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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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Sustainable boundaries defined
The decisive impact transport has on biodiversity
should be addressed with the following adaptations:

1. Safe passages for animals  (barrier and mortality)

2. No traffic noise in important birdhabitats (disturbance) 

3. Maintain, strengthen and add new species-rich habitats in 
the infrastrucure (Connectivity etc.) 

4. Prevention and control of alien invasive species.

listens
FOUND!
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Safe passages for animals  (Reptiles and Amphibians)

1. SÄKRA PASSAGEMÖJLIGHETER FÖR DJUR SKA FINNAS 
Motivet är att motverka barriäreffekter och att djur inte dödas i trafiken eller anläggningen. 
Dessutom förbättras trafiksäkerhet och punktlighet och samhällets kostnader minskar.
Det innebär att:
1. Kunskap om allvarliga konflikter mellan infrastruktur och djur ska finnas. 

…..

9. Vid ny- och ombyggnad av vägar och järnvägar ska passage för grod- och kräldjur
finnas vid identifierade konfliktsträckor. 

….

11. Riktade miljöåtgärder ska vara genomförda på identifierade konfliktsträckor enligt 
fastställd metod för följande djurgrupper:
a) Medelstora däggdjur.
b) Stora däggdjur.
c) Fladdermöss.
d) Grod- och kräldjur.
e) Vattenlevande djur.
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Managing
A	green	infrastructure

The	Swedish	Transport	plan	
2018-2029	

Annual	
Statements	of	
Account	

Realizing

Inspecting

Follow up

Planning

Analyse

Objectives
Demands

State	
/condition Measures

Webbased
Database
Landscape

Effects	/	
results
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Riktlinje	
Landskap	2.0

Riktlinje 
Landskap
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Riktlinje Landskap

…….som ger Trafikverket möjlighet att med utgångspunkt från verksamheten 
(planera, bygga och underhålla) kostnadseffektivt uppfylla samhällets omfattande 
krav som de uttrycks i lagar, mål och uppdrag.

Är ett verktyg för 
landskapsanpassning av 
transportinfrastrukturen…..
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Ambitionsnivå som har lagts fast i dokumentet
• Riktlinjens övergripande krav utgör en tolkning av lagar, förordningar 

och andra krav som träffar Trafikverkets projekt och verksamheter, 
bland annat genom tillståndsgivande myndigheters kravställande. 
Ambitionsnivån baseras på vetenskapligt grundad kunskap om 
transportsystemets miljöpåverkan och ger därmed Trafikverket 
möjlighet att föra diskussionen om miljökrav på generell nivå i stället 
(som ofta är fallet) i enskilda projekt. 
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Konsekvens: Trafikverkets situation går

ü Osäkert vad TRV vill
ü TRV till stor del i händerna på andra som t ex

ü Länsstyrelser
ü Intresseorganisationer
ü Bevarandeinriktad

ü Inga beslutade metoder och prioriteringar
ü Inget enhetligt arbetssätt
ü Dålig möjlighet tillkostnadskalkyl tidigt i 

planering

Från: Till:

ü Tydligt vad TRV vill och gör
ü TRV i förarsätet och dialogen förs 

ü med forskarvärlden och är
ü utvecklingsorienterad

ü Beslutade metoder och prioriteringar öppna 
för prövning enligt vetenskapliga principer

ü Ensat arbetssätt
ü God möjlighet till säker kostnadskalkyl tidigt i 

planering

Omfattande, tids- och resurskrävande 
diskussioner i varje enskilt fall. 

Dialogen styrs från enskilda projekt 
till principer, processer och rutiner

En osäker trevande oförutsägbar planering byts till en tydlig, målinriktad och förutsägbar
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Säkra passager:  Groddjur

Beslutad
Metod

Korttidsplanering
VP	3	och	6	årÅtgärdslistor	år

PLnpBeställning

Prioritering av åtgärderGenomförandeplanGenomföra
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Arbetsgång (förutsatt medel i Nationell plan 2018-2029) för 
genomförande av landskapsanpassning

Permeabilitet
TRV

Viltolycksrisk
NVR

Korttidsplanering
VP	3	och	6	årÅtgärdslistor	år

PLnpBeställning

Publicerad metod

Analysresultat

”Samråd”

TRV: Regioner
NVR: Regionala råd

Prioritering av åtgärderGenomförandeplanGenomföra
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Typåtgärder och åtgärdsbehov i befintlig 
väg och järnväg för att bidra till landskaps-
anpassning.
Tabellen visar känt åtgärdsbehov utifrån 
befintliga kunskapsunderlag. Kostnads-
beräkningar avser schablonkostnader för 
åtgärder.

Känt åtgärdsbehov för landskapsanpassning av infrastruktur enligt riktlinje 
landskap TDOK 2015:0323. 2016
Typåtgärder Antal Bedömt	långsiktigt	

åtgärdsbehov

(tkr)

Uppskattat	åtgärds-

behov	2018-2029

Förslag	till	fördelning	

nationell	plan

2018-2029

(tkr)

Säkra	passager	för	

djur

Faunapassager,	

(ekodukt,	bro,	port,	

trummor,	stängsel,	

uthopp)	Vilt-

varning	mm

2000 8 650	000 4	200	000 2	000	000

Bullerdämpa

naturmiljöer

Skärm/buller-

dämpande	asfalt

300 600	000 280	000 144	000

Artrika	

infrastruktur-miljöer

Restaurering 300 600	000 280	000 144	000

Invasiva	arter Bekämpning 200 400	000 200	000 96	000

Alléer Underhåll	och	

Restaurering

300 1	500	000 700	000 360	000

Strukturer	och	

samband

Utveckla,	stärka,	

återupprätta	

400	000 200	000 96	000

Värdeområden	

kulturmiljö

Utveckla,	stärka,	

restaurera

1 000	000 480	000 240	000

Infrastrukturens	

kulturvärden

Vårda,	bevara,	

restaurera,	

återupprätta

5 00	000 260	000 220	000

SUMMA 13	650	000 6 600	000 3	300	000

[


