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Sammanfattning 
Trafikverket har under lång tid arbetat med vad som senare har kommit att kallas grön 
infrastruktur. Arbetet påbörjades redan inom Vägverket och Banverket och har därefter 
fortsatt inom Trafikverket.  

Grön infrastruktur definieras av Naturvårdsverket som1 ”Ett ekologiskt funktionellt 
nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element2 

som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald 
bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet”. 
Grön infrastruktur omfattar därför infrastrukturens hela påverkan på natur.  

Infrastrukturernas påverkan på landskap (natur- och kulturmiljö) är ett snabbt växande 
kunskapsfält. Trafikverket utvecklar kunskapen om infrastrukturernas landskapspåverkan 
genom nationell och internationell samverkan med universitet och myndigheter. Kunskaps- 
och metodutvecklingen har tillsammans med internt arbete för att kvalitetssäkra och styra 
arbetet lett fram till en förvaltningsmodell för landskapsanpassning som gör det möjligt att 
följa upp både den positiva och negativa påverkan som byggande och skötsel av väg- och 
järnvägsanläggningar ger upphov till. Detta gör det också möjligt att bevara, utveckla och 
stärka landskapets gröna infrastruktur i framtiden.  

Planering och åtgärder för landskapsanpassning som bidrar till uppfyllelse av 
miljökvalitetsmål och fungerande grön infrastruktur har påbörjats men är ännu inte helt 
genomförd. Den fortsatta implementeringen kommer att genomföras stegvis och inkludera 
mer utförliga konsekvensstudier av föreslagna utformingskrav i de fall de ger upphov till 
större investeringsåtgärder. Merparten av de fysiska utformningskrav för landskaps-
anpassning som formulerats på övergripande kravnivå ingår dock i det underlag som 
Trafikverket lämnat inför infrastrukturplaneringen för perioden 2018–2029. Dessa 
övergripande krav används även för att identifiera åtgärdsbehov i befintlig infrastruktur. 
Många pågående projekt binds av tidigare beslut och planer, i dessa implementeras krav på 
landskapsanpassning i den omfattning som är möjlig.  
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Uppdraget 
Trafikverket fick i regleringsbrev för budgetåret 2016 i uppdrag att vidareutveckla verkets 
pågående arbete för att anpassa anläggning och skötsel av transportinfrastrukturen till en 
fungerande grön infrastruktur så att verksamheten bidrar till att Sveriges miljökvalitetsmål 
nås. Trafikverket ska samverka med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och 
länsstyrelserna i sitt utvecklingsarbete och implementera resultatet vid planering och 
utförande av nya infrastrukturprojekt och ombyggnadsarbeten. Trafikverket ska senast den 
1 oktober 2016 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en redogörelse för 
hur utvecklingsarbetet fortlöper och när det kommer att införas i myndighetens 
planeringsprocesser. 

Europarådet definierade i mars 2010 grön infrastruktur som ett sammanhängande nätverk 
av naturområden, inkluderande jordbruksmark, gröna korridorer, våtmarker, skogar, 
inhemska växtsamhällen och marina områden, som naturligt reglerar stormar, 
temperaturer, översvämningar och kvalitén av vatten, luft och ekosystem 3. Grön 
infrastruktur definieras av Naturvårdsverket som4 ”Ett ekologiskt funktionellt 
nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element5 
som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald 
bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela 
landskapet”. Grön infrastruktur omfattar därför infrastrukturens hela påverkan på natur. 

I EUs strategiför biologisk mångfald6 lyfts den biologiska mångfaldens betydelse för 
samhällets fortsatta utvecklingsmöjligheter och sätter målet att stoppa förlusten av biologisk 
mångfald till 2020. Viktiga ingredienser för att nå detta mål är bl a etablering av en 
fungerande grön infrastruktur, ekologisk kompensation för att åstadkomma ”no net loss” vid 
exploateringar, tillämpning av ekosystemtjänster i myndigheters och organisationers 
budgetar och planer samt att bekämpa och motverka oönskade invasiva oönskade arter7. 

EU har inom ramen för den nya strategin även initierat ett arbete för att stärka landskapets 
gröna infrastruktur i syfte att motverka hoten mot biologisk mångfald.  

I Sverige har EU:s initiativ hanterats i en rad uppdrag som berör grön infrastruktur. 
Regeringen har även beslutat att betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av 
ekosystemtjänster ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, 
politiska avvägningar och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. Målet ska 
vara uppfyllt till 2018.8 Flera regeringsuppdrag om grön infrastruktur har startats:  

a) till Naturvårdsverket att ta fram riktlinjer och genomförandeplan för 
länsstyrelsernas arbete med samordning & utveckling av regionala handlingsplaner 
för grön infrastruktur som rapporterades i oktober 2015  

b) till länsstyrelserna att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur till 
Länsstyrelserna som ska rapporteras i oktober 2017 och  

c) till Naturvårdsverket att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i 
Sverige och som genomförs tillsammans med berörda myndigheter.  

Regeringen har dessutom tillsatt en utredning om ekologisk kompensation9 i syfte att 
effektivisera tillämning och se över lagstiftningen.  
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Bakgrund 
Frågor kring landskap, dess natur- och kulturvärden har en lång historia inom Trafikverkets 
föregångare Vägverket, Banverket och SJ (före 1988). Natur och kulturvård var en viktig 
vägplaneringsfråga redan på 1930-talet. Järnvägen genomförde redan i början av 1900-talet 
omfattande landskapsvårdande projekt. En del av dåtidens åtgärder skulle med dagens 
definitioner snarast klassas som miljökompensation, till exempel årlig uppsättning av flera 
tusen fågelholkar.  

Infrastrukturverkens tidigare arbete med landskapsanpassning 

Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet kommer infrastrukturens miljöpåverkan 
mer i fokus, bland annat på grund av stora järnvägssatsningar. 
Miljökonsekvensbeskrivningar blir ett obligatoriskt inslag i all infrastrukturplanering. De 
konsekvenser som stora infrastrukturprojekt kan ha blir uppenbara och därmed också 
behovet av att vidta åtgärder för att avvärja och mildra oönskade effekter. Kunskaperna om 
vägars och järnvägars landskapskonsekvenser var dock uppenbart otillräckliga, vilket var väl 
känt inom respektive verks miljöverksamhet.  

Inom både Vägverket och Banverket kom därför en rad forsknings- och utvecklingsprojekt 
att initieras. Här kan nämnas: 
  

• Vägverkets arbete med Vägkantsfloran10 (1999)  
• Vägverkets och Banverkets gemensamma arbete med Vilda djur och infrastruktur – 

en handbok för åtgärder11 (2005) 
• Vägverkets Mål och mått-projekt där det i publikationen: ”Vägverkets 

inriktningsdokument för natur, kulturmiljö och friluftsliv” 12 konstaterades att: Det 
pågår ett systemskifte när det gäller natur- och kulturmiljöhantering i svensk 
väghållning. Från en relativt snäv syn på naturens och kulturmiljöns värden, där 
vägverksamhet nästan per definition ansågs vara skadligt för värdena. Till en 
vidare syn på landskapets ekologiska funktioner och kulturhistoriska samband 
som en tillgång för människor och samhällsutveckling”. 

• Banverkets arbete med Biologisk mångfald på spåren13 (2009) 

Trafikverket arbete med landskapsanpassning 

Först efter Trafikverkets bildande 2010 har arbetet vidtagit att systematiskt införliva 
kunskapen i verksamhetens regelverk och styrning. Detta är ett arbete som påbörjats och 
som kommer att ta flera år att genomföra.  

Trafikverket samarbetar systematiskt med andra berörda myndigheter i delar som på olika 
sätt ingår i arbetet med grön infrastruktur. Samarbetet sker bland annat i 
Myndighetsgruppen för gräsmarksskötsel, Nationella allégruppen, Nationella viltolycksrådet 
(NVR), Artportalsrådet, Samverkansgrupp hotade limniska arter, Landskap i långsiktig 
planering14 och nationella myndighetsgruppen för Grön infrastruktur. I dessa grupper ingår 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Naturvårdsverket och länsstyrelserna. I ett 
gemensamt arbete inom ramen för SIS har Trafikverket varit drivande i utveckling av 
Standardiserad naturvärdesinventering. Detta arbete ger en gemensam bas för identifiering 
och värdering av naturmiljöer, allt från artrika vägkanter till Natura 2000-områden. 
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Forskning och faktainsamling 

Trafikverket har byggt upp kunskap om infrastrukturens påverkan på natur och kultur bland 
annat i projekten EKLIPS15 och INCLUDE (integrering av ekologiska och kulturella 
dimensioner i infrastrukturplanering)16 som lade grunden för analysmetoder med mera. 
Ekologisk infrastrukturplanering med fjärranalys (EKLIPS) utvecklade grundläggande 
principer för landskapsanalys där infrastruktur integrerades vilket tidigare saknats. 
INCLUDE genomfördes inom ramen för TransportMISTRA och studerade de stora 
frågorna: Vad är ett hållbart landskap och Vad är de avgörande effekterna av 
infrastruktur och trafik på natur- och kulturvärden och finns kritiska gränsvärden för 
denna påverkan? Stora genombrott i kunskapsutvecklingen gjordes i projekten TRIEKOL I 
och TRIEKOL II, som producerat tillämpbar kunskap och många rapporter17 av hög 
internationell kvalitet. 

Ett för Trafikverket mycket viktigt resultat från denna forskning är slutsatser om vilka 
påverkansfaktorer18 som är nödvändiga att beakta för att anpassa anläggning och skötsel av 
transportinfrastrukturen till en fungerande grön infrastruktur så att verksamheten bidrar 
till att Sveriges miljökvalitetsmål nås. 

Internationellt  

Forskning som berör både ekologi och infrastruktur har sitt ursprung i den uppmärksamhet 
som allt fler dödade djur på vägarna orsakade i framförallt England och Holland redan på 
1960-talet till följd av den starkt växande trafiken från och med andra världskriget. Redan 
på 70-talet byggdes de första faunapassagerna i dessa länder. Under 90-talet belystes steg 
för steg de ekologiska effekter som vägar har på djur. Genom en Europeisk handbok som 
publicerades 2003 sattes tidigt en gemensam standard för utformning och 
anpassningsåtgärder. 19  Samma år publicerades den vetenskapliga grunden för området i 
boken Road Ecology. Science and solutions av Richard Forman. Därmed etablerades Road 
Ecology som en allmänt accepterad gren inom ekologi, både vetenskapligt och i tillämpning. 
Genom samarbetet inom Infra Eco Network, Europé (IENE)20, som bildades 1996, och dess 
amerikanska motsvarighet ICOWET sker kunskaps och erfarenhetsutbyte på internationell 
nivå. IENE har tagit fram en Europeiska handbok21 för identifiering av behov och 
rekommendationer av åtgärder.  
Trafikverket är ordförande för IENE och medlem i styrelsen för ICOET, vilket medger 
omedelbar tillgång till kunskap och erfarenheter och möjlighet till påverkan på 
frågeställningar inför internationella forskningsprogram22. 

Avgörande kunskapsgenombrott 

Kunskapsutveckling sker i regel långsamt och steg för steg, men någon gång sker plötsliga 
genombrott med avgörande betydelse. Två sådana presentationer gjordes på IENE 2014 
International Conference23 i Malmö där Trafikverket stod som värd. Amerikanska forskare 
presenterade där sina resultat om djurs behov av passagemöjligheter och om trafikbullers 
påverkan på djur, och som därefter legat till grund för utveckling av riktlinjer för hur 
infrastruktur med säkra passager ska utformas för att ge önskad effekt. 
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Viltolyckor 

Att förebygga viltolyckor har engagerat forskare, ingenjörer och planerare sedan 1960-talet. 
En väsentlig fråga är djurens möjlighet till vandring. Det avgör till exempel hur många 
möjligheter till passage av en infrastruktur som behövs om man hindrar djuren med 
stängsel. I samband med IENE 2014 International Conference i Malmö presenterades en 
studie24 som tydligt visade att djurens hemområde kan användas för att räkna ut hur långt 
djur är beredda att vandra utan att förlora för mycket energi eller utsätta sig för stora risker. 
Högt utvecklade djur som däggdjur är mycket anpassningsbara till en viss gräns, det vill 
säga där energiförlust och risken för fara överväger. För svenska förhållanden blir en 
kompromiss som kan fungera tillfredställande för alla klövdjursarter ca 4 km (2-6 km) 
mellan passager. Med denna kunskap som grund och det omfattande dataunderlaget om 
viltolyckornas antal och lokalisering som byggts upp under många år öppnades en möjlighet 
att utveckla en modell för beräkning av behovet av passagemöjligheter för att minska 
viltolyckor. En sådan metod25 har utvecklats av SLU på uppdrag av Trafikverket. 

Trenden för viltolyckorna är stadigt ökande, i vart fall så sedan 1970-talet när statistik finns 
tillgänglig. För alla klövdjursarter (älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, ren, mufflonfår och 
vildsvin) som ingår i statistiken är bilden likartad även om den kan uppvisa mer eller 
mindre stora variationer i ökningen. Från 2005 och framåt ökar viltolyckorna för älg- och 
rådjur som dominerar antalet viltolyckor, trots att populationerna minskat. Det sker minst 
170 viltolyckor med klövdjur varje dag på Sveriges vägar och järnvägar (över 60 000 per år). 
Samhällskostnaden för viltolyckor uppgår till över 3 miljarder för viltolyckor på väg och ca 
1,5 miljarder för viltolyckor järnväg. Cirka 2/3 av kostnaden för vägolyckor är 
personskadekostnader och 1/3 egendomsskador. Jaktvärden och eftersök med mera utgör 
en försumbar andel av kostnaden. För järnvägsolyckorna domineras kostnaden helt av 
restidsförluster på grund av de stillestånd och förseningar som uppstår i samband med 
viltpåkörningar. Tillsammans med reparationsskador utgör de nästan hela kostnaden. 

Minst 70 % av viltolyckorna är slumpvis lokaliserade. Enbart ca 30 % av klövdjursolyckorna 
kan knytas till olyckskluster med viss varaktighet (5-10 år) och långt färre, ca 10 %, till 
kluster med varaktighet som sträcker sig över decennier. Infrastrukturens livslängd sträcker 
sig snarare över sekler än decennier vilket innebär att anpassningsåtgärder behöver vara 
generella snarare än specifika. I ett längre perspektiv kan 90 % av viltolyckorna alltså ske 
var som helst i vägnätet. 

Trafikbuller och djur 

Den länge omdiskuterade frågan om bullrets påverkan på djur avgjordes via en studie i 
Nordamerika26 med virtuella vägar i ostörd natur och laboratoriestudier som förklarade 
mekanismen bakom observerade resultat av trafikbuller. Efter forskarsamhällets koncensus 
som bland annat klargjordes vid IENE 2014 International Conference i Malmö har en 
svensk studie kunnat koppla störningen till bullernivåer27.  

En metod har därefter utvecklats för att identifiera områden med avgörande betydelse för 
fågellivet baserad på habitatets kvalitet och förekomst av hotade arter. Metoden kan 
användas för att identifiera och prioritera miljöer som är störda av befintlig infrastruktur 
eller förväntas bli störda vid nyinvestering av infrastruktur. 

Utveckling av landskapsanalysmetoder 

Inom projektet Landskap i långsiktig planering (LiLP) har metodik och verktyg utvecklats 
som riktar sig mot de kunskaps- och analysbehov som finns i infrastrukturprojekt. Verktyget 
arbetar med landskapskaraktärsanalyser (LKA) som tar utgångspunkt i landskapet som 
helhet och dess dynamik. Motiven till detta har varit flera. Tidigare regeringsuppdrag om 
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förbättrad metod för strategisk miljöbedömning av den nationella planen och den 
myndighetsgemensamma implementeringen av den Europeiska landskapskonventionen 
(ELC), ratificerad 2011, bör nämnas.  

Utvecklingsbehovet vad gäller landskapsinformation och fackområdesöverskridande 
arbetsmetoder (transdisciplinaritet) blev ett centralt tema för forskningsprojektet LiLP 
(landskap i långsiktig planering). Projektets praktiska och vetenskapliga resultat har testats i 
flera pilotprojekt och metoden har utvärderats. Testerna har genomförts på strategisk nivå, 
nationellt och regionalt samt även i mer begränsad skala i Åtgärdsvalsstudier (ÅVS). 
Resultaten finns tillgängliga på Trafikverkets externa hemsida28. Sammantaget har detta 
och andra forskningsprojekt och nätverk (nationella såväl som internationella) beskrivit 
infrastrukturernas viktigaste påverkansfaktorer på grön infrastruktur.  

Trafikverkets bidrag till att nå miljömålen för landskap 

Målet med grön infrastruktur är att säkerställa att olika naturtyper och strukturer finns i 
landskapet, samt att dessa fördelar sig geografiskt på ett sådant sätt att arter och naturtypers 
långsiktiga överlevnad säkerställs och att landskapets och ekosystemens förmåga att 
leverera nödvändiga ekosystemtjänster säkerställs. Denna kvalité på landskapet ska bestå 
och fungera även vid ett förändrat klimat.  

Det betyder att29:  

• naturtyper och strukturer förekommer i landskapet på sådant sätt att 
arter kan nyttja och förflytta sig mellan dessa, och att processer 
fortgår över tid och rum. Att skapa nätverk, genom att exempelvis 
skapa korridorer mellan områden och naturtyper säkerställer att 
ekologiska funktioner i landskapet kan finnas kvar på kort och lång 
sikt.  

• naturtyper och områden med stor biologisk mångfald (exempelvis 
skyddade områden eller områden som utgör värdekärnor30) är en 
central utgångspunkt i dessa nätverk då områden med hög biologisk 
mångfald även förväntas vara mer motståndskraftiga (resilienta) mot 
klimatförändringar, och kan på så sätt fungera som en buffert mot 
extrema klimatrelaterade naturkatastrofer. 

• att flöden och naturliga processer (till exempel fluktuerande 
vattennivåer) för att upprätthålla naturtyper bibehålls. 

• ett genetiskt utbyte mellan populationer möjliggörs 
• arter kan sprida sig till nya lämpliga områden i takt med att delar av 

tidigare utbredningsområde försvinner pga. direkta och indirekta 
effekter av mänskliga aktiviteter, inklusive klimatförändringar 

• markanvändningen och nyttjandet av naturresurser är anpassat för 
att dels bibehålla miljöer för arter att leva i och dels skapa miljöer för 
arter att kunna sprida sig genom 

• infrastruktur och bebyggelse anpassas ekologiskt för att nyttja 
potentialen som habitat och spridningsmöjligheter, vilket innebär att 
barriäreffekter från desamma minskas. Även skötsel och förvaltning 
av områden i och runt infrastruktur och bebyggelse anpassas för att 
gynna biologisk mångfald, klimatanpassning och rekreation. 
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Trafikverkets avgränsning 

Sveriges Miljömål omsätts i Trafikverkets verksamhet via de transportpolitiska målen och 
ingår i hänsynsmålet. Trafikverket har valt att betrakta biologisk mångfald i ett 
landskapsperspektiv där även kulturmiljömålen ingår tillsammans med de delar av 
arkitektur- och stadsbyggnadspolitiken som berör landskapets utformning och upplevelse. 
Bakgrunden är att biologisk mångfald är invävd i landskapet med dess kulturmiljöer såväl 
funktionellt som upplevelsemässigt till en oseparerbar enhet. Detta blir speciellt tydligt i 
Trafikverkets verksamhet som berör alla delar av landskapet med dess verksamheter. 

Trafikverket tillämpar den officiella definitionen av gröninfrastruktur men integrerar den 
tillsammans med kulturmiljömål med mera i verksamheten för ökad kostnadseffektivitet. 
För den gröna infrastrukturen har fyra områden, så kallade påverkansfaktorer31 som tagits 
fram i samverkan med forskningsprogrammet TRIEKOL: identifierats:  

• Säkra passager för djur  
• Bullerstörning 
• Artrika infrastrukturmiljöer (alléer, vägkanter, stationsmiljöer m fl.) och 
• Invasiva oönskade arter.   

En väl landskapsanpassad infrastruktur i dessa avseenden innebär en infrastruktur inom 
hållbarhetens gränser för biologisk mångfald och bidrar därmed till en stärkt och väl 
fungerande grön infrastruktur i landskapet i stort.  

Utgångspunkten är artgrupper eller indikatorarter. Att arbeta med enskilda hotade arter har 
valts bort eftersom det blir för kostnadskrävande, och innebär stora krav på data och 
analyser. Alla andra störningar än buller har exkluderats, och för bullerstörning har enbart 
fågelområden utifrån vissa kriterier prioriterats. Inga specifika krav finns för skyddade 
områden eller på annat sätt utpekade områden. Ett likartat arbetssätt har eftersträvats 
oavsett situation.  

Prioriterade områden 

Stora däggdjur 
Viltolyckor (stora däggdjur) har prioriterats dels för att åtgärder som ger säkra passager för 
den gruppen i regel även tillfredsställer de flesta andra djur och dels för att de årligen 
orsakar samhället kostnader motsvarande ca 4-5 miljarder32 33per år.  

Mellan 2003 och 2014 har älg och rådjursolyckor ökat med ca 3 % per år i genomsnitt. För 
hjort och vildsvinsolyckor har den årliga ökningen varit ca 20 %.  Om inga motverkande 
åtgärder vidtas, om trafikarbetet fortsätter öka enligt Trafikverkets basprognoser 34 och om 
viltolyckorna fortsätter öka med ca 3 % per år för alla klövviltsarter sammantaget blir 
förväntat antal viltolyckor år 2035 omkring 58 000 olyckor med rådjur, 9500 med älg, över 
5000 med hjort och 10000 med vildsvin, vilket motsvarar i stort en fördubbling av 
olyckstalen jämfört med 201435 (Figur 1). 
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Figur 1.  Möjlig utveckling av viltolyckor i Sverige under de kommande 20 åren. Mellan 2003 och 2014 
har älg och rådjursolyckorna ökat med ca 3 % per år medan hjort och vildsvinsolyckor har ökat årligen 
med ca 20 % under samma period.  Om man antar en fortsatt ökning med 3 % per år för alla arter blir 
det förväntade antalet viltolyckor år 2035 omkring 58 000 olyckor med rådjur, 9500 med älg, över 5000 
med hjort och 10000 med vildsvin, vilket motsvarar i stort en fördubbling av olyckstalen från 2014.  
 
Hastighet och trafikmängd (ÅDT36) är de enskilt viktigaste faktorer som påverkar antalet 
olyckor, där vägar med över 4000 ÅDT och över 80 km/h har störst risk. Den bästa 
lösningen för att minska viltolyckor är planskilda korsningar. På befintliga vägar med en 
trafikmängd och hastighet över dessa kriterier finns i genomsnitt broar var 5:e km varav 
varannan (dvs. var 10:e km) har en utformning som innebär att de kan fungera som passage 
för klövdjur, oftast dock inte fullt ut. Varannan har utformning och/eller lokalisering som 
omöjliggör funktion som djurpassage. Den bästa lösningen för att minska viltolyckor är 
planskilda passager. Det kan förväntas att framtida byggnation av vägar och järnvägar inte 
väsentligt kommer att skilja sig från tidigare byggda vägar och järnvägar i detta avseende. 
Vid framtida nybyggnation finns en därför en stor potential att med rimliga anpassningar 
och till skälig kostnad att åstadkomma lösningar som kan fungera bra för de stora 
klövdjuren och därmed minska viltolyckorna. 

Det har med tiden byggts upp ett stort åtgärdsbehov i befintligt vägnät som kräver 
omfattande åtgärder för att nå målen om en grön infrastruktur. Den stora andelen slumpvis 
fördelade viltolyckor innebär att många geografiskt väl fördelade åtgärder behövs för att nå 
resultat. Viltolyckskostnaden är stor för samhället och innebär en investeringskostnad i 
åtgärder för staten som dock har stor potential till lönsamhet för samhället37. Planskilda 
passager i kombination med stängsel minskar viltolyckor med ca 83 % 38. Med passager i 
plan som kombineras med viltvarningsteknik, minskar viltolyckor med ca 57 % 39.  

Små och medelstora djur, grod- och kräldjur 

 Åtgärder för stora däggdjur behöver kompletteras där så är nödvändigt med specifika 
åtgärder för grupperna små och medelstora djur samt grod- och kräldjur. För dessa grupper 
kan även mindre vägar innebära stora barriärer eller hör risk för trafikmortalitet. Generella 
åtgärder som passager i samband med vattendrag och riktade åtgärder i områden med 
sammansättning av miljöer som ger groddjur goda livsbetingelser minskar infrastrukturens 
negativa påverkan i hög grad. 
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Fladdermöss 

Fladdermöss påverkas av infrastruktursatsningar som vägar och järnvägar40. 
Fladdermössen påverkas av buller, belysning och dödas i kollisioner med fordon. Större 
vägar kan utgöra barriärer för fladdermöss vilket medför en fragmentering av deras 
jaktområden och kan därmed dramatiskt minska deras möjlighet att överleva som 
population. Vägar medför också förändringar av landskapet som på sikt riskerar att påverka 
fladdermusfaunan. Alla arter av fladdermöss påverkas dock inte i lika hög grad. De arter 
som påverkas mest är de skogslevande arter som till stor del också är rödlistade. 

I Sverige finns 19 kända fladdermusarter, alla fridlysta och betecknade med N i 
Artskyddsförordningens bilaga 2. Det innebär att de har ett mycket starkt skydd och vare sig 
fladdermusindivider eller deras miljöer får påverkas så att populationens långsiktiga 
överlevnad äventyras.  

Kunskapen om infrastrukturens möjligheter att minska den negativa påverkan är idag 
bristfällig även om det finns en hel del studier internationellt. Ur ett fladdermusperspektiv 
är Sverige att betrakta som ett skogslandskap med insprängd öppen mark, det vill säga det 
motsatta mot större delen av Europa i övrigt. Följden av detta är att resultat av studier på 
fladdermöss i södra och centrala Europa inte med automatik kan översättas till svenska 
förhållanden. 
  
Sverige kan ses som ett randområde för fladdermössens utbredning. Det innebär att 
arternas utbredning oftast är uppsplittrad i relativt små lokala populationer med få individer 
jämfört med övriga Europa söder om Skandinaviska halvön. Det gör att fladdermössen i 
Sverige med stor sannolikhet är känsligare för störningar än i övriga Europa. Flera länder, t 
ex England, Nederländerna och Tyskland har tagit fram handböcker och regelverk med krav 
och rekommendationer som omfattar planering, byggfas och uppföljning. Senare studier41 
visar att flera av de åtgärder som rekommenderats inte fungerar tillfredställande. Det kan 
handla om utformningen men framförallt krävs en exakt lokalisering. Kriterierna för rätt 
lokalisering är ofullständigt kända.  

Vandringshinder för vattenlevande fauna 

Vattendragen, från stora älvar till mycket små permanenta bäckar utgör viktiga livsmiljöer 
och länkar för djurens rörelser i naturen. Trummor under vägar och järnvägar är ofta lagda 
så att de hindrar djurens vandringar i vattendragen, inte sällan så att de ligger långt ned i 
vattendragen mot hav eller sjöar vilket innebär allvarliga konsekvenser för vattendraget i sin 
helhet. I norra Sverige är dessutom vattendragen ofta skyddade. Åtgärder för att öppna upp 
dessa brutna kommunikationsleder för naturen är nödvändiga för att stärka den gröna 
infrastrukturen. 

Bullerstörning 

Väg- och järnvägsinfrastruktur upptar enbart ca 1,3 % av Sveriges yta. Trafikbullret bidrar 
starkt till att infrastrukturens påverkan når långt bortom denna yta. Generellt anses 
påverkan från infrastrukturen innebära att antalet individer har halverats upp till: 

• 5 km från väg/järnväg för däggdjur  
• 1 km från väg/järnväg för fåglar.  
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I Sverige innebär detta att ca 70 % av Sveriges yta har påverkats av infrastrukturen så att 
antalet däggdjur riskerar att ha halverats. Motsvarande för fåglar är ca 30 % av Sveriges yta. 
Påverkan sträcker sig långt längre än så men med en succesivt avtagande effekt med 
avståndet från infrastrukturen (figur x)42.  

I en metastudie som nyligen publicerades43 beräknas antalet djur fortsätta minska. I 
Spanien som var en av länderna i studien är motsvarande påverkansyta 97,7% för däggdjur 
och 55,5 % för fåglar. Minskningen av antalet djur beräknas fortsätta med ytterligare 46,6 % 
för däggdjur och med 22,6 % för fåglar de följande decennierna om inga åtgärder vistas. 

Skillnaden mellan däggdjur och fåglar kan till stor del förklaras med att däggdjur påverkas 
allvarligt av mortalitet, barriäreffekter och förmodligen buller medan fåglars påverkan till 
största delen beror av buller. 

Figur 2. Transportinfrastrukturens påverkansyta omfattar en betydligt större areal än den fysiska yta 
infrastrukturen upptar. För detaljer se text.  

Artrika infrastrukturmiljöer (alléer, vägkanter, stationsmiljöer m fl.) 

Inventeringar av artrikedomen längs Sveriges vägar genomfördes under 1990 talet. 
Resultatet sammanfattas i Vägverkets bok Vägkantsfloran44 och visade att ca 5 % av 
vägkanterna var artrika, med över 100 hotade arter representerade. Insikten om 
stationsmiljöernas betydelse för biologisk mångfald växte fram delvis med artrika vägkanter 
som inspirationskälla. I en studie45 som redovisades 2009 av Banverket framgick framförallt 
stationsmiljöernas stora artrikedom och potential att bidra till stärkt biologisk mångfald. 

Alléer är ett statligt ansvar, vilket konstaterades i utredningen om Vägverkets ansvar för 
alléer46. Utredningen sammanfattade: ”Alléer står ofta utmed äldre vägar som övergick till 
staten genom 1944 års väglag. Om nya alléer skulle planteras i dag av väghållaren ses det 

Areal som påverkas av infrastruktur 
och Innebär avsevärd minskning av 
antal däggdjur (69 % av Sveriges 
yta).    
  

Areal som påverkas av infrastruktur 
och innebär avsevärd minskning av 
antal fåglar (29 % as Sveriges yta).         

Målsättning 
Areal som innebär påverkan på 
biologisk mångfald men som inte 
äventyrar uppfyllelse av 
miljömål (5 % av Sveriges yta 
påverkas) 
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som en utsmyckning av vägrummet. Alléer som planterades förr, innan biltrafiken var så 
utbredd som i dag, hade förutom att vara en utsmyckning också en praktisk betydelse t.ex. 
gav skugga åt resande, markerade vägen vid snö mm. Alléer utmed allmänna vägar utgör 
således i allmänhet en väganordning”. 

Artrika infrastrukturmiljöer är ofta kopplade till kulturhistorisk intressanta miljöer. Vägar 
och vägavsnitt, kulturbroar och kulturhistoriskt värdefulla järnvägsmiljöer är en vanlig 
kombination som stärker varandras värden och betydelse. 

Infrastrukturens miljöer kan vara artrika och bidra till landskapets ekologiska funktion, till 
exempel i grön infrastruktur47. Funktionen (resultatet) beror på såväl kvaliteten hos väg- 
och järnvägsmiljön som hur den samspelar med omgivningen. Det är alltså viktigt att väg 
och järnvägsmiljö har rätt utformning och kvalitet i förhållande till omgivande natur för god 
funktion i ett grön- infrastrukturperspektiv. 

Träd är på motsvarandes sätt en del i landskapets gröna infrastruktur som ska utvecklas och 
stärkas48. I många fall dessutom en bärande del i värdefulla kulturmiljöer49. 
Utvecklingspotentialen är stor, inte minst i norra Sverige där arter som asp, rönn, sälg, al 
med flera är en outnyttjad resurs i alléer.  

Invasiva oönskade arter.  

Invasiva oönskade arter har funnits länge, men har hittills inte varit ett svårt problem.. 
Under senare tid, sedan början av 2000 talet har problemen ökat50. Framförallt är det 
blomsterlupin och parkslide som blivit ett allvarligt hot mot artrika infrastrukturmiljöer. 

Blomsterlupin är ett starkt hot mot artrika vägkanter i Mellansverige men med stark 
frammarsch mot syd och norr. Parkslide och jätteslide utvecklas till liknande hot med start 
från södra Sverige. 

Landskapsanpassning i Trafikverket 

Utifrån en konkretisering av Trafikverkets uppdrag, andra relevanta samhällsmål51, 
tolkningar av de lagkrav som träffar Trafikverket är det möjligt att föreslå en ambitionsnivå 
för Trafikverkets åtagande i landskapet och formulera krav på anläggningens funktion och 
utformning.  

Trafikverket är i huvudsak en beställarorganisation, där privata aktörer genomför och 
förverkligar Trafikverkets beställningar och utföraren förväntas vara innovativ för bästa 
kostnadseffektivitet i genomförande. Arbetet med att landskapsanpassa infrastrukturen för 
en väl fungerande och stärkt grön infrastruktur ska ske helt integrerat i denna ordinarie 
verksamhet. Samtidigt ställs miljöspecifika krav på planering och genomförande, bland 
annat genom krav på tillåtlighet och miljötillstånd. För att klara detta behöver 
landskapsanpassning beskrivas i form av funktionella krav. Metoder och analyser som 
används måste vara öppna och tillgängliga samt uppföljning och utvärdering måste 
dokumenteras. Kunskap om anläggningens tillstånd i dessa avseenden behöver vara aktuell, 
kvalitetssäkrad och lätt tillgänglig internt och externt. För bästa resultat behöver även 
kunskap om landskapet finnas tillgänglig. 
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Anpassning av grön infrastruktur integreras i Trafikverkets verksamhet genom: 

• Kunskapskrav och Funktionella krav  
• Utförandestöd. Metodanvisningar för analyser och inventeringar 
• Gemensam nationell databas för dokumentering kopplad till NVDB52 och 

Järnvägsdata. Miljöwebb Landskap (MWL) 
• Aktuella tillstånds och GAP beskrivningar 
• Landskapskaraktärisering på regionnivå 

 
Sammantaget kan det betraktas som en förvaltningsmodell för landskapsanpassning där 
navet är databasen miljöwebb Landskap.  (Figur 3). Detta samspelar med och genererar 
kunskap till Trafikverkets planering där transportsystemet ska utvecklas i enlighet med alla 
steg i fyrstegsprincipen53. I Trafikverkets miljöpolicy54 sägs att ”Trafikverket ska leda en 
utveckling där transportsystemets negativa påverkan på miljö och hälsa minskar, samtidigt 
som förutsättningarna för resor och transporter förbättras”, vilket sker bland annat genom 
att:  

• planera, bygga och förvalta transportsystemet på ett miljöanpassat sätt  
• integrera miljöhänsyn i vårt dagliga arbete 
• utveckla transportsystemet i enlighet med alla steg i fyrstegsprincipen 
• kommunicera hur våra beslut påverkar miljön och de överväganden som gjorts 
• uppmärksamma och följa författningar och andra krav  

lära av våra erfarenheter för ständig förbättring 

Kunskapskrav, Funktionella krav och utförandestöd 

För de fyra prioriterade påverkansområden: säkra passager för djur, störning, artrika 
infrastrukturmiljöer och invasiva oönskade arter har krav utformats.  
Kraven omfattar: 

• Kunskap (aktuellt tillstånd, kunskapskrav inför åtgärd med mera). 
• Funktionskrav vid ny och ombyggnad av infrastruktur. 
• Funktionskrav vid skötsel av infrastruktur. 
• Metodanvisningar (för öppenhet, enhetligt arbetssätt med mera). 

 
Kunskapskraven omfattar två huvuddelar: 

• information som berör tillståndet i anläggningen, till exempel artrika miljöer, alléer, 
stationsmiljöer och faunapassager. 

• Information om anläggningens samspel med omgivning som har betydelse för grön 
infrastruktur, till exempel bullerstörda fågelområden och viltolycksrisker. 
 

Funktionella krav vägleder planeringsprocessen som föreslår den mest kostnadseffektiva 
åtgärden för att uppnå funktionen. Funktionskraven omfattar krav på att en viss funktion 
ska säkerställas, till exempel säkra passager för stora däggdjur och groddjur. Val av åtgärds 
sker i planeringsprocess, i regel med start i Åtgärdsvalstudien (ÅVS) för att gå vidare i den 
fysiska planeringen. De funktionella kraven för skötsel omsätts via upphandling och krav 
kopplade till dessa till åtgärder av entreprenör.  
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 Resultatet av den process som beskrivs ovan är flera: 

• Tidskrävande, svåra diskussioner om metoder, analyser och åtgärdsval ska lyftas 
från enskilda projekt till en principiell nivå. 

• En tydlighet uppnås om hur Trafikverket arbetar, öppet för prövning enligt gängse 
vetenskaplig principer. 

• Ett enhetligt arbetssätt över hela landet. 
• En aktuell, kvalitetssäkrad kunskap och information lättillgänglig intern i 

Trafikverket. 

Miljöwebb Landskap (databas) 

Miljöwebb Landskap innehåller landskapsanpassningsattribut kopplade till väg- och 
järnvägsnäten och är därmed kopplad till NVDB och järnvägsdata. Databasen innehåller 
attribut om företeelser av stor vikt för landskapsanpassning, till exempel artrika vägkanter, 
artrika stationsmiljöer, alléer, faunapassager, kulturbroar och kulturvägar.  

Respektive ansvarig55 för viss verksamhet ansvarar för informationen i databasen. Det 
innebär att uppdatering av aktuellt tillstånd i anläggningen görs inför upphandling av 
skötsel i driftområden. Nya anläggningar som faunapassager, nya artrika miljöer med mera 
förs in av ansvarig för genomförandet. Åtgärdsbehov som berör den befintliga anläggningen 
kan redovisas av respektive ansvarig för anläggningen. I dagsläget kan miljöwebben 
användas för sammanställningar av miljöföreteelser, till exempel hur många milstenar som 
åtgärdats. Status och förändringar över tid kan ännu inte analyseras i detalj men är ett 
långsiktigt mål och nödvändigt för att kunna beskriva infrastrukturens 
landskapsanpassning. Databasen är utvecklad men saknar fortfarande viktiga delar för 
fullständig funktion. Databasen är anpassad för kommunikation med andra databaser. 
Kommunikation med en framtida databas för grön infrastruktur är möjlig, men det återstår 
att se om det kommer att utvecklas en sådan och vilken utformning den i så fall får.  

Tillståndsbeskrivning och GAP analys 

Via ordinarie arbetsverktyg kan medarbetare inhämta den information som behövs från 
miljöwebb landskap för en viss aktivitet.  Det kan handla om var en artrik miljö finns, dess 
aktuella tillstånd, vilken skötsel som genomförs eller när den restaurerades osv inför en 
ombyggnad av en väg eller inför en kabelläggning. Det kan också vara information som 
behövs inför en upphandling av skötsel för t ex faunapassager i ett driftområde, deras 
lokalisering och vilken skötsel som är lämplig kommande år.  
Årliga sammanställningar av aktuellt tillstånd för landskapsanpassning och åtgärdsbehov på 
nationell nivå kan relativt enkelt göras genom uttag ur miljöwebb landskap t ex för 
redovisningar i årsrapport, för redovisning av leveranskvalitet miljö och hälsa och inför 
verksamhetsplanering med mera.  
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Regional Landskapskaraktärisering 
 
När den nationella och de regionala planerna för transportinfrastruktur 2010–2021 togs 
fram genomfördes miljöbedömningar enligt miljöbalken och EG-direktivet om planer och 
program. Det visade sig inte möjligt att få en helhetsbild av hur transportsystemet 
samverkar med och påverkar Sveriges landskap, eller på vilket sätt åtgärder skulle kunna ge 
positiva effekter på miljömålsuppfyllelse och hållbar utveckling av landskapet. Regeringen 
gav därför Trafikverket i uppdrag att utveckla bättre metodik för att göra sådana 
bedömningar56. 

Uppdraget krävde en helhetsförståelse för landskapet: ”De svenska transportpolitiska målen 
och Sveriges undertecknande av den europeiska landskapskonventionen var här viktiga 
utgångspunkter för Trafikverkets arbete. Det innebär att verksamheten ska bidra till att de 
svenska miljökvalitetsmålen kan nås, och till att attraktiva landskap kan behållas och tillåtas 
att utvecklas. Att realisera detta kräver en helhetsförståelse för landskapet, det vill säga 
natur, kultur samt landskapets form och funktion sammantaget. Kännedom om landskapets 
pågående omvandlingsprocesser, känslighet för förändring och potential för utveckling är av 
avgörande betydelse. Lika viktigt är förståelse för infrastrukturens inverkan på, och samspel 
med, det landskap den befinner sig i – och förstås förmågan att omsätta sådan förståelse till 
handling vid planering, underhåll och utveckling av ny infrastruktur.”57. 

Trafikverkets metodprojekt landskap i långsiktig planering (LiLP) är det senaste bidraget till 
metodik för landskapskaraktärisering i Skandinavien. Danmarkutvecklade en ”Vejledning 
for landskabsanalyse” i samband med den stora kommunreformen som genomfördes 
200758. I Norge finns en handbok för landskapsanalys på kommunal nivå59  samtidigt som 
det sker en nationell kartläggning av landskapstyper som dokumenterar landskapsvariation 
på regional nivå.  

De arbetssätt och verktyg som ingår i LiLP-metodiken har testats i pilotstudier och 
utvärderats. Den vetenskapliga utvärderingen pekar bland annat på att metodiken ger en 
saklig grund för beslut om mål för landskapskvalitet, den kan också lätt överföras från 
infrastrukturplanering till regional planering. Landskapskaraktäriseringen ger också 
kunskap som kan användas inom andra områden, exempelvis som kunskapsunderlag och 
processverktyg för regional utveckling60. En fortsatt implementering av LiLP-metodiken är 
en viktig del av Trafikverkets arbete med landskap och möjligheterna att bidra till väl 
fungerande grön infrastruktur, men en fortsatt utveckling och tester av 
landskapskarakterisering på regional nivå krävs. Trafikverket ska därför i samverkan med 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Boverket. Havs- 
och vattenmyndigheten samt Länsstyrelserna testa metodiken i skarpt läge61. 

Uppföljning och utvärdering 
Aktuell data i Miljöwebb landskap kommer att tillåta en årlig jämförelse mellan aktuellt 
tillstånd i anläggningens landskapsanpassning när databasen är i full funktion och 
implementerad i alla delar. Resultatet ska ge leveranskvaliteten Andel landskapsanpassad 
infrastruktur som årligen ska rapporteras till regeringen och gapet till mål ska utgöra 
underlag för verksamhetsplanering på lång som kort sikt.  

För utvärdering krävs en djupare analys som använder information av genomförda åtgärder 
inklusive skötsel. Vid behov ska det ske en uppdatering av mål och stöd. Vidare ska 
utveckling initieras för ständig förbättring och kostnadseffektivisering av 
landskapsanpassning till en bevarad och stärkt grön infrastruktur 
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Förvaltningsmodell Landskap i sammanfattning 

Förvaltningsmodellen för landskapsanpassning syftar till att stödja Trafikverkets 
verksamhet så att resultatet är: 

• En allmänt accepterad, effektiv och mycket väl fungerande förvaltning av 
landskapsvärden i Trafikverket. 

• Trafikverket uppfattas som en ledande kunskapsbärare inom natur- och kulturmiljö 
och trafikinfrastruktur nationellt och internationellt. 

• Infrastrukturen ska vara en integrerad del i Sveriges gröna infrastruktur som bidrar 
till att väl fungerande ekologiska funktioner som stärker biologisk mångfald. 

• Infrastrukturen är en integrerad del av landskapets historiska utveckling och 
bevarandet av kulturvärden stärker upplevelsen och förståelsen av 
kulturlandskapet.  

• Smidiga och effektiva samråd och processer med tillåtlighetsmyndigheter, 
allmänhet och andra berörda aktörer. 

• Enkel upphandling och innovativ planering, byggande och skötsel. 
• Effektiv kontroll/uppföljning internt och externt. 
• Kostnadseffektiv förvaltning av landskapsvärden. 
• Krav och stöd ska finnas där de behövs och vara utformade efter aktuell 

förutsättning och behov i verksamheten. 
• Aktuella och kvalitetssäkrade data om landskapsvärden finns enkelt tillgängliga för 

alla berörda. 
• Lärande förvaltning av landskapsvärden. 
• Väl fungerande avvikelsehantering. 
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Figur 3. Förvaltningsmodell Landskapsanpassning. Modellen bygger på fem huvuddelar 
där navet utgörs av en databas, Miljöwebb landskap. Övriga delar omfattar Funktionella 
krav, Utförandestöd (handledningar, checklistor metod-anvisningar mm), redovisas som 
andel landskapsanpassad infrastruktur enligt de funktionella kraven. Andel 
landskapsanpassad infrastruktur ingår som en av tre delar i miljö och hälsa, där 
utvecklingen årligen ska redovisas till regeringen. 

Tillämpning i långsiktig planering 

Trafikverket planerar åtgärder för att åstadkomma ett transportsystem som oavsett 
trafikslag fungerar med samhällets utveckling. Kundernas behov och önskemål är i fokus 
och planeringen ska resultera i en effektiv förvaltning och användning av transportsystemet. 
Det görs genom att utifrån analys av önskat läge gentemot nuläge och med stöd i extern 
dialog ta fram planer för transportsystemets utveckling.  Åtgärdsval genomförs med stöd i 
”fyrstegsprincipen”62 Åtgärdsvalsstudierna ger underlag till prioritering av effektiva 
lösningar inom ramen för tillgängliga resurser och bidra till vidareutveckling av 
transportsystemets funktion som en del i hållbar samhällsutveckling. Förvaltningsmodell 
landskap ger nödvändiga bidrag för att beskriva nuläge, önskat läge och krav på åtgärders 
funktion för att möjliggöra val av effektiva lösningar som bidrar till hållbar 
samhällsutveckling. 

Tillämpning i nyinvestering 

Funktionskraven innebär att en viss funktion ska säkerställas när ny infrastruktur planeras 
och byggs inom de område som landskapsanpassningen omfattar, till exempel säkra 
passager för djur. Val av åtgärd för de områden som den aktuella anläggningen påverkar 
sker alltid i ordinarie planeringsprocess. Vanligtvis görs en första bedömning i samband 
med Åtgärdsvalstudien (ÅVS) för att sedan gå vidare i den fysiska planeringen med ökad 
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detaljeringsgrad. Utförandestöd och miljöwebb landskap underlättar upphandling och 
bidrar med stöd och information för genomförande. Miljöwebb landskap kompletteras med 
resultat av landskapsanpassning, till exempel nyskapad artrik vägkant och byggda 
faunapassager, vilket ger nödvändiga förutsättningar för upphandling av skötsel med mera. 

Tillämpning i skötsel av befintlig infrastruktur 

Skötsel genomförs av upphandlad entreprenör. Inför upphandling genomförs en 
uppdatering av tillståndet i anläggningen och för de delar som berör grön infrastruktur och 
landskapsanpassning lagras resultatet i miljöwebb landskap och utgör underlag för 
upphandling. Det är tekniskt möjligt att kvittera genomförda åtgärder enligt 
upphandlingens krav direkt av entreprenören i Miljöwebbens loggbok. 

Tillämpning för identifiering av åtgärdsbehov i befintlig infrastruktur 

Vid uppdatering av tillstånd inför upphandling av skötsel ger utförandeanvisningar stöd 
som säkrar kvalitet, enhetligt arbetssätt och möjliggör identifiering av eventuelle 
åtgärdsbehov i de landskapsanpassningar som tillhör anläggningen, till exempel artrika väg- 
och järnvägsmiljöer, alléer och existerande faunapassager. En aktuell bild av åtgärdsbehov i 
dessa delar tillhandahålls alltså i ordinarie verksamhet för skötsel. 

För åtgärdsbehov i anläggningen som kopplar till samspel med omgivande landskap i 
ständig förändring krävs i regel landskapsanalyser på nationell eller regionnivå. 
Utförandestöden ger anvisningar och hjälp för genomförande. Sådana analyser kan planers 
och genomföras efter behov. Kommande länsvisa handlingsplaner för Grön infrastruktur 
som ska finnas från och med 2018, kommer att komplettera och ge stöd för analyserna. 
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Nuläge 

Implementering i Trafikverkets processer 

Arbetssätt och metoder som är implementerade 

Trafikverket beslutade att implementera det föreslagna arbetssättet63 våren 2016. 
Implementering sker stegvis mera exakt hur och i vilken form utreds vidare under hösten 
2016. De krav på utformning som ingår används för att identifiera åtgärdsbehov i befintlig 
infrastruktur och kommer att finnas med i underlaget till Nationell transportplan 2018-
2029 som ska beslutas av regeringen 2017. För många nya projekt som startat planeringen 
efter 1 maj gäller att kraven ska hanteras via den fysiska planeringen. För projekt som redan 
har beslutade planer gäller inte kraven. För projekt stadier däremellan implementeras 
kraven på landskapsanpassning i den omfattning som är möjlig. I ett projekt som genomförs 
under hösten 2016 ska styrningen av landskapsarbetet och detaljer för succesiv 
implementering utarbetas.  

Miljöwebb Landskap har implementerats stegvis och innehåller idag data av varierande 
kvalitet. Från och med 2014 har data samlats in enligt metoder som anvisas i riktlinje 
landskap. Inventeringarna genomförs inför upphandling av driftområden och inom en 3-4 
årsperiod ska data finnas som är aktuella, enhetliga och kvalitetssäkrade över hela landet. 

Fortfarande saknas viktiga attribut och lagringsmöjligheter för vissa typer av data som är 
GIS baserade och rikstäckande till exempel viltolycksrisk och uppföljningsresultat. 

Utvecklingsbehov 

Ramarna för arbetet med landskapsfrågor och landskapsanpassning av infrastruktur finns 
på plats. Området är komplicerat och även tämligen ungt sett till forskning och tillämpning. 
För fortsatt utveckling är det viktigt att de ingående delarna i förvaltningsmodellen landskap 
implementeras tillsammans i verksamhetens processer.  

Kunskapen om infrastrukturmiljöernas samspel med omgivande landskap behöver 
utvecklas. T ex behöver metoder för att analysera alléers koppling till omgivning utvecklas. 
Med sådana verktyg öppnas möjlighet att såväl tillföra värden där de gör mest nytta och att 
avveckla alléer som saknar sådan betydelse för landskapet. Viktigaste enskilda 
utvecklingsbehoven finns dels i grundläggande kunskap om fladdermöss, kostnadseffektiva 
skötselmetoder för att stärka artrikedom och bekämpa invasiva arter.  

Landskapskaraktärisering, en metod som utvecklats av Trafikverket i samverkan med andra 
myndigheter och genomförts i pilotverksamhet i några län, ger om den genomförs 
rikstäckande en nödvändig bas för fortsatt utveckling av hållbar infrastruktur med 
landskapsanpassning som bidrar till bland annat en bevarad och stärkt grön infrastruktur 
men även utgör en väl definierad gemensam arena, som kan vara ett väsentligt bidrag för att 
utveckla en ny praxis för integrerad regional planering. Samtidigt som förståelsen för själva 
landskapsbegreppet ändrats har det vuxit fram ett resursperspektiv på landskapet. Det är en 
resurs i sig själv som ska förvaltas men också användas och integreras i lokalt och regionalt 
värdeskapande64. Detta perspektiv gör det möjligt att både utveckla och förändra 
landskapet, men som europeiska landskapskonventionen (ELC) framhäver kräver det både 
kunskap om landskapet och lämpliga verktyg för att kunna bevara, förvalta och utveckla 
landskap65.  
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Aktuellt tillstånd i anläggningen 

Åtgärder för att mildra negativa effekter av infrastruktur på djur har genomförts både i 
befintlig anläggning och i samband med nybyggnad av väg och järnväg. I nybyggnation har 
anpassningsåtgärder genomförts utifrån analyser i de enskilda projekteten och har varit 
faunabroar, faunaportar, grodpassager, anläggning av alléer mm. I befintlig väg och järnväg 
har åtgärder genomförts utifrån medel som funnits reserverade i nationella transportplaner. 
Åtgärderna har framförallt rört fisk (vandringshinder), groddjur, utter och i några få fall för 
klövdjur. Åtgärder för fisk har i ett fall genomförts i form av ett mycket framgångsrikt LIFE 
projekt, REMIBAR66, och därmed delvis finansierat av EU medel. Restaurering av alléer har 
genomförts liksom restaurering av några stationsmiljöer och artrika vägkanter. Värdefull 
kunskaper e och erfarenhet har vunnits i samband med arbetet. Sammantaget har detta gett 
värdefulla tillskott i landskapsanpassning för grön infrastruktur. I förhållande till den stora 
påverkan infrastrukturen har och det stora behovet av anpassningsåtgärder är effekterna 
tämligen begränsade.  

Det finns i den befintliga infrastrukturen en inbyggd brist på säkra passager för djur där den 
mest kostsamma, både att åtgärda, och för samhället i form av restidskostnader och 
personskadekostnaderna är viltolyckorna, dvs. åtgärder för stora djur som klövdjuren. Här 
finns en stor potentiell vinst för samhället genom att staten investerar i åtgärder som 
minskar viltolyckorna och samtidigt främjar en fungerande grön infrastruktur. 
Åtgärdsbehovet är också fortfarande stort såväl för grod och kräldjur som för vattenlevande 
djur som medelstora djur, om än sammantaget inte lika kostnadskrävande att åtgärda.  

Trafikbuller orsakar stor negativ påverkan på djur. Ett stort antal viktiga fågelområden har 
identifierats med påverkan från trafikbuller. Inga åtgärder har hittills vidtagits för att mildra 
denna påverkan.  

De artrika miljöerna har haft en negativ utveckling sedan början av 2000 talet. Detta beror 
på brister i skötsel, brister i kunskap och kommunikation, brister i tillgänglig metodik för 
skötsel och snabbt växande utbredning av några invasiva arter främst blomsterlupin och 
slideväxter. I till exempel region mitt har de artrika vägkanterna minskat med över 20 % 
sedan år 200167.   
Av de ca 3000 alléerna längs det statliga vägnätet är den dominerande delen anlagda under 
1700- och 1800-talen och i regel i behov av underhållsåtgärder eller restaurering68. Endast 
en ringa andel har åtgärdats och antalet alléer minskar.  
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Åtgärdsbehov 

Kunskapsnivån om anläggningens värden för grön infrastruktur har ökat liksom kunskap 
om bristerna. Genom växande tillgång på underlagsdata har allt säkrare analyser av brister 
och möjligheter varit möjliga att genomföra. Analyserna har genomförts delvis på nationell 
nivå enligt utvecklade och publicerade metoder och i några fall på bedömningar utifrån 
enkäter (groddjur) kompletterad med erfarenheter från Trafikverkets inventeringar i 
samband med nyinvestering. Andra viktiga underlag är bl. a regeringsuppdrag69 om 
barriärer i storstadsområden. För att nå målen om en grön infrastruktur bedöms det 
långsiktiga behovet av åtgärder uppgå till ca 12 miljarder kr som fördelas på 
åtgärdsområden i enlighet vad som framgår av tabell 1. Observera att 
landskapsanpassningsåtgärder för kulturmiljö och upplevelsevärden inte ingår.  

En mera detaljerad analys pågår i samband med åtgärdsplanering inför Nationell 
Transportplan 2018-2029 och ska finnas klar under hösten 2016.  

Åtgärdsområde Åtgärdstyper Antal Summa 

(tkr) 

Säkra passager 
för djur 

Faunapassager, 
(ekodukt, bro, 
port, trummor, 
stängsel, 
uthopp) Vilt-
varning mm 

1500 8 650 000 

Bullerdämpa 

naturmiljöer 

Skärm/buller-
dämpande asfalt 

300 600 000 

Artrika 
infrastruktur-
miljöer 

Restaurering 300 600 000 

Alléer Underhåll och 
Restaurering 

300 1 500 000 

Invasiva arter Bekämpning 200 400 000 

SUMMA   11 750 000 

 

Tabell 1. Åtgärdsområden, åtgärdstyper och åtgärdsbehov i befintlig väg och järnväg för att bidra till 
en fungerande och stärkt grön infrastruktur i landskapet. 

I vilken takt målet för den befintliga infrastrukturen kan uppnås beror främst på anslaget för 
riktade miljöåtgärder i den nationella transportplanen. I inriktningsunderlaget föreslog 
Trafikverket ca 6 miljarder vilket skulle innebära att 50 % omkring av åtgärderna kan 
genomföras under kommande planperiod. 

En viktig målsättning är också att få till stånd en väl fungerande förvaltning av 
landskapsanpassningen där Trafikverkets olika delar via sin ordinarie verksamhet bidrar till 
att aktuellt tillstånd finns lätt tillgängligt för planering och styrning. Att kunskap och 
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personresurser finns för en god funktion så att samordning och samverkan med andra 
landskapsaktörer kan ske smidigt och effektivt. 

Ambitionen bör vara att Trafikverkets arbete med landskapsanpassning, förvaltningsmodell 
landskap ska redovisas tillsammans med vunna resultat och erfarenheter internationellt, t 
ex vid IENE 2018 international Conference i Nederländerna. 

Hantering av landskapsanpassning i planeringsprocessen för nationell 
transportplan 

I åtgärdsplaneringen som är ett underlag till Nationell Transportplan 2018-2019 kommer 
kostnader för landskapsanpassning i nya projekt som saknar beslutade planer att inarbetas. 
För åtgärder i befintlig anläggning kommer kostnaderna att ingå i trimningsåtgärder med 
utgångspunkten att ca hälften av totalt åtgärdsbehov genomförs. För framgång krävs att 
detta prioriteras i långsiktiga planer för såväl investering som underhåll. 

Förväntade resultat 

Vid genomförande enligt förslag, dvs. att ca hälften av konstaterade brister i befintlig 
infrastruktur åtgärdas och att landskapsanpassning enlig föreslagna funktionskrav tillämpas 
i nyinvestering är förväntat resultat i slutet av planperioden (år 2029) att:  

• Ökningen av viltolyckor stoppas och börjar minska. (den stora minskningen kan 
förväntas först under nästa planperiod. 

• Mortalitet hos djur till följd av trafik är inte avgörande faktor för någon djurarts 
möjlighet till långsiktig fortlevnad. 

• Barriäreffekter av infrastruktur kommer enbart i undantagsfall vara ett problem för 
djur 

• Artrika infrastrukturmiljöer kommer att väsentligt bidra till förbättrad ekologisk 
funktion i landskapet och bidra till många hotade arter har möjlighet att återetablera 
sig till omgivande landskap från den refug infrastrukturmiljön utgör. 

• Alléerna får en långsiktig förvaltning där såväl nyetablering som avveckling kan 
ingå. Det förenklar Trafikverkets förvaltning som idag är låst av ett orubbligt skydd 
som försvårar avvägning mellan t ex tillgänglighet, trafiksäkerhet och 
naturvårdsintressen.  

• Bullerpåverkan på fåglar minskar. 
• Invasiva arter är inte längre ett starkt hot mot artrika infrastrukturmiljöer men ett 

problem. 
• Planering och byggande av vägar och järnvägar är mera förutsägbar till såväl 

kostnad som åtgärdsbehov 
• Samråd med länsstyrelser och andra myndigheter är smidigare och mindre tids- och 

kostnadskrävande genom tydlighet och öppenhet i vilka metoder för analyser och 
värderingar som används (beslutade) vilket öppnar för dialog på en principiell nivå 
enligt vedertagna vetenskapliga principer istället för kostsamma utredningar i varje 
enskilt projekt (figur 4). 

• Ensat och enhetligt arbetssätt som är väl känt internt och externt underlättar extern 
och intern kommunikation och effektiviserar planering och genomförande. 
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Figur 4. Med tillämpning enligt förvaltningsmodell landskap förväntas en situation som gynnar såväl 
miljön som Trafikverket. Landskapsanpassning blir en integrerad del i samhällsplanering som strävar 
mot ett hållbart samhälle. 

 

 

Ekologisk kompensation och Ekosystemtjänster 

Ekologisk kompensation 

Som en del i EUs ”biodiversity strategy” 202070 att stoppa förlusten av biologisk mångfald 
till 2020 ingår ekologisk kompensation som en viktig del för att åstadkomma ”no net loss” 
vid exploateringar.  Regeringens tillsatta utredning71 om ekologisk kompensation ska se över 
tillämpning och lagstiftning. Krav på ekologisk kompensation är att vänta i väsentligt större 
omfattning än tidigare vid t ex infrastrukturexploateringar. Analyser, värderingar åtgärdsval 
och åtgärdsmöjlighter kommer att erbjuda stora svårigheter med omfattande och 
kostnadskrävande processer som följd. Genom tillämpning av riktlinje landskap och de 
anpassningarna till grön infrastruktur detta innebär kan Trafikverket hävda att ekologisk 
kompensation enbart är aktuell i de fall riktlinjekraven inte uppfylls. 

Genom hanteringen från tidig planering genom den fysiska planeringen till och med skötsel 
som dokumenteras i Miljöweb landskap underlättas analysen, uppföljningen och 
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bedömningen. Ekologisk kompensation i Trafikverkets verksamhet kan därmed förvänta 
utgöra undantag. 

Ekosystemtjänster 

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla stöd som möjliggör för bl. a 
myndigheter att börja hantera ekosystemtjänster i beslut och processer från och med 201872.   
De krav och metoder som utvecklats av trafikverket för landskapsanpassning kommer att ge 
Trafikverket goda möjligheter att hantera ekosystemtjänster i planeringsprocesser och 
beslut. Via miljöwebb landskap kan hanteringen av ekosystemtjänsterna, dvs. 
landskapsanpassningar, dokumenteras och ajourhålls i ordinarie verksamhet. Inga nya eller 
större förändringar i befintliga processer eller rutiner torde därför behövas.  
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