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Trafikverkets uppdrag

1 § Trafikverket ska med utgångspunkt i ett 

trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den 

långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, 

järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande 

och drift av statliga vägar och järnvägar.

Förordning (2010:185) med instruktion för 

Trafikverket
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4 § En myndighet som anges i 1 § ska inom sitt 

ansvarsområde och inom ramen för sina uppdrag 

initiera, stödja och utvärdera arbetet med 

klimatanpassning. Om myndigheten förvaltar eller 

underhåller statlig egendom, ska myndigheten 

också anpassa den verksamheten till ett förändrat 

klimat.

Förordning (2018:1428) om myndigheters 

klimatanpassningsarbete

Trafikverkets 
klimatanpassningsstrategi

• Skapa förutsättningar för effektivt arbete 

med klimatanpassning 

• Förebygga negativa följder av 

klimatets påverkan genom att skapa 

robusta anläggningar

• Hantera effekter av klimatets påverkan



Hur påverkas Trafikverkets 
vägar av ett förändrat klimat?
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Atmosfären

• Ljusförhållanden

• Hagel

• Dimma

• Halka

• Vattenplaning

• Snödrev

• Tjälskador

• Värmebölja

• Blödande asfalt

• Skyfall

• Korrosion broar

• Fallande is från 

broar

• Isstorm

• Vinderosion

• Arbetsmiljö

Vattendrag och sjöar

• Översvämningar

• Vattenstånd i sjöar

• Erosion/bortspolning

• Slasklaviner

• Islossning

Terräng

• Laviner

• Ras och skred

• Slamströmmar/ 

moränskred

Havet

• Stormflod

• Havsnivåhöjning och 

kusterosion

Djur

• Viltolyckor

• Renpåkörningar

Växtlighet

• Brand

• Fallande träd

• Invasiva arter

• Övrig vegetation 

(slåtter)

Spridning från trafik

• Buller

• Vibrationer

• Luftföroreningar 



Arbetssätt 
klimatanpassning
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Andra exempel på åtgärder i vägunderhåll
• Överflödestrummor – har kapacitet för större flöden

• Flödesapp för enskilda trummor – dimensionera för skyfallsliknande regn

• Mer riktade inspektioner av trummor

• Avleda slamströmsfåror – minskar flöden längre nedströms

• Plantera Salix i erosionskänsliga vägslänter – stabiliserar

• Hårdare bitumen i beläggning – motverkar blödande asfalt vid värme

• Tjäle – bärighetsåtgärder

• Plantera ålgräs – mindre vågor och vågerosion i kustnära områden
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Exempel skyfall8

Klimatförändring 

(ändrad nederbörd)

Uppströms markanvändning/

dagvattenhantering 

(påverkar avrinning)

Väg påverkas –

och påverkar

Värden nedströms

Utanför 

Trafikverkets 

rådighet

Trafikverkets 

rådighet



Förhållningssätt (översvämningar)
• RCP 4.5 (RCP 8.5 för kustnära och komplexa anläggningar)

• Återkomsttid 50 eller 100 år beroende på typ av väg

• Högsta vattennivå under vägbana

• Successiv anpassning

• Från fall till fall
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Källa: Trafikverket, 2021: Avvattning, Dimensionering och

Utformning. Trafikverkets Infrastrukturregelverk.



Underhåll i ett framtida klimat – ansats och utmaningar

• Klimatanpassningen bör baseras på risk (var förväntas problemen bli störst om åtgärder inte 

vidtas?)

• Osäkerheter. Klimatscenarier är övergripande bedömningar - händelser är unika. 

• Vinterväghållning förskjuts norrut, tjälproblematik förmodligen värre men svårbedömd samt 

fler och intensivare skyfall.

• Utmaning att bygga bort alla risker. Samhällsekonomisk värdering.

• Samverkan med andra aktörer – vatten känner inga administrativa gränser, begränsad 

rådighet för enskilda aktörer vad gäller riskreducerande åtgärder.

• Vilka klimatanpassningsåtgärder är lämpliga (teknik, juridik, miljö och ekonomi)? 

• Hur tas hänsyn till samhälls- och teknikutvecklingen i övrigt?

• Vilken forskning behövs?

10


