen inte är certifierad, ska ansökningshandlingar för certifiering av 
förening och arrangemang, sändas till SDF:s miljörådgivare senast en månad före 
tävling/arrangemang.



Miljöcertifiering – olika blanketter

Samtliga föreningar, anläggningar samt arrangemang ska vara certifierade enligt av Svenska 
Bilsportförbundet godkänd metod.

•Handledning för Klubb – Permanent Anläggning – Träningsområde (Miljörevision)
•Miljörevisionsblankett för Klubb – Permanent Anläggning – Träningsområde
•Handledning för Träningsområde Utanför Permanent Anläggning (Miljörevision)
•Miljörevisionsblankett för Träningsområde Utanför Permanent Anläggning
•Handledning för Tävling på Tillfällig Anläggning (Miljörevision)
•Miljörevisionsblankett för Tävling på Tillfällig Anläggning

https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/miljo-fran-18-april--16/16-miljorevisionshandledning-for-klubb---permanent--anlaggning---traningsomrade-2016-06-14.pdf
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/miljo-fran-18-april--16/16-miljorevisionsblankett-for-klubb-permanent-anlaggning---traningsomrade-2016-06-14-korrigerad-0823ifyllningsbar.pdf
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/miljo-fran-18-april--16/16-miljorevisionshandledning-for-traningsomrade-utanfor-permanent-anlaggning-2016-06-14.pdf
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/miljo-fran-18-april--16/16-miljorevisionsblankett-for-traningsomrade-utanfor-permanent-traningsomrade-2016-06-14ifyllningsbar.pdf
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/miljo-fran-18-april--16/16-miljorevisionshandledning-for-tavling-pa-tillfallig-anlaggning-2016-06-14.pdf
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/miljo-fran-18-april--16/16-miljorevisionsblankett-for-tavling-pa-tillfallig-anlaggning-2016-06-14-ifyllningbar.pdf


Miljöutbildning (ett delkrav i certifieringen)

Utbildningens upplägg - fyra delar som ska uppdateras! 

Ska in i IUP i samarbete med Svemo. 

1. Grundläggande miljökunskap gällande motorsport och miljölagstiftning 
2. Miljörevision och certifiering av den egna anläggningen/banan/klubben 
3. Egenkontroll enligt miljöbalken 
4A. Biologisk mångfald – Motorbanan som miljöresurs 
4B. Biologisk mångfald – Allmänna skötselråd



Kommunikation ”intern”
• Löpande nyheter SBF.se
• Nyhetsbrev 
• Dialog med Svemo (numera MC och båtsport)
• Flygsport
• Årligt miljöforum tillsammans med Svemo



Tre mycket viktiga utvecklingsområden 
(kommunicerade på SBF.se 2020-09-10)

LJUD

Svensk motorsport har de tuffaste bullerkraven i Europa och mycket tuffare än svenskt flyg, vägtrafik, industrier. 
Svensk Bilsport har redan drivit fram ett flertal riksdagsmotioner tillsammans med RF (Riksidrottsförbundet) den 
senast fem-sex åren.

ÖKAD ANDEL FÖRNYELSEBARA BRÄNSLEN/ENERGI OCH EL

Detta genom att belysa goda exempel på teknikutveckling som exempelvis förnyelsebar bensin, etanol/metanol-
och elprojekt och se över regelverk. Det är också viktigt med utbildningsinsatser gällande elsäkerhet, 
batterihantering etc. för förare, team, funktionärer och alla andra berörda. Det är viktigt att lyfta goda exempel som 
inspiration.

BIOLOGISK MÅNGFALD

En utvidgad insikt om motorbanors stora värde som biologisk miljöresurs kan komma att locka nya 
samarbetspartners samt underlätta myndighetskontakter och dialog med andra beslutsfattare. Redan idag har 
motorbanor fått naturvårdsbidrag från kommuner/länsstyrelser via Naturvårdsverket.

• Ett annat viktigt löpande arbete är att lyfta och belysa vår idrottsrörelsens samhällsnytta på bland annat det sociala 
planet, där exempelvis Riksidrottsförbundet har en hel del forskningsmaterial som vi kan använda.

• Det är av största vikt att vi inom idrotten/motorsporten gemensamt skapar att ett bra hållbarhetsarbete som många 
fler känner till. Det är ytterst en överlevnadsfråga!



För att följa Parisavtalet gällande att hejda de farligaste klimatförändringarna 
har FIA en koldioxidminskningsplan som syftar till att minska utsläppen från 
sin egen verksamhet med 20 % 2025 och 50 % 2030. 

Samtidigt kompenserades koldioxidavtrycket 2020 fullt ut som gjorde det 
möjligt för FIA att bli koldioxidneutrala.

Global utblick



“Within the "Motorsport and Biodiversity" project, the FIA Auditor clearly sees a benchmark level 
through a research-based approach, where the SBF probably leads the way in a global context. 

Furthermore, the SBF demonstrates a benchmark level among FIA Accredited ASN`s through the 
internally developed “Miljöcertifiering” of local clubs and event organizations.” 

SBF fick högsta nivå i FIA-cert. 2022 med beröm för 
världsledande miljöarbete





Vad är biologisk mångfald?
Begreppet biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan 
och inom arter och livsmiljöer på jorden. 

Den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll för naturens grundläggande funktioner, 
så som pollinering och rening av luft och vatten.

Men vad är biologisk mångfald och varför ska vi jobba med 
det?!



Men är biologisk mångfald/artrikedom verkligen så viktigt?! 

Ja! Det är en av våra två största miljöutmaningar, tillsammans med klimat enligt 
miljövetenskapen.

Ø Bin och andra pollinerande insekter är avgörande för vår matförsörjning. Utan 
insekter blir det svält på jorden. I runda slängar är 75 procent av de grödor vi odlar 
för matproduktion beroende av pollinatörer för att kunna ge oss mat.

Ø En internationell genomgång från 2019 visar att nästan hälften av världens 
insektsarter är på nedgång, och att en tredjedel riskerar att bli utrotade under detta 
århundrade.

Ø En av de viktigaste förklaringarna är att moderna odlingslandskap och bebyggda 
områden domineras av endast några enstaka växtarter, så kallade monokulturer, 
vilket leder till att insekternas tillgång på föda och livsmiljöer minskar.



Värdet av en fungerande natur (ekosystemtjänster) 
- kan inte överskattas!

Fungerande ekosystem levererar tjänster för 30 biljoner dollar 30 000 000 000 000 000 USD/år!

Det är nästan dubbelt så mycket som den totala globala BNP:n.



Varför och hur kan bilsportarenor bidra miljömässigt för biologisk mångfald? 
Bakgrund - Landskapets förändring med enormt minskad ängsareal sedan 1850-talet
• Ängar (våra ”avåkingszoner” m.m.) är ofta oerhört artrika miljöer 

• Besprutning, igenväxning och gödsling har bidragit till minskad mångfald

Ogödslade gräsmarker minskat med mer än 99 % de senaste 150 åren



Varför och hur kan bilsportarenor bidra miljömässigt? Vi har en smått unik 
positiv miljöpåverkan för biologisk mångfald!



BIOLOGISK MÅNGFALD & MOTORBANOR – SKIFTE I SYNEN 
PÅ MOTORBANOR!

Åtta svenska projekt (se karta) på och runt motorbanor har till dags dato har fått 
naturvårdsbidrag ,LONA, via Naturvårdsverket från kommuner och länsstyrelser.

Besök LONA på (naturvardsverket.se) sök ”motorbana” för att se dessa naturvårdsprojekt.

På följande sidor förklaras varför vi också har en positiv miljöpåverkan - som få andra 
verksamheter.

https://lona.naturvardsverket.se/


Landskrona stad tog fram en egen
broschyr om en motorbana och biologisk

mångfald



Formel-racing på Anderstorp Raceway med artrik torrmarksvegetationen i bakgrunden. Sådana ytor är en bristvara i dagens 
svenska landskap: Öppna ytor som hålls öppna och inte besprutas eller gödslas. Dessa ytor och ängsmiljöer är viktiga för 
bevarandet av biologisk mångfald. FOTO: NILS RYRHOLM



En slänt medmycket artrik vegetation vid Ulricehamns motorbana. FOTO: NILS RYRHOLM



Runt banan på Gelleråsen i Karlskoga finns omfattande arealer med mark som behöver slås av säkerhetsskäl och därför är 
mycket lämpade och enkla att göra om till miljömässigt värdefulla slåttermarker. FOTO: NILS RYRHOLM



Örtrik vegetation i vid Kinnekulle Ring. FOTO: NILS RYRHOLM



Vegetation vid Depåkurvan på Anderstorp Raceway, exempelvis 
gråfibbla och ärenpris. FOTO: NILS RYRHOLM



Prel. plan 2022 FIA miljöprojekt i Sverige



Färdplan för Svensk Bilsport mot 2030

ØBilsporten ska vara fossilfri senast år 2030
ØBefintlig bilpark ska drivas med förnyelsebara drivmedel
ØNya bilar/klasser för elfordon 
ØÖvergripande färdplan där detaljer tas fram efterhand



Projekt fossilfritt 2030

Prel. fokus på fem nyckelfrågor
1. Varför omställningen till fossilfritt är så avgörande 

2. Vad kan vi som förbund göra?

3. Vilka lösningar finns redan idag?

4. Hur ser det ut om fem, tio och 20 år? Hur är vi relevanta då 
i att locka utövare? 

5.        Hur vi involverar vi utskott, utövare mfl på bästa sätt?

Sveriges Riksdag
”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. 

Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 
procent senast år 2030 jämfört med år 2010.”



Projekt fossilfritt
Nulägesanalys
1. Engagera utskott via enkät/möten
2. Belysa goda exempel
3. Belysa utmaningar
4. Finna lämpliga delmål mot 2030 via framtagande 

av aktivitetsplaner



Mer om fossilfritt 2030

Vi genomför en nulägesanalys för respektive sportgren. Detta för att belysa vilka
goda exempel vi redan har idag att belysa och visa rörelsen, samt vilka eventuella
hinder och utmaningar som finns för respektive sportgren på kort och lång sikt. 

• Vi tror att lösningar fram till senast 2030 kommer bygga på en övergång till 
olika förnyelsebara bränslen och eldrift, i en mix.

• Vi kan redan nu konstatera att steg 1 blir att ta fram ett utbildningsmaterial
gällande, teknik, bränslen, att vi är transparanta och överens om hur vi 
räknar utsläpp, livscykelperspektiv och helhetssyn miljö och säkerhet
gällande el och säkerhet förnyelsebara bränslen som metanol och etanol.  

• Vi behöver också se över möjligheterna att öppna reglementen för nya
tekniker/bränslen parallellt med befintliga regler för ett successivt
införande. 

• Att det ska vara ekonomiskt rimligt för respektive sportgren är också en
avgörande parameter vi kommer jobba för.



TEKNIKUTVECKLING
Vi ser stora möjligheter i vår sport att medverka till ett 
långsiktigt hållbart samhälle. 

Att tävla ger ofta tekniksprång i den verksamhet 
tävlandet avser. 

Tekniksprång som sedan snabbt införs även i 
standardbilar och därmed kommer samhället till nytta.





Bakgrund och uppdrag
Idag gäller Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från
motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av 
motordrivna fordon, NFS 2004:16. 

De riktvärden som anges i NFS 2004:16 är i form av maximala
ljudnivåer i dBA ”FAST” frifältsvärden är de samma som sattes i de 
Ursprungliga riktlinjerna från 1975 (Statens Naturvårdsverk, Publikation 
1975:6). 

Man kan således konstatera att Naturvårdsverket under 47 års tid inte 
funnit någon anledning till att ändra de gällande riktvärden för motor-
sportbanor.

NVV har heller inte funnit något behov att ändra bullermåttet 
maximal ljudnivå avseende de högsta ljudnivåer som uppkommer 
vid körning med de fordon som alstrar högst ljudnivåer. 

I de nordiska grannländerna (Norge, Danmark och Finland) har man i 
huvudsak frångått maximal ljudnivå som enskilt störmått för 
motorsportbuller och valt att grunda sina riktvärden på ekvivalenta 
ljudnivåer. Ett störmått som även väger in verksamhetens varaktighet i
tiden.



Mot bakgrund av ovanstående beskrivning föreslår vi en modifiering av 
NFS 2004:16 som utgår från följande frågeställningar:

− Varför krav i enheten maximalnivå i dBA Fast när alla våra grannländer
(Norge, Danmark och Finland) har kraven antingen enbart som ekvivalenta
ljudnivåer eller en kombination med ett modifierat maxnivåkrav. 

- Anger man, som idag, kravet som den genomsnittliga högsta nivån per 
verksamhet så tar man inte hänsyn till verksamhetens ljudnivåvariation i tiden. 

- Vi rekommenderar riktvärden baserad på ekvivalent ljudnivå i dBA under 
pågående verksamhet inom banorna på samma sätt som grannländerna.

− I de fall andra länder har maximalnivåer i sina krav lämnar man i regel en
tillåtelse om överskridande av kravet med t. ex. 5 % av tiden eller max 2-3
ggr per timme. I NFS 2004:16 finns idag ingen sådan tillåtelsemarginal per
tidsenhet inskrivet.



Vi har legat bakom ett antal riksdagsmotioner, med 
stöd av bland annat RF



” Det framgår vidare att Naturvårdsverket inte planerar att se över de befintliga 
allmänna råden om buller från motorbanor, och att det inte pågår något arbete 
med att utfärda allmänna råd eller liknande som rör buller från 
idrottsanläggningar i allmänhet. 

Mot denna bakgrund föreslår utskottet att motion 2017/18:961 (C) avslås.”

Lite märkligt svar, moment 22, de vill inte ge Naturvårdsverket uppdraget för att 
de inte har fått uppdraget?



MILJÖDOKUMENT
På vår hemsida Hållbarhet - Svensk 
Bilsport - Svenska Bilsportförbundet 
(sbf.se) finns alla våra miljödokument

§ Information
§ Regler
§ Organisation
§ Verktyg
§ Miljöpärmar
§ Miljöutbildning
§ Certifiering
§ Övrigt

§ FRÅGOR?

https://www.sbf.se/hallbarhet/

