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VM-plantering vid Rådamotet, väg 40. 
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SaMManfattnInG

Denna rapport är en del av arbetet med att in-
ventera och utvärdera de planteringar som gjor-
des längs med trafiklederna i Göteborg i samband 
med friidrotts-VM 1995 (”VM-planteringarna”). 
Målet med rapporten är att dra lärdom av hur 
planteringar bör utformas i trafikmiljöer i Göte-
borgsregionen.

Bakgrund
Projekteringen skedde snabbt, och utan att ge-
staltningsprogram eller skötselplaner togs fram. 
Underhåll och skötsel av växtmaterialet i plante-
ringarna har varit så gott som obefintligt.

Planteringarna projekterades bl a efter idén att 
man med växter kan skapa en säkrare trafikmiljö.  

Vm-planteringarna idag
Intrycket av VM-planteringarna idag är generellt 
positivt. Växterna verkar välgörande på vägmil-
jön. 

Formell plantering: har inte använts i så stor ut-
sträckning, men där den använts är resultatet bra. 
Tyvärr har etableringen inte varit god. En orsak 
till detta är felaktig, eller utebliven, skötsel. Träd 
behöver erforderlig skötsel för att få en god eta-
blering. 

Trädgrupper: stamträd i en klippt eller slagen 
gräsyta har använts mycket. Framför allt i de fall 
där stora, snabbväxande träd har använts ger träd-
grupperna den effekt som eftersträvas; att markera 
och uppmärksamma händelser i trafikmiljön. 

Täta vegetationsvolymer: denna planteringstyp 
har använts i stor utsträckning. Vegetationsvoly-
merna fungerar mycket bra i vägmiljön. De plan-
teringar som fungerat bäst är de som slutit sig fort, 
och där växterna haft samma möjlighet att kon-
kurrera om utrymmet. Ett stort plus är en låg och 
tät kantväxt, som förhindrar att gräs och ogräs 
sprider sig in i planteringen. 

drift och skötsel
Med små förändringar av driften kan resultatet av 
insatserna förbättras. Det kan röra sig om att klas-
sa om hela ytor eller inrikta skötselinsatserna på 

det som syns tydligast i anläggningarna, exempel-
vis ersätta döda trädplantor med nya. 

Trots brister i en del fall kan man konstatera att 
stora delar av anläggningarna har haft mycket bil-
liga driftkostnader. I förhållande till den låga kost-
naden har etableringen i stort lyckats. 

Med tanke på den stora investeringskostna-
den kan det tyckas onödigt att lägga stora sum-
mor i anläggningsskedet utan att ha någon upp-
följningstanke. 

Slutsatser - växtmaterial
Växtvalet är på många platser väl anpassat till den 
saltbemängda vägmiljön. Många av planteringar-
na frodas och är välväxta. 

Med de begränsade medel som finns för sköt-
selarbete är valet av växter i projekteringsskedet 
ytterst viktigt. I kapitlet Slutsatser - växtmaterial 
beskrivs några olika aspekter på växtval och vil-
ken påverkan förhållandena vid etableringen har 
för utvecklingen av planteringar. 

Slutsatser - gestaltningsprinciper
Kapitlet Slutsatser - gestaltningsprinciper tar av-
stamp i gestaltningsprogrammet för Göteborgs in-
farter, och ger med hjälp av erfarenheter från VM-
planteringarna förslag på hur planteringar i och 
runt Göteborg kan utformas. Nära centrum bör 
vägrummet ges en stram form och planteringarna 
följa ett formellt mönster. De mer naturlika plan-
teringarna hör hemma i zonen utanför centrum 
och då ska hänsyn tas till omgivande naturlig ve-
getation. Planteringar i en motorvägsmiljö, som 
vid Göteborgs infarter, ska svara upp mot storska-
ligheten. I ett brett vägrum som kantas av träd-
planteringar krävs att träden blir höga. I en små-
skaligare trafik- eller stadsmiljö kan även mindre 
träd användas. 

Lärdomar 
Sist i rapporten finns en lista, innehållande kort-
fattade gestaltnings-, projekterings- och skötsel-
anvisningar.



6 VM-PLANTERINGARNA I GÖTEBORG - LÄRDOMAR OCH SLUTSATSER

BaKgrund
En satsning på infarterna till Göteborg gjordes 
inför VM i friidrott 1995. Göteborg skulle skapa 
kvalitéer som var bestående även efter det att täv-
lingarna hade genomförts. En av dessa kvalitéer 
var god miljö. Vägverket bidrog till ett vackrare 
Göteborg genom att skapa en god vägmiljö vid in-
farterna till staden. Tiden från det att resurser till-
delades till dess att planteringarna skulle vara fär-
digställda var knapp. 

I rapporten ”Miljöförbättring utmed trafikle-
der kring Göteborg” (1994) står under avsnittet 
Syfte – Målsättning att ”…idéarbetet skall ses som 
en början på en långsiktig strategi, där miljön ut-
med stadens trafikleder intar en mer central roll.” 
Man hänvisar också till de åtgärder som föresla-
gits i Göteborgsöverenskommelsen1. En av idéer-
na som presenterades var att förbättra ”det gröna 
helhetsintrycket” utefter trafiklederna runt Göte-
borg. Ett urval av vägsträckor och ytor gjordes av 
Vägverket tillsammans med Göteborgs, Mölndals 
och Partilles kommuner, ytor där VM-plantering-
arna sedan projekterades och anlades.

infarterna innan Vm-planteringarna
Utdrag ur rapporten ”Miljöförbättring utmed tra-
fikleder kring Göteborg” (1994) avsnittet 2 Nuva-
rande situation:

”Helhetsintrycket blir splittrat vid en färd på de 
större trafiklederna i Göteborg. Det finns både väl 
utformade avsnitt och partier där mycket lite eller 
inget gjorts för att bearbeta den omgivande vägmil-
jön. Tyvärr präglas kanske slutintrycket av de sämst 
utformade miljöerna. Att åstadkomma avgörande 
förbättringar är ett mycket stort arbete då ofta själ-
va grunden för en god vägmiljö saknas; grönytor 
med avgränsande planteringar. När det gäller en-
skilda delar som informationsplatser, broar, tunn-
lar, murar m m finns också mycket att göra för att 

uppdragetS Omfattning
Uppdraget omfattar inventering och utvärdering 
av alla de planteringar som gjordes inför friidrotts-
VM 1995 längs trafiklederna in mot Göteborg, 
med undantag för de planteringar som gjordes vid 
de nya informationsplatserna.

Syfte 
Syftet med denna rapport är att följa upp VM-
planteringarna. En inventering av planteringarna 
har därför gjorts. Den utfördes 2005-2006, tolv år 
efter att planteringarna projekterats och anlagts.

En utvärdering är gjord av de insatser som 
gjorts, från projektering till skötsel. Både ekono-
miska aspekter och kvalitetsaspekter belyses. Frå-
gor som besvaras eller diskuteras är bl a:

•	 Vilka	växter	har	fungerat	bra	i	vägmiljön?
•	 Vilka	växter	har	fungerat	dåligt?
•	Har	man	i	förvaltningen	lyckats	nå	fram	till	ge-

staltningsidéerna?	
•	 Kan	resultatet	anses	motsvara	kostnaden	för	an-

läggning	och	skötsel?
•	 Vilka	 förändringar	 kan	 göras	 för	 att	 utveckla	

vägmiljön – förändringar av växtmaterial, sköt-
selförändringar	eller	andra	insatser?	

Rapporten riktar sig till beställare och konsulter i 
Göteborgsregionen.

måL
Målet med rapporten är att med hjälp av VM-
planteringarna kunna dra lärdom av hur plante-
ringar bör utformas i trafikmiljöer i Göteborgsre-
gionen.

InlednInG

1 Göteborgsöverenskommelsen: Sedan 1990 har förhandlingar pågått om hur storstäderna skulle utvecklas bl a genom att dess 
trafikinfrastruktur byggdes ut kraftigt. En överenskommelse undertecknades mars 1998 mellan Göteborgs kommun, Göteborgs-
regionens kommunalförbund och staten genom kommunikationsdepartementet. Syftet med överenskommelsen är att genom 
miljöförbättringar, ökad trafiksäkerhet och förbättrad tillgänglighet stimulera regional utveckling.
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åstadkomma en mer bearbetad miljö. De olika de-
larna i en vägmiljö är utförda med målet att nå en 
funktionell och ekonomisk väglösning som kräver 
minimalt underhåll.

Detta har lett till att de estetiska värdena har bli-
vit eftersatta.

Vägmiljöns ofta grova element och enkla finish 
gör att upplevelsen blir negativ om man jämför 
med stadsbebyggelsen i övrigt. Detta är nog en av 
grundorsakerna till att trafikleder upplevs som sto-
ra förfulande element i en stad.”

Som exempel på mycket medvetet utformade väg-
miljöer vad gäller gröngjort och hårdgjort nämns i 
texten den västra sidan av E6 vid Backa, områdena 
kring Älvsborgsbron och Tingstadstunneln. 

Som exempel på motsatsen tas Rv 45 (numera 
E45) vid Gamlestaden, Kallebäcks lider på Rv 40 
och E6 genomfart i Mölndal upp så som dessa 
områden såg ut då, 1994. Se bildexempel på nästa 
uppslag. 
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förutsättningar
Projekteringen skedde snabbt, utan att något ge-
staltningsprogram togs fram. Några skötselplaner 
gjordes inte.

Underhåll och skötsel av växtmaterialet i plan-
teringarna har varit så gott som obefintligt.

Planteringarna anlades våren 1995. Växtbäd-
dar utfördes 40 cm djupa. Täckning av växtbäd-
darna utfördes med 100 mm sand (täcksand/be-
tonggrus 0-8 mm).

Stamträden stadgades med tre stödkäppar och 
bands upp med gummiband. De försågs också 
med gnagskydd av plast.
Garantitiden för entreprenaden var fyra år. 

I mängd förteckningen specificeras skötseln un-
der garanti tiden för planteringsyta och för träd. I 
kontot ingår för planteringsytor: Ogräsrensning, 
kant skär ning, bevattning, gödsling och utbyte av 
dött växt material.

I kontot för garantiskötsel av träd ingår: Över-
syn av stagning, gödsling, beskärning, rotvattning 
och utbyte av dött växtmaterial.

Under garantitiden ska två mellanbeskitningar 
ha utförts, och en garantibesiktning vid garantiti-
dens	utgång.	Huruvida	dessa	besiktningar	har	ut-
förts är inte känt.  

Exempel på väl utformad vägmiljö. Grönyta/bullervall på E6 vid Backa. Från ”Miljöförbättring utmed trafikleder 
kring Göteborg” (1994).
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Exempel på vägmiljö där mycket litet gjorts för att bearbeta den omgivande vägmiljön. E6 genom Mölndal. Från 
”Miljöförbättring utmed trafikleder kring Göteborg” (1994).

gestaltningsidéer 1994
När planteringarna projekterades 1994 arbetade 
man bland annat efter teorin att det med växter 
går att skapa en säkrare trafikmiljö. Tre exempel 
som beskriver tanken:
•	 Formell	plantering
	 Höga	träd	planteras	 i	vägens	sträckning	 för	att	

synliggöra dess kurvatur på långt håll.
•	 Trädgrupper
 Grupper av träd har planterats vid moten för att 

uppmärksamma trafikanten på förändringen på 
långt avstånd.

•	 Vegetationsvolymer
	 Höga	och	täta	buskage	skärmar	av	filer	och	på-

farter när det finns risk för bländning och när 
kraven på överblick kan släppas.

Man visade vidare hur det närmsta sidoområdet 
kunde förbättras estetiskt genom att göra dikes- 
slänterna flackare och genom att klippa gräset 
närmast vägen, även där ytan i övrigt var slåtter-
yta. Med en välklippt zon längs vägen kunde en 
mindre välskött yta eller ett yvigare buskage ac-
cepteras.

Vid valet av växter till de olika planterings- 
ytorna ville man undvika monokulturer, ensarta-
de planteringar. Genom att blanda en mängd oli-
ka arter minskades risken att en hel planteringsy-
ta skulle bli dålig ifall en art inte etablerade sig på 
platsen.
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VM-planterInGarna IdaG

trädgrupper
Stamträd som bildar dungar i en klippt eller sla-
gen gräsyta har använts en hel del i anläggning-
arna. Grupperna består ofta av ensartade bestånd. 
Framför allt i de fall där stora, snabbväxande träd 
har använts ger trädgrupperna den effekt som ef-
tersträvas; att markera och uppmärksamma hän-
delser i trafikmiljön.

Vegetationsvolymer 
Beroende på växtsammansättningen bildas voly-
mer av olika form och täthet. Vegetationen kan i 
många fall ge en variation i väglandskapet, där det 
annars skulle se vidsträckt och kalt ut.

Vegetationsvolymer i form av höga buskage 
och träd, med lägre buskar som kantväxt, har an-
vänts i stor utsträckning längs alla Göteborgs in-
farter. Volymerna ser likadana ut och har likartat 
innehåll, oberoende av omgivande landskapska-
raktär och vegetation.

VM-planteringarna inventerades och fotografera-
des under hösten 2005 och våren 2006.

Intrycket av VM-planteringarna är generellt 
positivt. Växterna verkar välgörande på vägmil-
jön. Nedan utvärderas några av de gestaltnings-
idéer som tillämpats i VM-planteringarna.

geStaLtningSidéerna
formell plantering
Stamträd i rader och alléer, en gestaltning med 
mer formell prägel, har inte använts i så stor ut-
sträckning, men där rader har planterats är re-
sultatet bra. Planteringarna bidrar till att skapa 
struktur och att öka läsbarheten i en trafikmiljö. 
Trädrader som följer vägen bidrar med god visuell 
ledning. På vissa platser, exempelvis i Ringömo-
tet och i Ullevimotet, har man förlängt befintliga 
trädrader. En god gestaltningsidé som tyvärr inte 
fungerat fullt ut på grund av brister i etablering 
och skötsel. 

Stora, snabbväxande träd har använts i liten ut-
sträckning i VM-planteringarna. Det finns dock 
ett par exempel där sådana träd har använts. Ett 
exempel är E6N vid Ringömotet. En lång, konti-
nuerlig rad med höga popplar utgör här ett kraft-
fullt element i miljön som svarar upp mot stora 
byggnader och breda vägar. Vid projekteringen har 
man anslutit till denna rad och förlängt den med 
nya trädplantor. Tyvärr har etableringen misslyck-
ats, men gestaltningstanken är god.

Ett annat exempel där snabbväxande arter har 
använts och gett god effekt i VM- planteringarna 
är E6S vid Kållered, där goliatpopplar kantar vä-
gen.	Här	 tar	de	höga	popplarna	upp	vägens	ska-
la och bildar välgörande skärmar mellan indu-
striområde och vägrum. Vissa plantor har dock 
kapats, vilket försämrar helhetsresultatet.

Mellanstora träd, som exempelvis oxel, ger inte 
önskad effekt vad gäller optisk vägledning eller 
matchning av vägrummets skala. 

Trädrader är ett exempel på en mer formell plantering. 
Här i Hjalmar Brantingsmotet längs en gång- och 
cykelbana.
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Trädgrupp i Hjalmar Brantingsmotet.

Typiskt exempel på vegetationsvolym från VM-
planteringarna med höga buskar och träd. Någon 
riktigt bra kantväxt finns inte här, utan planteringen 

kantas av en ”rufsigare” grässträng. Kärramotet.
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Klippt grässträng närmast vägen ger ett prydligt 
intryck vare sig det avslutas mot slåtteryta eller 
buskage.

Kantväxter i planteringar ger en mycket bra effekt, 
både som ogrässkydd och visuellt, där etablering-
en har varit god. 

Principen att med vegetationsvolymer skärma 
av på- och avfarter för att minska risken för bländ-
ning har fallit väl ut. Gestaltningen fungerar. 

Klippt grässträng
En zon med klippt gräs närmast vägen är en myck-
et bra skötselåtgärd med en liten arbetsinsats re-
lativt det resultat insatsen ger. Gräsytornas indel-
ning i skötselklasser har gjorts vid projekteringen 
och där skötseln har motsvarat det förväntade har 
resultatet varit mycket gott. 

Avskärmande plantering som skyddar mot bländning 
i en avfart.
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Exempel på avskärmande plantering där 
vegetationen bryter siktlinjen mellan bostäder och 
motorväg. VM-planteringar vid Munkebäcksmotet, 
E20.

 
I Vägverkets projekt ”Mål och mått för gestalt-
ningskvaliteter i vägmiljön” (2004) gjordes en pi-
lotstudie med syfte att utveckla en modell för mät-
ning och analys av upplevda gestaltningskvaliteter 
i vägmiljöer. Resultatet visar bl a att gestaltningen 
tycks spela en avgörande roll för den samlade be-
dömningen av vägmiljöers kvalitet och påverkar 
alltså även upplevelsen av trygghet och säkerhet. 
Gestaltningen, växtbyggnad inbegripet, av Göte-
borgs infarter har alltså betydelse för upplevelsen 
av säkerheten på vägarna.

Vegetationen kan också fungera som avskärmning 
mot bostadsområden. Ljud och vyer från trafiken 
kan upplevas negativt i en boendemiljö och en 
skärm av vegetation kan dämpa dessa effekter. 

Vidare är planteringar genomsläppliga ytor där 
regn och dagvatten kan infiltreras. Under växtsä-
songen bromsas dagvattenflödet genom att regn-
vatten till viss del fastnar i bladverket, därifrån 
dunstar, och därför aldrig når marken. Växter an-
vänder också markvattnet och transporterar det 
från rötterna och ut till övriga växtdelar. Allt detta 
bidrar till att systemet med dagvattenhanteringen 
i brunnar avlastas. 

Vm-planteringarnas effekter utöver estetiska värden
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pLanteringar SOm fungerat Bra

Rader av goliatpoppel, E6 förbi Kållered.

formell plantering och trädgrupper 
Den formella planteringen har inte använts i så 
stor utsträckning i VM-planteringarna. En plante-
ring som fungerat bra är vid E6 S vid Kållered, där 
goliatpopplar kantar vägen. 

Vegetationsvolymer
Det är tydligt att de planteringar som slutit sig 
snabbt och där växterna har haft ungefär samma 
möjlighet att konkurrera om utrymmet, är de som 
fungerar bäst. Ett stort plus är en tät och låg kant-
växt som förhindrar ogräsinträngning. Bredare 
planteringar har klarat sig bättre än smala. 

Ej för smalt

Högre plantering, 
slutet bestånd

”Recept” på fungerande plantering 
(vegetationsvolym)

Tät kantväxt
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Grupper och enstaka träd i klippt 
eller slagen gräsyta. Här lönnar i 
Tingstadsmotet som står i en slagen 
gräsyta.

Vegetationsvolym med buskar 
och träd. Exempel hämtat från 
Jonseredsmotet.

Här fungerar en tät kantväxt 
som skydd mot ogräsetablering i 
planteringsytan. En stadig kantväxt 
gör också avslutet mot klippt gräsyta 
snyggare.
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pLanteringar SOm fungerat mindre Bra

förutsättningarna för god etablering är dåliga för 
en växt som vill ha dränerad jord. Vidare är växter 
med glest växtsätt dåliga kantväxter. Som exempel 
på sådana kan nämnas krypoxbär och ros. 

Ogräs har lättare etablerat sig i planteringar 
som är smala, än i de som är bredare. Skötsel av 
omkringliggande gräsytor spelar också stor roll. 
Där gräset klipps intill planteringsytan får ogräs 
och gräs svårare att tränga in i planteringen. Där 
klippning skett endast i framkant har ogräs kun-
nat etablera sig i bakkant. 

Där gräset klipps eller slås bara ett par gånger 
per säsong har låga planteringar haft svårt att häv-
da sig mot gräset. I värsta fall syns inte plantering-
en, utan klipps ner av åkgräsklipparen. Detta är en 
trolig orsak vid Kärramotet, där en rosplantering 
med 620 rosor är borta. Kvar finns endast en upp-
höjning i marken. 

Växter som blir för stora för sin plats är också 
ett problem. Exempel finns vid Klarebergsmotet 
på	Hisingen,	där	kryptall	planterats	intill	en	väg-
skylt. För att inte skymma skylten måste tallen be-
skäras, något arten inte har mått bra av. 

Förlängning av lindallé vid Ullevimotet som ej fallit väl ut. Av någon anledning har plantorna kapats.

formell plantering och trädgrupper
Det finns många exempel på trädplanteringar som 
inte fungerat. Träd behöver erforderlig skötsel för 
att få en god etablering. Gräs är oerhört konkur-
renskraftigt och behöver hållas borta från stam-
men, för att trädet ska få tillräckligt med vatten 
och näring.

Dålig etablering kan också bero på felaktig 
skötsel i form av påkörningsskador från åkgräs-
klippare, skador från linröjare, gnagskador från 
vilt eller skador från ej borttagna uppbindningar. I 
vissa fall har träden kapats (t ex lindar vid Ullevi-
motet) eller fattas helt. 

Vegetationsvolymer
För denna planteringstyp finns det en hel del ex-
empel på dålig etablering. Vanligt är att ogräs kon-
kurrerat ut svagväxande arter. Med låg skötselnivå 
tar sig ogräs lätt in i glesa planteringar. Där växt-
valet inte anpassats efter ståndorten får de plante-
rade växterna också svårt att hävda sig. 

I många planteringar har kantväxterna inte 
fungerat. Detta kan ha många orsaker. T ex har 
ginst	använts	som	kantplantering	på	Hisingen,	där	
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En av gestaltningsidéerna från 1994 var att und-
vika monokulturer för att minska risken att en hel 
planteringsyta skulle bli dålig ifall en art inte eta-
blerade sig på platsen. Med facit i hand har arterna 
ibland slagit ut varandra genom att arter med oli-
ka konkurrensmöjligheter planterats tillsammans. 
T ex har silverbusken, genom sin snabba tillväxt 
och förmåga att skjuta rotskott, konkurrerat ut 
många av sina grannar i samplanteringarna. 

Vad mer har gått feL?
Skötseln har uteblivit
Den i stort sett obefintliga skötseln har självklart 
påverkat planteringarnas utseende och etablering 
mycket. Att redan i projekteringsskedet upprätta 
en tydlig skötselplan och avsätta pengar för sköt-
sel- och gallringsåtgärder kan vara ett sätt att nå 
ett bättre slutresultat. 

marktäckningen har inte fungerat
Marktäckning med 100 mm täcksand (0-8 mm) ut-
fördes för att motverka ogräsetablering och mins-
ka skötselinsatserna. Marktäckningen har dock vi-
sat sig vara en utmärkt grogrund för fröogräs, pga 
sandens fukthållande egenskaper i kombination 
med nedfallande löv. Ett grövre material som t ex 
grus utan nollfraktion, eller täckbark, hade därför 
varit lämpligare. 

Marktäckning innebär inte att planteringen är 
skötselfri. Dock underlättas skötseln betydligt, då 
ogräsen inte lika lätt får fäste utan lätt kan rensas 
bort. 

fel växter planterades 
En aldrig så noga uttänkt plantering kan bli fel om 
inte rätt sorter planteras efter växtlistan. Med le-
veranskontroll och uppföljning i besiktningar kan 
problemet rättas till i tid. 

Växter planterades inte alls?
På många ställen i VM-planteringarna saknas bus-
kar och träd helt. Det är därför viktigt med upp-
följning, för att slutresultatet ska bli det som var 
tänkt.	Varför	är	 träden	borta?	Är	de	 inte	plante-
rade?	I	så	fall,	varför?	Har	de	dött,	och	sedan	inte	
bytts	ut?

Exempel från Tingstadmotet där buskskiktet inte har 
slutit sig. Dåliga förutsättningar i etableringsfasen kan 
vara en orsak till att ogräs har tagit över planteringen.

Växter har inte klarat sig på 
växtplatsen
På	Hisingen	är	markförhållandena	mycket	speci-
ella med hög lerhalt, syrebrist, låg mullhalt, högt 
pH	och	dålig	dränering.	Det	sistnämnda	orsakar	
stående vatten i delar av planteringarna, vilket i 
sin tur leder till plantutgång och dålig tillväxt hos 
de	kvarstående	växterna.	Vidare	är	Hisingen	ett	av	
Sveriges största industriområden, vilket medför 
stor förekomst av olika föroreningar. Närheten till 
havet innebär att det blåser mycket. Kraftig blåst 
är mycket påfrestande och uttorkande för växter. 

Sammantaget är förutsättningarna för lyckade 
planteringar	på	Hisingen	inte	de	bästa.	
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KOStnader
Kostnader för anläggning

Den totala vägsträckan som berörs av VM-
planteringar är ca 45 km. Planteringar finns 
längs infarterna från flera kilometers avstånd till 
Göteborgs centrum. Den kalkylerade kostnaden 
för anläggning av VM-planteringarna från 1994 
var 32 miljoner kronor. Då ingick även vissa extra 
skötselinsatser inför VM 1995, som exempelvis 
gallring av buskage och ökad gräsklippning. Den 
stora omfattningen av planteringarna verkar efter 
tolv år rimlig, men artvalet skulle med fördel ha 
kunnat vara mer platsanpassat. Då skulle också 
skötseln kunna vara mer differentierad utan att ge 
avkall på planteringarnas utseende. 

Kostnader för skötsel
År 2006 uppskattades den årliga skötselkostnaden 
för VM-planteringarna till 400 000 kr. VM-plan-
teringarnas totala area är ca 150 000 kvadratmeter, 
vilket ger en kvadratmeterkostnad av ca 2,70 kr/
år. Det är en grov uppskattning och det är svårt att 
från Vägverkets driftavdelning få fram siffror på 
hur stor summa som lagts ner på skötsel av gröny-
tor, eftersom den är en del av övriga driftkostna-
der. 

När man tittar på hur skötselresurserna dispo-
neras idag kan man dock dra slutsatsen att med 
små förändringar av driften kan resultatet av in-
satserna förbättras. Det kan röra sig om att klassa 
om hela ytor, eller att inrikta skötselinsatserna på 
det som syns tydligast i anläggningarna, exempel-
vis ersätta döda trädplantor med nya. 

Stora delar av anläggningarna har haft så gott 
som obefintlig skötsel, och därmed mycket billiga 
driftkostnader. I förhållande till den låga kostna-
den har etableringen i stort lyckats. 

Med tanke på den stora investeringskostnaden 

kan det tyckas onödigt att lägga så stora summor i 
anläggningsskedet utan att ha någon uppföljnings-
tanke. En lärdom är att det redan i projekterings-
skedet skulle behöva reserveras pengar till sköt-
selplan samt gallrings- och skötselåtgärder med 
jämna mellanrum. Att plantera för så stora sum-
mor och sedan inte ta hand om planteringarna är 
slöseri med resurser. 

Senare SKötSeLinSatSer 
för Vm-pLanteringarna
I utvärderings- och uppföljningsarbetet av VM-
planteringarna, som denna rapport är en del av, 
togs även förslag på engångsinsatser fram. Des-
sa en gångs insatser utfördes inför Friidrotts-EM 
2006. Åt gärderna bestod bland annat av borttag-
ning och ersätt ning av dött växtmaterial, föryng-
ringsbeskärning av buskar, beskärning av träd och 
kompletteringsplantering för att åstadkomma mer 
lättskötta ytor. 

förSLag på ytterLigare 
åtgärder 
Enskilda växter och kombinationer av olika växter 
förändras över tiden. VM-planteringarnas busk-
planteringar, och andra buskage, behöver en an-
norlunda skötsel med tiden. Vissa arter kräver 
föryngringsbeskärning för att skjuta friska skott, 
andra behöver gallras. 

Volymer med inslag av trädplantor kan genom 
gallring utvecklas mot trädgrupper, om träden har 
fått god etablering och tillväxt. 

Spontanetablerad björk kan med fördel behål-
las. Björk är ofta svårt att etablera. Om man inte 
vill ha den måste den rensas bort relativt omgåen-
de, då den snabbt konkurrerar ut andra arter.

Centrala ytor ska ha högre skötselintensitet än 
mer perifera ytor. Med centralt menas inte bara 
centrala Göteborg, utan även där vägen passerar 
ett samhälle eller förort. Se även designprogram-
met för Göteborgsregionens infarter (2003, 2008).

Med hjälp av en detaljerad skötselplan kan styr-
ningen av skötselåtgärder effektiviseras och medel 
omfördelas. Det medför ett bättre resultat på väg-
miljön och en ökad kontroll över ekonomin. Dess-
utom kan det undvikas att växtmaterial blir för-
stört på grund av felaktiga skötselåtgärder. 
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SlutSatSer - VäxtMaterIal

Växtvalet är på många platser väl anpassat till den 
saltbemängda vägmiljön. Många av planteringar-
na frodas och är välväxta. Undantag finns givetvis 
och mest framträdande blir de träd som inte har 
etablerat sig på ett fullgott sätt. Med de begränsade 
medel som finns för skötselarbete är valet av väx-
ter i projekteringsskedet ytterst viktigt. I driftske-
det bör skötselresurser läggas på trädvård i ökad 
utsträckning. 

Nedan beskrivs några olika aspekter på växtval 
och vilken påverkan förhållandena vid etablering-
en har för utvecklingen av planteringar. 

anpassa växtvalet efter områdets 
karaktär och naturliga vegetation
En blandning av trädgårdsväxter har använts i de 
flesta planteringarna oberoende av omgivande ve-
getationstyp. Inte heller har någon tydlig hänsyn 
tagits till platsens karaktär. Ett antal undantag finns 
dock, t ex vid Delsjömotet, väg 40 (se bild nedan). 

Växter ska väljas med tydlig tanke om differen-
tierad skötsel beroende på planteringens geogra-
fiska läge. Växtvalet är också avgörande för hur ef-
fektivt skötselarbetet kan planeras och utföras. Ett 
sätt att effektivisera skötselarbetet är att plantera 
sammanhängande ytor med buskar som kan för-
yngringsbeskäras vart femte år.

Välj växter efter ståndort
Att en art har fungerat dåligt på en plats och bra på 
en annan påverkas starkt av etableringsförhållan-
dena (tillgång på vatten och näring, konkurrens 
från ogräs m m). Ståndorten måste också beaktas 
vid val av art. I VM-planteringarna har man ib-
land lyckats med anpassningen till ståndort, men i 
andra fall inte tagit hänsyn till den. Exempel med 
bra anpassning till ståndorten är söder om Åbro-
motet där man i vissa delar har använt olika salix-
arter och al. Salix finns naturligt i omgivningen ef-
tersom marken i dalgången är fuktig. 

Exempel från väg 40, Delsjömotet, där växtvalet till 
vissa delar är välanpassat till omgivningen. Exem-
pelvis har tall och lärk använts, vilket samverkar 
med omgivande bergig skogsmark.

använd både snabb- och 
långsamväxande arter
Växter har olika snabb tillväxt. När resurserna för 
skötsel är begränsade är det viktigt att buskage slu-
ter sig snabbt och blir täta för att förhindra sly- och 
ogräs etablering.

Vad gäller snabbväxande träd finns det både för- 
och nackdelar. Sådana träd, exempel vis popplar, 
ger höjd åt anläggningen relativt snart efter plan-
tering. De tar upp vägens skala och bildar skärmar 
i vägrummet. Nackdelen är att popplar och andra 
snabbväxande träd har kortare livslängd. 

Snabbväxande träd kan planteras med lång-
samväxande, t ex vartannat träd i en trädrad. De 
snabbväxande träden fungerar då dels som am-
träd, och dels som ”utfyllnad” tills de långsamma-
re träden vuxit till sig. De snabbväxande tas bort 
när de långsamväxande nått lämplig storlek. 

tänk på etableringsfasen
När man säkerställt växternas kvalitet är etable-
ringsfasen det som avgör hur växterna utvecklas. 
Bra jord, god tillgång på vatten och ett bra ogräs-
skydd vid anläggningen är därför a och o. 

Att det i vissa planteringar har etablerats gräs, 
ogräs och sly kan bero på felaktig skötsel. En an-
nan orsak kan vara att vissa plantor efter 10 år har 
”gått ut” och växtmaterialet behöver bytas ut.
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Växtlista
Exempel på arter som har fungerat bra i VM-plan-
teringarna med avseende på ogräsresistens och 
vackert utseende är listade nedan till vänster. Be-

VÄXTLISTA

NÅGRA BRA ARTER/SORTER ARTER/SORTER SOM EJ FUNGERAT

Låga buskar 0,4 - 1,5 m Låga buskar 0,4 - 1,5 m

Spiraea betulifolia björkspirea1 Cotoneaster 
’Skogholm’

skogholmsoxbär (krypoxbär2)

för låg och för gles

Spiraea cinerea 
’Grefsheim’

norsk brudspirea Cytisus purgans gullginst7

fel ståndort, gles och klen

Stephanandra incisa 
’Crispa’

liten stefanandra2 Ligustrum vulgare 
’Lodense’

dvärgliguster

konkurrenssvag, skötselkrävande för 
god utveckling

Buskar mer än 1,5 m Buskar mer än 1,5 m

Aronia melanocarpa var 
elata

svartaronia3 Carpinus betulus avenbok

svåretablerad, framför allt på lera, 
känslig för salta vindar.

Cornus alba ’Sibirica’ körsbärskornell4

Cornus stolonifera 
’Flavirramea’

gullkornell4 Hippophae 
rhamnoides

havtorn

för glest växtsätt, konkurrenssvag, 
pionjärart med tidig utgångCotoneaster lucidus häckoxbär

Elaeagnus commutata silverbuske Hydrangea 
paniculata 
’Grandiflora’

syrenhortensia

konkurrenssvag, känslig för 
rotkonkurrens, långsam tillväxt

Pinus mugo bergtall5

Ribes alpinum ’Schmidt’ måbär

Rosa multiflora japansk klätterros6

Rosa rugosa regalliana vresros

Salix viminalis korgvide

Syringa vulgaris syren Rosa canina stenros 

för glest växtsätt

Träd Träd

Tilia sp lind Populus x 
canadensis 
’Robusta’

goliatpoppel

arten ska enligt litteraturen vara 
mycket vindtålig, men vid E6, Kållered, 
förekommer brutna toppar och glesa 
kronor 

Larix decidua europeisk lärk

Aesculus 
hippocastanum

hästkastanj

Populus balsamifera balsampoppel Sorbus intermedia oxel8

har inte haft någon god tillväxt i VM-
planteringarna

Prunus avium fågelbär

Ovanstående arter/sorter är exempel på växter som fått en 
god etablering och bra tillväxt i VM-planteringarna. 

Avgörande för en god etablering och tillväxt är att plantan 
är av god kvalitet och behandlas riktigt under transport 
och förvaring samt att den får tillgång till god växtjord i 
växtbädden. Dessutom är etableringsskötseln (exempelvis 
vattning och ogräsrensning) avgörande för hur plantan 
utvecklas.

Ovanstående arter/sorter är exempel på växter som visat sig 
fungera generellt sämre än andra växter. 

Att just ovanstående arter har fungerat dåligt kan bero 
på brister vid transport, förvaring och etablering.  Dåligt 
dränerade trädgropar i tät lera kan ha förekommit i 
dalgångarna, vilket leder till syrebrist för trädets rötter.

Buskar med ett glest växtsätt fungerar dåligt i vägmiljön, där 
skötselintensiteten är låg. Förmågan att konkurrera ut ogräs 
är viktig hos växterna. .

dömningskriterierna är hur täta buskagen är och 
deras förmåga att konkurrera med ogräs, samt i 
hur bra skick växten är efter 10 år.
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Kommentarer till växtlistan:
1. Björkspirea är en mycket bra kantväxt som ger 

en tät och fin kant. 
2. Krypoxbär och stefanandra är olämpliga val i 

refugplanteringar, pga sin saltkänslighet.
3. Aronia har i de flesta fall fungerat bra och eta-

blerats väl. Att den inte fungerat i vissa fall kan 
bero på att den sprider sig med rotskott, och 
täckningen av sand kan ha förhindrat detta. 
Den är även konkurrenssvag mot andra buskar 
och bör därför inte samplanteras med kraftig-
växande arter.

4. Kornellen bör föryngringsbeskäras för att be-
hålla sitt prydnadsvärde. 

5.	 Bergtall	har	inte	fungerat	bra	på	Hisingen,	dels	
på grund av ståndortskrav, och dels på grund 
av sitt glesa växtsätt vilket har lett till utkonkur-
rering av andra arter. 

6. Buskar som kräver regelbunden beskärning för 

att se bra ut (t ex japansk klätterros) bör inte 
väljas i en yta med extensiv skötsel. 

7. Ginst har visat sig fungera dåligt som kantväxt. 
Den är också ett dåligt växtval i Göteborgsom-
rådet	och	då	särskilt	på	Hisingen,	då	den	kräver	
en sandig och väldränerad jord.

8. Oxel har utsatts för gnagskador, vilket kunde    
ha undvikits med bra gnagskydd

Prydnadsapel ’Professor Springer’ har planterats 
med plantor i storlek th 160-180. Detta har visat 
sig vara en för liten storlek för att plantorna ska 
kunna konkurrera med övriga buskar när dessa 
”sätter fart”. Större kvaliteter hade troligtvis gett en 
bättre etablering.

Dyrbara växter, som t ex rhododendron, bör ej 
väljas då de är stöldbegärliga och har en tendens 
att ”försvinna”. 

VM-plantering längs E6S, Åbro, en fin vegetationsvolym med god etablering.

Havtorn, en konkurrenssvag växt som vill stå i 
sandiga jordar, är inget bra val för vägplanteringar i 
Göteborg. 

Välmående björkspirea framför björkridå. 
Gullbergsmotet, E6S.
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planera efter skötselförutsättningar
Det är viktigt att redan i projekteringsstadiet ha 
kännedom om vilka förutsättningar som finns för 
skötselinsatser. Kan man välja växter som behöver 
beskäras?	Kan	man	använda	sig	av	successionssta-
dier	i	planteringen?	Skötseln	efter	garantitiden	be-
gränsar sig tyvärr ofta till gräsklippning. Buskar 
och träd lämnas mer och mer åt sitt öde. 

Skötseln under garantitiden är av stor vikt. 
Ogräsrensning är särskilt viktig under växternas 
etableringsskede. Eventuell uppbyggnadsbeskär-
ning av träd ska utföras då.

Exempel på nästan omöjliga ytor att sköta finns 
i Munkebäcksmotet. Där finns starkt lutande ytor 
där gräs ska klippas och det finns ingen parke-
ringsficka för driftfordon. Sådana situationer ska 
undvikas vid projektering. Förslag till plantering-
ar bör granskas av driftansvariga, så att svårskötta 
ytor upptäcks. 

Stamskador på träd kan orsakas genom på-
körning med åkgräsklippare, men kan också vara 
gnagskador. Kaninkolonier finns på flera håll i 
Göteborgsområdet. 

När garantitiden löpt ut och Vägverket tar över 
driften bör man tänka på att vissa skötselinsatser 
har stor betydelse för resultatet. I texten som följer 
beskrivs några viktiga skötselinsatser. 

Viktigt med putsning
När en gräsyta har klippts är det viktigt att puts-
ning utförs runt planteringar. Putsningen försvå-
rar för gräs och ogräs att ta sig in i planteringsytan. 
Helhetsintrycket	blir	också	mycket	prydligare.	

Putsning kring trädstammar ska ske manuellt, 
för att undvika att trädet ”ringbarkas” av linröjare 
eller får påkörningsskador av gräsklippare.  

trädstöd ska bort 
Trädstöd ska tas bort efter plantans etablering. 
Normalt bör detta göras inom garantitiden. Stöd 
och uppbindning riskerar att skada trädet om det 
får sitta kvar. Trädet behöver dessutom ”lära sig” 
att stå emot blåst utan stöd. 

Här har trädstödet inte tagits bort efter trädets 
etablering. Störar och band har skavt på barken och 
gett svåra skador på stammen, skador som lett till att 
trädet håller på att dö.

Ett dåligt exempel från Marie holm, väg E45, där ytan 
närmast planteringen utelämnas vid gräs klippning. 
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Allvarlig gnag- eller påkörningsskada. Skadorna 
på barken ökar risken för rötangrepp.

Döda växter förfular en anläggning. Döda växter ska därför alltid bytas ut så fort som möjligt. Bilden är tagen vid 
Tingstadsmotet.

gnagskydd behövs - och ska bort i tid
För gnagskydd gäller att de tas bort när trädet bli-
vit så stort och barken så grov att risken för allvarliga 
gnagskador så gott som kan uteslutas. Växtsläkten som 
är särskilt utsatta för gnagskador är Prunus och Sor-
bus, där bl a körsbär, hägg, oxel och rönn ingår. I de-
lar av Göteborg finns kaninkolonier inom vägområdet. 
Där måste man vara extra noga med att gnagskydd an-
vänds.

Om gnagskydden tas bort inom garantitiden är en 
bedömningsfråga som avgörs från fall till fall. En över-
syn måste göras av gnagskydden så att dessa inte ska-
dar trädet. För trånga gnagskydd byts ut eller tas bort 
när behovet av skydd minskat.  

döda växter ska ersättas snabbt
Döda växter ska bytas ut mot nya. Döda växter, fram-
för allt döda träd, stör helhetsintrycket av vägmiljön. 
Det är viktigt att borttagning görs så fort som möjligt 
efter att död planta upptäcks.
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SlutSatSer - GeStaltnInGSprIncIper

Vägmiljöerna bör avspegla de olika zonerna utmed 
infarterna som beskrivs i ”Designprogram Göte-
borgsregionens infarter” (se kart- och tabellutdrag 
på sidan 28 i denna rapport). Nära centrum ska 
vägrummet ges en stram form och planteringarna 
följa ett formellt mönster. De mer naturlika plan-
teringarna hör hemma i zonen utanför centrum 
och då ska hänsyn tas till omgivande naturlig ve-
getation. 

Man kan välja om man vill arbeta med att låta 
vägrummet knyta an till omgivningen eller ställa de 
två i kontrast till varandra. Det är dock viktigt att 
det är ett medvetet val så att resultatet inte blir ett 
utslätat väglandskap, som ser likadant ut i hela re-
gionen, utan har förankring i platsen. 

Planteringar i en motorvägsmiljö, som vid Göte-
borgs infarter, ska svara upp mot storskaligheten. 
I ett brett vägrum som kantas av trädplanteringar 
krävs att träden blir höga. I en småskaligare trafik- 
eller stadsmiljö kan även mindre träd användas. 

Fortsatt hänsyn till siktstråk är viktig vid pro-
jektering av planteringar. Viktiga landskaps- eller 
stadskaraktärer ska uppmärksammas. 

Föreslagna gestaltningsprinciper nedan känns 
igen från VM-planteringarna, men har också 
kompletterats med några nya principer. 

Att i driftskedet följa upp planteringarna är av-
görande för gestaltningens utfall. 

Vid inventeringen av VM-planteringarna kan 
man dra slutsatsen att skötselinsatserna kan riktas 

E6 vid Bäckebolsmotet. Ridån av pilar, till höger i bilden, är inte planterad inför VM-1995, men den är ett bra 
exempel på ett storskaligt gestaltningsgrepp som lyckas göra vägrummet intressant och vackert. Den formella 
placeringen av träden i rader signalerar att man närmar sig regionens/stadens centrum. Trädens växtsätt och 
bladfärg ger stark karaktär åt infarten till staden.
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Små träd längs en bred väg ger inte önskad rumslighet, medan höga träd tar upp skalan och bildar väggar i 
vägrummet.

Bra exempel på brett vägrum där höga träd tar upp skalan. E6 norr om Ringömotet.

bättre	 och	därmed	 ge	 större	 resultat.	Högre	 krav	
bör ställas på planteringar nära vägen där trafikan-
ten	 urskiljer	 mer	 detaljer.	 Högre	 krav	 bör	 också	
ställas där planteringarna ansluter mot en lokalväg 
eller ett bostadsområde – inga fula baksidor bör 
vändas dit. Man kan däremot sänka ambitionsni-
vån när planteringarna står långt från betrakta-
ren. Skötselkravet kan med lämpligt växtval också 
sänkas i ytterzonerna, så att skötselinsatserna kan 
koncentreras till centrum och regioncentrum. 

Stora träd
Stora träd bör användas i större utsträckning än 
vad som gjorts vid infartsplanteringarna. Gärna i 
rader som följer väglinjen. De är även lämpliga att 
effektbelysa, för en vacker inramning av entréerna 
till staden. Det är de tydliga, stora dragen som blir 
mest effektfulla i en storskalig vägmiljö. Belysta 
trädrader kan bli till landmärken nattetid och un-
der mörka årstider. I designprogrammet för Göte-
borgs infarter har objekt lämpliga för scenografisk 
belysning identifierats. Samspelet mellan belyst 
vegetation och dessa objekt är viktigt att beakta 
när man i framtiden projekterar effektbelysning. 
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Växter med särskilda egenskaper
Växter med särskilda egenskaper såsom tidig 
blomning, tydlig form eller vackra höstfärger kan 
bidra med stora värden åt vägmiljön, antingen i 
massverkan eller som accenter, men då i stora 
grupper för att balansera vägmiljöns storskalig-
het. Artvalet i befintliga buskage kan förändras ef-
terhand när de förnyas och plantorna byts ut. Då 
bör man minska antalet arter i varje enskild plan-
teringsyta och frångå valet av trädgårdsväxter när 
man befinner sig i en naturmiljö/landsbygdsmil-
jö. Artsammansättningen bör knyta an till i omgi-
vande landskap. 

massverkan - enhetlighet
Vid vägar med höga hastigheter är det bra att an-
vända samma art, eller kombination av ett fåtal 
arter, på en större yta. Detta ger ett lugnare och 
prydligare utseende. Växtbyggnaden kan anpas-
sas till omgivande miljö och möjligen förfinas el-

Stefanandra får vackra höstfärger. Olika exempel på effekten av enhetlighet och mass-
verkan: Dike längs väg 166 i Dalsland fullt av vitsippor 
och björkdungens vita stammar i Gull bergsmotet.

ler renodlas. En strävan bör vara att få en vacker, 
harmonisk och intressant vägmiljö som förstärker 
omgivningens karaktär. 

Klippt grässträng
En klippt grässträng på minst två meter längs vä-
gen ger ett prydligt utseende och ger dessutom 
en möjlighet för människor att komma av vägen 
vid motorstopp eller trafikolyckor. En bra förebild 
finns i Åbromotet där vägen kantas av en bred zon 
med klippt gräs innan planteringarna tar vid. 

Det är viktigt att projekterad skötselnivå följs 
upp i driftskedet.

Stamträd och lägre undervegetation 
Ett sätt att åstadkomma en mer formell plantering 
med stamträd kombinerat med buskar är att an-
vända ett enhetligt buskskikt som inte växer sig så 
högt. Ett buskskikt av marktäckande arter ger efter 
etablering en skötseleffektiv yta jämfört med gräs 
som ska klippas. 
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Åbromotet. Bred zon 
med klippt gräs innan 
planteringarna tar vid.

Väg 158. Klippt gräs 
längs vägkanten.

Plantering i Rådamotet, 
väg 40, med stamträd och 
ett lågt och tätt buskage 
av Stephanandra incisa 
’Crispa’. 
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Utdrag ur Designprogram för Göteborgsregionens infarter. Kartan visar en föreslagen zonindelning enligt tabellen 
under kartan. Tabellraden beskriver hur högre plantering föreslås gestaltas och skötas i de olika zonerna.
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lärdOMar

gestaltning
•	 Anpassa	gestaltningen	efter	omgivningen.
•	 Inne	 i	 staden	passar	mer	 formella	planteringar	

med träd i rader och med formstarka volymer 
och t o m häckar. När vägen går genom natur-
mark kan man använda växter som finns i om-
givningen. På så sätt anpassas även skötselnivån 
efter anläggningens geografiska läge, se zonin-
delningen i designprogram för Göteborgsregio-
nens infarter.

•	 Var	 inte	 rädd	 för	 att	 använda	 stora,	 ensartade	
planteringar, där omgivningen medger det. 

Växtval
•	 Välj	buskar	som	blir	täta	och	är	bra	på	att	tränga	

bort ogräs, särskilt som kantvegetation.
•	 Snabbväxande	 arter	 kan	 vara	 bra	 om	man	 vill	

ha ett resultat på kort tid. Vill man istället ha 
en långlivad plantering ska man satsa på växter 
som lever länge.

•	 Välj	 växter	 som	passar	på	platsen	 (se	 även	ge-
staltning ovan). 

projektering
•	 Föreskriv	 gnagskydd	 för	 växtsläktena	 Prunus 

och Sorbus.
•	 Undvik	att	projektera	ytor	som	är	svåra	att	sköta.

•	 Undvik	 för	 smala	 planteringar,	 i	 vilka	 gräs	 och	
ogräs lättare tränger in.

•	Undvik	 sand	 (över	 huvud	 taget	 material	 med	
nollfraktion) som marktäckning. 

•	 Låt	driftansvariga	granska	handlingar.

Skötsel
•	 Vattna	nyplanterade	växter!	Växter	måste	ha	god	

tillgång till vatten under etableringsskedet.
•	 Föreskriv	och	utför	skötsel	av	träd	särskilt	noga.	

Runt trädstammen måste finnas en yta som hålls 
fri från gräs och ogräs. 

•	 Ta	bort	trädstöd	och	uppbindning	när	trädet	ro-
tat sig eftersom störar och uppbindning annars 
kan skada trädet.

•	 Putsa	gräset	runt	planteringar.	Det	är	ett	enkelt	
sätt att få en yta att se prydlig ut, och försvårar 
ogräsinträngning.

•	 Var	 noga	 med	 att	 inte	 skada	 trädets	 bark	 vid	
gräsklippning och putsning.

uppföljning/besiktning
•	 Var	 noga	med	 att	 besiktningar	 som	 föreskrivs	

under	 garantitiden	 verkligen	 genomförs!	 Ac-
ceptera inte felaktiga växtleveranser eller sekun-
därt växtmaterial. Tillse att döda växter ersätts 
snabbt. 

E20, Sävedalen.
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