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Trafikverkets arbete 
med artrika 
järnvägsmiljöer

Eva Ditlevsen
Miljöspecialist Landskap
Region Syd
eva.ditlevsen@trafikverket.se
010-123 00 71
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LANDSSKAPET
UTARMAS!

Vilka förutsättningar ges
kommande generationer?
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9 708 km trafikerad banlängd
586 stationer
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Var är gränserna för 
transportinfrastrukturen?

• Hur kan de uttryckas?
• Hur kan de mätas?
• Hur kan de följas upp?
• Hur kommer vi innanför 

gränserna?
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Natur
Naturvård
Natur §§§§§

Samhälle
Brukande
MB, PBL, VL, 
JVL, §§§§§§
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Tillgänglighet

Trafikverkets Målbild

Funktionsmål -
tillgänglighet

Hänsynsmål –
säkerhet, miljö och hälsa

Det övergripande transportpolitiska målet:
Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet
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Riktlinje 
Landskap 2.0

Revidering pågår till 
Riktlinje Landskap 3.0

Beslut mars 2019

Undvika biotopförlust, sköta, utveckla och 
tillföra artrika infrastrukturmiljöer

• Kunskap om artrika och väg- och 
järnvägsmiljöer ska finnas

• Kunskap om potentiellt artrika väg- och 
järnvägsmiljöer ska finnas

• Inom befintlig infrastruktur ska artrika miljöer 
utvecklas och skapas utifrån rådande 
ekologiska förutsättningar och anpassas till ett 
ekologiskt landskapssammanhang

• Skötsel och restaurering så gynnsam ekologisk 
status uppnås
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Planetära gränser för infrastrukturens 
påverkan på biologisk mångfald
Den avgörande påverkan transportinfrastrukturen har på naturen och 
den biologiska mångfalden åtgärdas med följande anpassningar: 

1. Säkra passagemöjligheter för djur 
2. Minska bullerstörning från trafik i viktiga naturmiljöer 
3. Sköta, utveckla och tillföra artrika infrastrukturmiljöer 
4. Bekämpa och motverka invasiva oönskade arter.

Bilder ur rapporten ’Inventeringsmanual för biologisk mångfald vid järnvägsstationer’, Trafikverket 2015:253 
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Nat
ur 
och 
kul
tur

TRV Forskning

Landskap i långsiktig 
planering

Inventeringar och forskning, tillståndsbedömningar av 
anläggning, nybyggnation, åtgärder och skötsel

Internationell samverkan

Bilder bl.a. ur rapporten Inventeringsmanual för biologisk mångfald vid järnvägsstationer, Trafikverket, 2015:253

Anläggningskoll investering och underhåll  - riktade åtgärder – skötsel –
uppföljning – erfarenhetsåterföring

Myndighetssamverkan, 
andra aktörer, föreningar, …

http://uic.org/spip.php?page=pressroom
http://www.nvfnorden.org/
http://www.cbm.slu.se/iene/index.php
http://www.triekol.se/index.php
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Kunskapsinhämtning och utveckling

Underlag för

• Tillståndsbedömning
• Lämplig skötsel
• Riktade miljöåtgärder
• Stöd vid ny- och ombyggnation

Pågående arbete med framtagning av 
vegetationsprogram - strategier för hantering 
av vegetation (slåtter, störning, uppgrävning,…)



12

Miljöwebb landskap – navet….
• Befintliga värden
• Anläggningsdata (natur- och kultur)
• Identifiering och tydliggörande av behov – riktade insatser
• Uppföljning 
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Artrika järnvägsmiljöer
(Region Syd)
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Tack!
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