
Kanada: Resultatet till denna analys var att för analysen av 

nedskräpning observerades en positiv korrelation mellan parametrarna 

som indikerar att nedskräpningstätheten i antal ökar vid motorvägar nära 

CMA (Census Metropolitan Area)

Ett omvänt förhållande mellan procentuell skillnad i antal och 
sektionslängd från studien i Kanada.

Fördelning av genomsnittet av antal skräp per 10 m2 för deltagande

tätorter fördelat efter skräpkategori exklusive fimpar och snus

Det nämns att det inte finns någon dokumenterad kunskap om trafiknära

nedskräpning och att fokus bör läggas på att hämta mer kunskap i ämnet

Detta för att få större underlag vad det gäller den trafiknära

nedskräpningen, beteende och attityder i syfte att tillämpa preciserade

åtgärder.

Introduktion
Problem med nedskräpning
• Påverkar djur och människor negativt

• Bidrar till mindre attraktiva och trygga miljöer

• Kan kosta mycket att åtgärda

Försök att minska miljöpåverkan

• Lagstiftning i form av miljöbalken

• Intresseorganisationer såsom Håll Sverige Rent

I dagens situation saknas det en del kunskap kring hur effektiva

olika åtgärder är.

Syftet med detta examensarbete var att:

• Få en överblick över nedskräpningsproblematiken längst med

svenska nationella vägar och rastplatser.

• Försöka jämföra hur nedskräpningsproblematiken och åtgärder

mot denna ser ut internationellt

Avgränsningar

• En begränsning är att studera motortrafik längst med vägar.

Metod
I denna studie har flera metoder använts, vilket innefattar 

litteratursökning, intervjuer, och personlig korrespondens med 

sakkunniga inom området

Resultat
Förstudie om trafiknära nedskräpning
Resultat att fimpar var överlägset det vanligaste skräpsorten i

tätorter med hela 63%, följt av snus på 15%. Utesluts fimpar och

snus fås det ett mer jämnt fördelat resultat. Nedskräpningstypen

”Plast” och ”Papper/kartong” blir då dominerande med hela 34%

var, följt av ”Annat” som ligger på 12%

Fördelning av genomsnittet av antal skräp per 10 m2 för

deltagande tätorter fördelat efter skräpkategori

Diskussion
• En faktor till skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa resultat kan

vara storleken av nedsrkäpningsföremålet och hur väl det märks av.

• Problematik som kvarstår är att dessa resultat är begränsade i dess

jämförelse mot övriga länder om t.ex. metoden för mätning varierar

• Större underlag av nedskräpning på europeisk nivå har varit

avsaknad vid större sammanställningar eller svåra att vara jämförbara

• Trafikverkets effektmodell för kostnad av drift och underhåll har

kostnad av nedskräpning/renhållning sammanfogat med drift och

underhåll. Detta gör det svårt att avgöra kostnader skilt från detta.

63%
15%

1%

7% 2%

1% 7%
3% Fimp

Snus

Glas

Plast

Metall

Organiskt

Papper/Kartong

Annat

6%

34%

7%6%

34%

12%
Glas

Plast

Metall

Organiskt

Papper/Kartong

Annat

Danska pilotprojektet

Danska pilotprojektet studien indikerar att det avfall som kunde mätas

minskade drastiskt för alla rastplatser. Störst minskning kan ses i Herning

för trattarna utformade för lastbilar, där nedskräpning minskade med 89

%. Trattarna för personbilar i Vordingborg visade en 87 % minskning av

nedskräpning, 54 % minskning i Slagelse, samt 37 % minskning i

Helsingör. Sorteringsmodulerna i Helsingörs centrum minskade avfallet

med 77 %.

Naturvårdsverkets skräpmätning 2020 visade

• 56,7 % fimpar respektive 12,5 % snus, vilket utgör en väldigt stor

andel av antalet skräpföremål.

• Exkluderat fimpar & snus. Blir 48,2 % plast, följt av papper/kartong

med 21,8 %.

Municipal Waste Europe visade att två problem är att:

• fastställa kostnader för skräp på kommunnivå

• information på kostnader varken registreras centralt eller offentligt.

Nordamerikanska studier

Usa: Studier visar att 70% av nedskräpning längst med vägar är från

individer (52% bilister och 18% fotgängare) På samma sätt är 88% av de

mindre nedskräpningsföremålen för individer vid transitpunkter såsom

busshållplatser och 90% av de större föremålen (69% fotgängare och

21% bilister).

Slutsats
Då de större resultaten av nedskräpningsproblematiken inte är direkt

jämförbara mellan länder som ett resultat av val av metod och

förutsättningar med mera, innebär detta att resultaten som erhålls från

studier av åtgärder inte behöver ha samma tänkta effekter vid

implementering. Övriga studier och länder har avsaknade

effektberäkningar av åtgärder vad det gäller den data vi har fått ta del av

i vår rapport.

Det behöver i större drag skapas eller antas en standardiserad metod

för undersökandet av nedskräpning längst med vägar och rastplatser

och även för undersökandet av nedskräpning generellt i form av

kostnad, mängd och komposition i framtiden. Detta för att få bättre

underlag per land och minska osäkerheten av resultaten vid

jämförelse.
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