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Förord

A

lla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Trafik
verkets vision lyfter fram den gröna färgen som blir
riktigt påtaglig när vi färdas längs grönskande stråk,
omgivna av blommande vägkanter eller skuggande
alléträd. En grön miljö.
Men gröna vägmiljöer förutsätter en medveten hantering av
växtligheten i hela kedjan, från planering och projektering till
bygge, drift och underhåll. Vi måste vara lika professionella i
arbetet med planteringar, vägkantsslåtter och trädbeskärning
som när vi skapar tekniskt välkonstruerade vägar.
Omsorgen och kunskapen om vägarnas grönska är också en
ekonomisk fråga. Rätt växter i vägområdet kan ge kostnads
besparingar, framför allt i driftskedet. Samtidigt har Trafikverket
en fördel av att vara en av landets största inköpare av växter, det
är viktigt att veta när det gäller frågor som rör upphandling och
leverans.
Med den här skriften vill Trafikverket förmedla råd som utöver
skötselperspektivet berör analyser av landskapet, förutsättningar
för växternas etablering och en beskrivning av vilka alternativ väg
byggaren kan stå inför i planerings- och projekteringsskedet när
det gäller val av växtlighet.
Det är Trafikverkets förhoppning att Växtlighet i vägmiljö ska
inspirera och vägleda dig som planerar, bygger eller sköter väg
anläggningar.
Johnny Hedman, chefsarkitekt
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På riksväg 80 genom Rättvik är trafiken intensiv i sportlovs- och semestertider. Samtidigt korsar den ett
viktigt gångstråk som förbinder centrum med parkområdet vid Siljan. En omsorgsfullt utformad vägmiljö får
bilisterna att sänka farten och de oskyddade trafikanterna att känna sig trygga. Bland annat har man röjt
bort vildvuxna bergtallar och i stället satsat på att förstärka områdets ursprungliga karaktär av tallhed.
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Växtligheten är viktig
för trafikanter och miljö

V

äl anpassad och välskött växtlighet längs
vägen kan vara det som avgör om trafikan
terna tycker att vägen är vacker och behag
lig att färdas på eller inte. Det bekräftas
inte minst av alla de privatbilister, yrkesförare, cyk
lister och fotgängare som hör av sig – med kritik när
planteringar och sidoområden missköts, med beröm
när det är fint.
Vegetationen längs vägen påverkar bilistens möjlig
het att uppfatta och ta del av det landskap vägen pas
serar igenom. När miljön känns logisk, välvårdad och
harmonisk blir färden säkrare. Rätt växtlighet på rätt
plats hjälper också föraren att anpassa hastigheten
efter omgivningen.
Ett medvetet arbete med vägmiljön bidrar till att
skapa en omväxlande och stimulerande resa, så att
bilföraren håller sig alert och vaken. Samtidigt ska
miljön kring vägen fungera väl för den som vistas vid
sidan om.
Trafikverkets ambitioner och sätt att arbeta med
växtlighet kring vägarna har också betydelse för land
skapet i en vidare bemärkelse. Ekologiskt genom att
hotade arter av både djur och växter finner en fristad
i vägkanterna, visuellt genom att gallring och röjning
håller landskapet öppet och variationsrikt.
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Växthanteringen kan bli bättre

Trafikverket är landets största beställare av plant
skoleväxter – men inte den bästa. Otydlig ansvars
fördelning, dålig kommunikation, brister i kun
skap, rutiner och engagemang leder alltför ofta till
dåligt resultat och bortslösade resurser.
Det visar en kartläggning av växthantering
en i vägprojekt som dåvarande Vägverket gjorde
2004. Syftet var att förbättra och effektivisera
växthanteringen inom verket, så att den delen
av arbetet sköts lika professionellt som resten av
vägbyggnadsprocessen.
Fallstudie
En fallstudie gjordes där växthanteringens kostna
der och resultat i fyra stora vägprojekt följdes upp.
I tre av de fyra projekt som specialstuderades hade
man haft betydande problem med växternas eta
blering. I ett av dem dog så mycket som 70 procent
av de växter som planterats.
Även om kostnaderna för växtlighet i allmänhet
inte utgör mer än någon procent av totalsumman
i ett vägprojekt handlar det om många miljoner
kronor – pengar som går till spillo när växter inte
överlever etableringsfasen.

Träd som inte överlever etableringsskedet kostar mycket att
ersätta.
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Kunskap, tid och samordning
För att ta reda på mer om hur växthanteringen
fungerar i olika vägprojekt genomfördes också
seminarier med projektledare för planering, inves
tering, drift och underhåll i samtliga regioner samt
intervjuer med konsulter och växtleverantörer.
Där lyftes många problem – och förslag till för
bättringar – fram. En återkommande stötesten
tycks samordningen mellan olika skeden vara; sär
skilt överlämningen mellan investering och drift.

Miljoner läggs på planteringar som sedan inte tas om hand.

Besiktning och kontroll av växtbäddar, växtle
veranser och färdiga planteringar visade sig vara
en annan svag punkt där både tid och kunskap ofta
saknas. Bristerna skapar en ond cirkel med resultat
att plantskolorna inte alltid anstränger sig att leve
rera plantor av högsta kvalitet, eftersom beställa
ren inte kontrollerar och tar hand om dem på rätt
sätt.
Förslag på åtgärder
Den långa listan med förslag till förbättringar som
blev följden av seminarier och intervjuer inne
höll många punkter som handlade om att höja

kunskapsnivån, såväl inom Trafikverket som hos
entreprenörer och konsulter. Ansvarsfördelningen
behöver bli tydligare, fler kontroller och besikt
ningar föreskrivas – och utföras! – och resultatet
följas upp, både ekonomiskt och praktiskt. Fler
växtkunniga personer behövs som kan besiktiga
växtbäddar, leveranser och planteringar.
Den här boken med råd om växtlighet i vägmiljö
har också kommit till som en följd av förstudien.
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Växtlighet fyller många funktioner

Växtlighet i vägmiljön är ett levande byggmaterial
som, rätt använt, fyller många olika funktioner.
Några exempel:
• Förankring i landskapet. Väl anpassad vegeta
tion i sidoområdena skapar en naturlig övergång
mot omgivande terräng och växtlighet vilket
förankrar vägen i landskapet. Intrycket av djupa
skärningar och höga bankslänter mildras.
• Avskärmning och trivsel. Uppvuxen vegetation
som sparas skapar en ombonad känsla. Växtlig
het, både befintlig och planterad, kan också bi
dra till att skärma av trafiken från omgivningen.
• Hastighetsanpassning. Väl genomtänkt växtlig
het nära vägen får föraren att bli uppmärksam
på sin hastighet och sänka farten.
• Optisk ledning. En trädrad vid sidan av vägen
stöder linjeföringen och visar vart vägen tar vä
gen, vilket ökar trafiksäkerheten.
Hastighetsanpassning. En trädrad
vid sidan av vägen stöder linjeföringen och visar vart vägen tar vägen.
Träd kan också bidra till att öka trafiksäkerheten i miljöer där man vill få
förarna att sänka farten.
I den här allén vid Alnarp har träden
planterats med tätare mellanrum ju
närmare bebyggelsen man kommer.
Det minskande avståndet ger föraren
en illusion av att hastigheten ökar.

3m
6m
12 m
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• Karaktärsskapande. Alléer, vackra solitärträd,
arter som hör naturligt hemma på platsen ger
vägmiljön karaktär såväl formmässigt som
historiskt.
• Ekologisk funktion. Ibland behövs särskilda in
satser för att begränsa ett vägbygges påverkan
på den omgivande miljön. Växtlighet kan använ
das för att skapa miljöer som gynnar den natur
liga floran och faunan.
• Släntstabilisering. Med ingenjörsbiologiska me
toder kan slänter, vattendrag och jorddammar
skyddas mot ras och erosion. Samtidigt kan man
skapa en tilltalande miljö och gynna den biolo
giska mångfalden.
• Förbättrad luftkvalitet. Växter absorberar luft
föroreningar vilket ger bättre luftkvalitet. De tar
också upp nanopartiklar från däckens slitbanor
samt kan i viss utsträckning dämpa buller.

Karaktärsskapande. Allén är en mycket stark karaktärsskapare,
både som form och som bärare av en historisk kontinuitet i vissa
landskap.

Optisk ledning. Visuellt ledande plantering.

Förankring i landskapet. En naturligt etablerad vegetationsridå
framför uppvuxen skog ger vägen en bättre förankring i landskapet.
Väg 201 vid Mariestad.

Mildrar ingrepp. Landskapsplanteringsom är tänkt att på sikt
dölja en bergskärning för att mildra vägens intrång.

Ekologisk funktion. Här har en bäckfåra dragits om och fått
en naturlig inramning. Vid vattendrag kommer spontan vegetation oftast upp snabbt, om förutsättningarna är de rätta.

Ingenjörsbiologi. Växter som placerats i en stockmur på så sätt
att deras rotsystem ska utvecklas bakom själva muren. Det är en av
de metoder som kan användas för att stabilisera en brant slänt.
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Vägmiljön är krävande

En grön vägmiljö uppskattas av de flesta – men det
är inte så lätt att kombinera dagens anläggnings
metoder med växternas behov.
Alla växter måste kunna ta upp och tillgodogöra
sig vatten och näring, och ha tillräckligt mycket
jord för att förankra sina rötter. Det gäller träd lika
väl som buskar, örter och gräs. För att de biolo
giska processerna ska fungera krävs att bladverk,
stam, grenverk och rotsystem är friska samt har
rätt omgivningsförhållanden.
Särskilda problem för växter i vägmiljö
Vägmiljön skiljer sig på många sätt från de förut
sättningar växterna har i sin naturliga miljö.
• Kompaktering av marken under byggskedet
minskar markytans genomsläpplighet vilket
bidrar till vatten- och syrebrist. Rötterna får
svårt att utvecklas normalt.
• Salt och andra utsläpp förgiftar marken och
hämmar växternas utveckling.
• Vinddrag skapar sämre klimat och gör det svå
rare för växterna att utvecklas normalt.

Med god planering och rätt hantering kan växternas grund
läggande behov tillgodoses även i en hård vägmiljö.
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Rätt metod på rätt plats
Trots vägmiljöns krävande förutsättningar finns
metoder, arter och arbetssätt som rätt kombine
rade kan ge goda resultat. Det gäller bara att veta
vilka de är och låta kunskapen följa med till drift- 
och underhållsskedet så att växterna också vårdas
på rätt sätt.
För Trafikverket är den kunskapen viktig även
av ekonomiska skäl. En kunnig beställare – som
visar ett aktivt intresse i kontakterna med plant
skolan, noga kontrollerar och tar hand om det le
vererade växtmaterialet – får högre kvalitet på de

Vackra solitärer vill man gärna bevara. Men de måste ges rätt förutsättningar för att överleva i den nya omgivningen.

växter som levereras. Risken för ersättningsplante
ringar och fördyrad skötsel minskar.
Naturlig eller anlagd vegetation
Vägmiljöns vegetation brukar delas in i två huvud
grupper: naturligt etablerad eller anlagd. Valet
mellan dem – eller en kombination av båda – bör
grunda sig på en landskapsanalys. Tidsaspekten
måste också vägas in: är det rimligt att vänta in
en naturlig etablering, eller behöver vegetationen
anläggas?
Att spara vegetation som vuxit upp på platsen är
ofta en bra metod. Arterna passar in i miljön och
har redan etablerat sig. Men när en ny väg byggs

i närheten förändras förhållandena helt. Därför
krävs skyddsåtgärder under byggtiden och en god
planering för att följa upp hur växterna klarar sig.
Olika landskapstyper är olika känsliga för de in
grepp som vägbyggande medför. I vissa områden
tar det lång tid innan växtligheten återhämtar sig.
Då kan insatser för att påskynda den naturliga eta
bleringen behöva göras.
I tätorter eller andra välbesökta områden är det
extra viktigt att ytorna ser omhändertagna och
prydliga ut. Där är det lämpligt att arbeta med an
lagd vegetation så att trafikanter och fotgängare
snabbt ser ett färdigt resultat.
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Kostnader på kort och lång sikt

I de fyra större vägprojekt som specialstuderades
i Vägverkets kartläggning 2004 (se även sid 8),  ut
gjorde kostnaden för växter inklusive anläggnings- 
och planteringsarbete mellan 0,8 och 1,5 procent
av den totala anläggningskostnaden. Växtligheten
utgör med andra ord en mycket liten del av total
summan i ett vägbygge. Men den har stor betydelse
för helhetsintrycket.
Bevara är billigast
Att bevara, utveckla och kanske förstärka vegeta
tion som redan finns är den billigaste – och enk
laste – lösningen. Det bör därför vara det naturliga
valet i de flesta sammanhang på landsbygden.

Planteringar med inköpta växter är dyrare, men
rätt utförda och vårdade gör de också stor nytta i
vägrummet. Oftast lönar det sig att satsa på några
få åtgärder och utföra dem väl – både i anläggning
och drift. Det som inte överlever etableringsfasen
är bortkastad möda – och förslösade resurser.
Kostnaderna varierar över livscykeln
Vägmiljöns två huvudgrupper – naturlig och an
lagd vegetation – kan i sin tur delas in i undergrup
per beroende på funktion och karaktär. På kom
mande sidor ges en översiktlig bild över olika typer
av vegetation och var i vägprojektets livscykel
kostnaderna kommer.

Befintlig vegetation förankrar den nyanlagda gång- och cykelvägen i landskapet och ger en känsla av att den alltid legat där.
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Naturlig Vegetation I Vägmiljö

Befintlig vegetation
Till exempel uppvuxna träd, dungar
eller buskage i äldre eller nyanlagda
vägmiljöer.

kostnad
år

5

10

15

20

Viss ökad kostnad under anläggningsskedet, därefter låg skötselkostnad.

Spontan etablering
Till exempel gräs, örter, träd och
buskar som spontant etablerar sig
genom frön i jordtäckta slänter och
andra ytor.

kostnad
år

5

10

15

20

Låg anläggningskostnad, låg skötselkostnad med periodvisa gallringar.
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Anlagd vegetation i vägmiljö
Naturlik vegetation
Anlagd vegetation som ska efterlikna (eller påskynda) en spontant
etablerad, naturlig vegetation.

kostnad
år

5

10

15

20

Hög anläggningskostnad, låg skötselkostnad med periodvisa gallringar.

Vegetation med
park- eller
trädgårdskaraktär
Anlagd vegetation med syfte att försköna och förtydliga tätortsnära miljöer där trafikanter färdas långsamt,
till exempel i infarter och rondeller.

kostnad
år

5

10

15

Mycket hög anläggningskostnad
och relativt hög skötselkostnad.

16

20

Teknisk vegetation
Anlagd vegetation med rent teknisk
funktion: att skydda och stabilisera
slänter mot ras och erosion.

kostnad
år

5

10

15

20

Hög anläggningskostnad, låg skötselkostnad.
Jämfört med andra stabiliseringsmetoder är
det dock en låg anläggningskostnad.

Felaktigt hanterad
vegetation
Mest kostsamt är att plantera växter som inte utvecklas som planerat.
Dåligt växtmaterial, ogräs i jorden
och slarv i hanteringen blir dyrt i
längden.
kostnad
år

5

10

15

20

Hög anläggningskostnad, som ökar
när man försöker rädda vanskötta
växter eller tvingas plantera nytt.
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Landskapstyper

L

andskapet ska alltid vara utgångspunkten
i arbetet med växtlighet i vägmiljö. Det är
nyckeln till vilken typ av växtlighet man ska
välja och hur den ska hanteras för att ut
vecklas på önskat sätt.
Det som är oönskat sly i jordbruksbygd kan vara
ett välkommet inslag av lövträd i en barrskogs
dominerad trakt. Frodigt gräs är vackert vid in
farten till en tätort, men lyser grällt i en vägslänt i
skogen.
Känner man till och förstår landskapets särart är
det lättare att skapa en vägmiljö som gagnar både
trafikanter, djur och växter.
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Öppna ytor mellan vatten och väg ger trafikanten omväxling på färden.

Trafikverket har ett ansvar för att vägområdet
sköts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Hur
det görs har stor betydelse både för trafikanternas
upplevelse av resan och för landskapet i ett vidare
perspektiv. När jord- och skogsbrukets skötselme
toder blir allt mer effektiva utarmas mångfalden
och många arter hotas. Då kan vägkanterna bli
räddningen för växter som förr fanns i hag- och
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ängsmarker. Att hålla landskapet kring vägarna
öppet och variationsrikt är en annan viktig uppgift
som gagnar både trafikanter, växter och djur.
Landskapets grad av öppenhet är en avgörande
faktor för hur vägmiljön bör utvecklas och skötas.
En grov indelning kan göras i  öppet odlingsland
skap, slutet skogslandskap eller ett landskap med
varierande öppen mark och skog.

Bakom träden skymtar en sjö, men den får trafikanten inte se.

I det här kapitlet går vi igenom olika landskaps
typer med stöd i en klassificering som är en för
enkling av kategoriseringen i Svenska landskap
(Naturvårdsverket 1995).
•
•
•
•
•

Odlingsbygd
Mellanbygd
Skogsbygd
Fjäll, kust och hed
Tätort

Verkligheten är naturligtvis mer varierad än så,
men tanken är att beskrivningen av olika landskaps
typer ändå kan ge stöd för analyser samt val av väx
ter och metoder.
Kunskap om landskapets karaktär måste finnas
med i alla skeden, inte minst när det gäller vägarnas
drift och underhåll. Den kunskapen gör det lättare
att veta hur sidoområden ska gallras och plantering
ar skötas för att landskap och växter ska komma till
sin rätt.
21

Odlingsbygd – variationen är viktig

Odlingsbygd används som beteckning på den
landskapstyp som domineras av öppen jordbruks
mark. Det kan vara både storskaliga, uppodlade
slättlandskap som den skånska slättbygden, och
mer småskaliga, kuperade jordbrukslandskap som
till exempel i norra Uppland och Södermanland.
Odlingsbygden, framför allt den småskaliga, inne
håller ofta både åkermarker med näringsrik mat
jord och betesmarker med magrare jord.
Den mest betydelsefulla karaktären i odlings
bygden är öppenhet. En grundläggande rekom
mendation är därför att arbeta med vegetationen
så att man kan bibehålla öppenhet och vyer över
landskapet.
Utöver öppenheten är variationen viktig, både i
ett uppodlat slättlandskap och i ett mer småbrutet
odlingslandskap.
Karaktärselement:
• Öppenhet och utblickar
• Gräs och örter i sidoområdet (olika arter i an
slutning till åkermark respektive ängsmark)
• Gårdsvegetation, åkerholmar och andra mindre
öar eller grupper med vegetation.
• Vegetationsridåer längs vattendrag och gränser
(ägogränser, markslagsgränser etc)
• Solitärträd och alléer

STRATEGI
Håll landskapet öppet. Kontinuerlig slåtter och
röjning av sly i sidoområdet är nödvändigt.
Observera särskilt den yttre vegetationszonen (se
sid 60).
Sträva efter gröna, artrika vägkanter och sido
områden. Markvegetationen bör helst vara spontant
etablerad för att efterlikna den omgivande naturen,
men i anslutning till åkermark fungerar även grässådd bra.
Framhäv karaktärselement som solitärträd, alléer
och dungar, gärdesgårdar, vegetationsridåer längs
vattendrag etc. Gynna lövträd framför barrträd.
Håll reda på jordmassorna för att kunna återanvända jorden på lämpligaste sätt. Skilj på åkermark med
näringsrik jord, och ängs- och betesmarker som ofta
har magrare jord. Jord från åkermark bör inte läggas
i hagmark eller annan mager mark.
Var sparsam med planteringar. Arbeta främst med
solitärträd, alléer, bryn, mindre grupper av träd eller
vegetationsridåer längs vattendrag.

Städa upp. Återställ sidotippar och andra ytor
från byggtiden.
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Småskalig odlingsbygd i Västergötland.

Storskalig odlingsbygd på den sydskånska slätten.
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Skogsbygd – värna utblickarna

Landskapstypen skogsbygd domineras av träd och buskar,
glest eller tätt växande, som ofta bildar större sammanhäng
ande partier. Den innehåller nästan alltid också en viss grad
av öppenhet. Det kan handla om mindre uppodlade ytor
kring byar eller gårdar, sjöar och mossar.
Skogsbygden ser olika ut i olika delar av Sverige, både vad
gäller typen av vegetation och inslaget av öppna marker och
våtmarker. I norra Sverige domineras den av barrskog medan
inslaget av lövträd blir större ju längre söderut i landet man
kommer.
De mest betydelsefulla karaktärsdragen är kopplade till
den dominerande vegetationens egenskaper: i tallskog är ge
nomsiktligheten mellan högresta stammar en stark karak
tär och i blandskog är just vegetationens variation ett viktigt
särdrag.
I alla typer av skogsbygd bör man sträva efter att behålla
det som finns av öppna marker, myrar, sjöar och andra öpp
ningar i den annars slutna skogen.
Hur skogsbygden upplevs påverkas också av skogsbruket.
Föränderligheten – där avverkning, nyplantering och upp
växande avlöser varandra i cykler – innebär att slutenhet och
öppenhet kring vägen varierar över tid.
Karaktärselement:
• Den dominerande vegetationstypen, till exempel gran, tall,
bok, björk eller ek
• Inslag av vegetation som avviker från den dominerande,
som bryn kring en uppodlad yta eller lövträdsridå längs ett
vattendrag
• Ris dominerar som fältskikt (låg, marknära vegetation)
i sidoområdet. Jordmånen är oftast mager
• Varje inslag av öppna ytor kring vatten, gårdar och od
lingsmark får stor upplevelsemässig betydelse
• Skogsbruket medför att områden med tät skog, ungskog
och öppna avverkade partier varierar över tid
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STRATEGI
Vegetationen i sidoområdet bör utgöra
en naturlig övergång mot omgivningen.
I blandskog innebär det ofta att en blandad brynvegetation bör gynnas, medan
det i rena barrskogar kan vara rätt med
en distinkt övergång mellan den slagna
ytan och gran- eller tallskogen. En varsam utglesning av skogen närmast sidoområdet kan göra vägrummet ljusare.
Gallra fram utblickar mot öppna ytor
som vatten, jordbruksmark eller våtmarker.
Gynna brynmiljöer kring öppen mark,
och lövvegetation längs vattendrag.
Använd aldrig näringsrik matjord i mager skogsmark. Den ger upphov till en
helt avvikande vegetation.
Var sparsam med planteringar. Använd
främst vegetationsjord med en fröbank
som är naturlig för marken. Behövs
kompletteringar är skogsplantor att
föredra.
Överväg kompletterande plantering
om skogen är viktig som skyddande
barriär.
Städa upp. Återställ sidotippar och
andra ytor från byggtiden.

Skogsbygden har olika karaktär i olika delar av Sverige. I barrskogsbältet i norr kan ett hygge erbjuda trafikanten omväxling och utblick.

Inslaget av lövskog ökar ju längre söderut i landet man kommer. Intrycket från vägen blir helt annorlunda med större variationsrikedom.
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Mellanbygd – tänk på skalan

Mellanbygden består av omväxlande jordbruks
mark och skog och är en variationsrik landskaps
typ. I mellanbygden finns ofta inslag av naturbetes
marker, solitärträd, gårdsvegetation, brynmiljöer
och andra småskaliga vegetationsmiljöer. Här finns
ofta en klart större biologisk mångfald än i de mer
utpräglade odlings- eller skogsbygderna.
De mest betydelsefulla karaktärerna i mellan
bygden är småskalighet och variation. Vyerna är
begränsade. Allteftersom småskaligt jordbruk och
betesbruk minskar riskerar de öppna partierna att
växa igen, och därför är de utblickar som finns sär
skilt värdefulla. Den grundläggande rekommenda
tionen är därför att värna om öppenheten och att
anpassa vegetationshanteringen till landskapets
skala.
Karaktärselement:
• Barr-, bland- eller lövskog varvad med öppna
åkrar och ängar
• Kulturpåverkade miljöer med hagvegetation,
bryn och solitärträd
• Artrika vägkanter
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STRATEGI
Framhäv variationsrikedomen i landskapet genom
att förstärka kontrasten mellan öppet och slutet.
Håll utblickar öppna genom kontinuerlig slåtter,
gallring och röjning av sly i sidoområdet. Tänk särskilt på den yttre vegetationszonen (se sid 60).
Sträva efter gröna, artrika vägkanter och sidoområden, både vid nyanläggning och vid förbättringsåtgärder. Använd mager jord från platsen. Spontan
gräs- och örtetablering är att föredra, men även
sådd med svagväxande grässorter är acceptabelt.
Vegetationen i sidoområdet bör utgöra en naturlig
övergång mot omgivningen.
Föreskriv regelbunden slåtter av vägren vid rätt
tider på växtsäsongen för att gynna vägkantsfloran.
Värna brynzoner och andra övergångar mellan slutet och öppet landskap. Plantera om det behövs.
Städa upp. Återställ sidotippar och andra ytor från
byggtiden.

Mellanbygd, här i Västergötland, är en variationsrik landskapstyp med omväxlande öppna hagar och slutna skogspartier.

Kontrasten mellan öppet och slutet landskap är ett karaktärsdrag i mellanbygden.
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Fjäll, kust, hed – varsamhet framför allt

Fjäll-, kust- och hedlandskap är inte en enhetlig kate
gori, men har det gemensamt att de är ytterst känsliga
för påverkan och att alla ingrepp tar lång tid att re
parera. Det beror på att allt växer extremt långsamt i
dessa karga områden.
Fjällandskapet
Vägarna ligger oftast i lågfjällens dalgångar, längs
sjöar och vattendrag, men också på öppna högpla
tåer. Vegetationen är varierande och mångformig på
grund av stora skillnader i klimat och berggrund från
söder till norr och från öster till väster. Lokala skill
nader i topografi, vindexponering, snöfördelning och
markfuktighet bidrar ytterligare till att öka antalet
vegetationstyper.
Artrika vägkanter förekommer, särskilt i kalkdomi
nerade områden.
Kustlandskapet
Kustlandskapets karga miljöer har ofta berg i dagen. På
många platser ger en näringsrik berggrund upphov till
stor artrikedom.
Liksom i hedlandskapet är vattentillgången en be
gränsande faktor. Kustlandskapet är också påverkat av
salt, starka vindar samt den klimatutjämning som ha
vet bidrar till.
Hed
Den torra hedmarken karaktäriseras av småvuxen ve
getation. Artantalet är lågt, men ökar hos de typer som
ansluter till mer kalk- och näringsrik mark. Hedvege
tationen går då mot ängsvegetation.
Hedar utvecklas ofta under olika former av långva
rigt och extensivt bete. Markerna har utarmats genom
insamling av ris och ved, bränning och bete.
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STRATEGI
Var försiktig vid alla ingrepp i befintlig vegetation, då levnadsförhållandena för växter är svåra. Återetableringen tar tid eller kan utebli.
Undvik om möjligt dikning och ändringar av
sidoområden. Det kan ge erosionsproblem och
förstöra vägkantsfloran. Använd hellre slänträcken förbi stenar och träd.
Håll landskapet öppet. Sly är ett hot mot artrikedomen i fjäll, kust och hed. I fjällnatur kan
slyet dessutom hindra snön att driva bort från
vägen.
Ta vara på avbaningsmassor och befintlig
jords fröbank! Spontan gräs- och örtetablering
genom vindspridda fröer eller vegetationsjordens fröbank är att föredra, men räkna med
lång etableringstid. Varken plantering eller
vanlig frösådd är att rekommendera i fjäll, kust
eller hed.
Städa upp. Återställ sidotippar och andra ytor
från byggtiden.

Var rädd om den spontant etablerade floran i fjällandskapet. 30 år efter att vägen byggdes har såren fortfarande inte läkt.

Berggrunden i kustlandskapet är ofta näringsrik och ger stor artrikedom.

Heden är torr och ofta artfattig.
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Tätort – tydlighet och omtanke

I stadsrummet samsas många funktioner på en liten yta.
Trafiken ska på många ställen både kunna passera och
stanna till. Cyklister och gående ska kunna ta sig fram på
ett enkelt och säkert sätt. Framför allt ska de människor
som arbetar, bor eller besöker staden kunna ha en behaglig
vistelse i den.
Vegetation i städer och tätorter är en viktig del av hur
staden upplevs. Växtligheten i städer bidrar till att skapa
struktur och förtydliga stadsrummet. Oaser kan skapas där
människor får möjlighet att vila från storstadslivet.
I de allra flesta tätorter har grönstrukturen genomgått
stora förändringar som föranletts av ökad biltrafik och
större ytor för trafikanläggningar. En bra start när man
planerar för vegetation i tätortens trafikmiljöer är därför
att analysera ortens karaktär.
En del av tätortens vegetation, som till exempel trädra
der och alléer, har en historisk anknytning till gatunätet.
De är starkt karaktärsskapande för stadsmiljön. Vegetation
kan också användas för att förtydliga för trafikanterna att
det är en tätortsmiljö. Med träd utmed gatan upplevs gatu
rummet som trängre, och det medför ofta att bilister däm
par farten och ökar uppmärksamheten.
Stadsmiljöns hårdgjorda ytor ställer höga krav på val av
arter och på hur växtbädden utformas.
Karaktärselement:
• Alléer och trädrader utmed gator och vägar
• Solitärträd i trädgårdar och parker invid gatan
• Gräsytor mellan trafikytor. De kan vara mer eller min
dre vårdade – från klippta gräsmattor till vildvuxna
ängar.
• Buskage vid sidan om eller i mitten av gatan, på buller
vallar eller i cirkulationsplatser
• Spontant etablerad vegetation på impedimentytor
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STRATEGI
Utgå från stadens karaktär, historik och
befintliga grönstruktur. Läs mer om analys
av stadsmiljö i TRAST (Trafik för en attraktiv stad, VV m fl utgåva 2, 2007)
Skapa goda förutsättningar under mark.
Det är nödvändigt om vegetation i hårdgjord miljö ska överleva. Slarva inte med
växtbädden!
Lämna öppna, genomsläppliga ytor kring
träd i hårdgjorda ytor för att rötterna ska
få syre och vatten.
Välj arter som klarar de speciella förhållanden som stadsmiljön utgör, och som är
lämpliga i storlek utan mycket beskärning.
Tänk igenom skötselbehovet och anpassa
artval och omfattning efter ambitions
nivån. I städer och tätorter ställs höga krav
på att vegetationen är välskött.
Anpassa trädens placering utmed vägen
efter hastighetsbegränsningen. Läs mer
om säkerhetsavstånd för olika typer av
gator i VGU.
Variera artsammansättningen utan att
skapa ett plottrigt intryck.Ytor med bara
en art blir känsligare för sjukdomar.

Trädens storlek i förhållande till vägbredden skapar ett harmoniskt vägrum. Träden och häckarna ramar in och förtydligar gaturummet och
området framför husen.

I städer och tätorter betraktas växtligheten på nära håll. Det ställer höga krav på skötseln.

31

32

Rätt hanterad vegetation i praktiken

L

ångsiktig planering är A och O för att uppnå
ett lyckat resultat med växtlighet, särskilt i ett
så komplicerat sammanhang som ett vägbygg
nadsprojekt. Det gäller därför att ständigt för
säkra sig om att den planering som görs beaktas även i
följande skeden. Att i driftskedet försöka rädda växter
som inte hör hemma på platsen, som var i dåligt skick
redan när de kom från plantskolan eller som lagrats på
fel sätt i väntan på plantering är ingen lätt uppgift.
Men om man redan tidigt i processen vet vad man
vill uppnå med växtligheten finns goda förutsätt
ningar att lyckas. Tydliga instruktioner, som blir allt
mer konkreta ju längre fram i projektet man kommer,
förenklar arbetet för alla inblandade.
Krav och åtgärder som gäller vegetationshante
ringen måste tas med i de tekniska handlingarna. Står
det inget om växtbäddarnas kvalitet i bygghandlingen
kommer det inte att beaktas av entreprenören.
I det här kapitlet går vi igenom den praktiska han
teringen av växtlighet i vägmiljöer, från planerings- 
till driftskedet. Genom hela processen gäller det att
successivt fördjupa och föra vidare kunskap och prak
tiska instruktioner om hur växtligheten ska hanteras.
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LANDSKAPSTYP
Översiktlig landskapsanalys i förstudien.

Vegetationstyp
Fördjupad landskapsanalys i vägutredningen.

Artsammansättning
och jordarter
Artinventering i arbetsplanen.

VÄXTMILJÖ
OCH JORDMÅN
Kraven specificeras
i bygghandlingens
tekniska beskrivning.
Detaljeringsgraden ökar ju längre
fram i vägbyggnadsprocessen
man kommer. Kunskap från de
tidigare, mer översiktliga skedena
bildar grund för den mer förfinade
inventering som görs längre fram.
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Från översikt till praktiska detaljer

Förstudie – övergripande landskapsanalys
Bäst förutsättningar ges om förstudien innehåller
en övergripande landskapsanalys, där landskapets
karaktärer systematiseras och beskrivs.
Vägutredning – fördjupad landskapsanalys
I vägutredningen beskrivs landskapets karaktärer,
funktioner och värden i en mer detaljerad skala än
under förstudieskedet. Nu kan ambitionsnivåer för
landskap, vegetation och gestaltning formuleras
mera konkret.
Observera att de korridorer som studeras ofta
har olika förutsättningar även när det gäller vege
tationshanteringen. Den aspekten bör också lyftas
fram när alternativen jämförs.
Gestaltningsprogram i arbetsplaneskedet
I arbetsplaneskedet tas ett gestaltningsprogram
fram, med beskrivning av hur befintlig och ny växt
lighet ska hanteras. I arbetsplanen beskrivs också
masshanteringen och vilken vegetation som ska
sparas samt den mark som berörs av projektet.
Tydliga krav i bygghandlingen
I bygghandlingen ska de tidigare skedenas planer
för växtligheten omsättas i konkreta och tydliga be
skrivningar för jord- och vegetationshanteringen.
Arter och kvaliteter föreskrivs, handlingarna stäms
av och samordnas med övriga teknikområden.

Aktsamhet och kontroll i byggskedet
I produktionsskedet är aktsamhet, kommunika
tion och kontroll nyckelord. Entreprenadarbeten
styrs och bevakas så att befintlig växtlighet inte
skadas. Växtbäddar besiktigas, jordars och växters
kvalitet kontrolleras, materialet tas om hand på
bästa sätt.
Drift och underhåll anpassas till landskapet
Rutinerna för vegetationshantering i drift och
underhåll ska anpassas till landskapets förutsätt
ningar. Därför är det viktigt att förklara varför viss
växtlighet ska sparas eller nyanläggas, och att den
informationen förs vidare till dem som arbetar
med driften.
Växterna bryr sig inte om entreprenadform
De moment och rekommendationer som ges i den
här skriften utgår i huvudsak från den traditio
nella vägplaneringsprocessen – från förstudie till
bygghandling utformad för utförandeentreprenad.
Så har de flesta vägprojekt utförts, men total
entreprenader i olika former blir allt vanligare.
Redan i dag upphandlas all driftverksamhet som
totalentreprenad.
I en totalentreprenad är det entreprenören
som måste ha – eller köpa in – kompetens för
att projektera och utföra arbetet, och Trafikver
ket som ska försäkra sig om att den kompetensen
finns. Men i övrigt är det ingen skillnad när det
gäller vegetationshanteringen. Växtligheten ska
ges samma förutsättningar och omsorg oavsett
entreprenadform.
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Förstudie

Grunden för en framgångsrik vegetationshante
ring läggs redan i förstudien med en övergripande
landskapsanalys, alternativt tätortsanalys. Analy
sen görs för att infrastrukturen ska kunna utfor
mas med hänsyn till landskapets karaktär.
Markförutsättningar, landskapets visuella egen
skaper, ekologiska funktioner samt kulturmiljö
karaktär är exempel på parametrar som identifie
ras i detta skede.
Med stöd i den övergripande analysen kan prin
cipiella riktlinjer för vegetationshantering inom de
olika landskapstyperna (eller karaktärsområdena)
formuleras.
Vänern
Lidköping

OBSERVERA
• Gör en övergripande landskaps
analys.
• Formulera riktlinjer och förhållningssätt för vegetationshanteringen inom
respektive landskapstyp (karaktärsområde).
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I förstudien analyseras landskap och vegetation över ett stort område och på ett mycket övergripande sätt.
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Vägutredning

Under vägutredningen fördjupas analysen från
förstudien. Landskapstyperna beskrivs i en mer
detaljerad skala, och karaktärer, funktioner
och värden definieras tydligare inom de olika
korridorerna.
Syftet är att beskriva och förklara till exempel
landskapets eller bebyggelsemiljöns unika karak
tär, strukturer, skala, samband och kvaliteter. Situa
tionen i dag analyseras och beskrivs utifrån bland
annat hur landskapets utveckling (geomorfologi)
påverkat dess form, mark- och växtförutsättningar
samt hur den kulturhistoriska utvecklingen påver
kat detta.
Landskapsanalysen beskriver de förutsättningar
som är av betydelse för vägens lokalisering. Den
ligger till grund för fortsatt planering och projek
tering, formulering av projektmål, riktlinjer för
landskapsanpassning, vegetationshantering och
andra gestaltningsprinciper.
När korridoralternativen jämförs bör man också
väga in hur befintliga vegetationsmiljöer påver
kas och vilka konsekvenser det får. Det bör också
framgå vilka åtgärder som är nödvändiga eller
möjliga för att minska de negativa konsekvenserna.

VIII
T
Tätortslandskap
förbifart

II
Relativt
storskaligt
jordbrukslandskap
– slätt

IV

Mosaiklandskap
– med mellanbygdskaraktär

VI

Mosaiklandskap
– jordbruks- och
herrgårdspräglat

Skogslandskap

V

Mosaiklandskap
– med mellanbygdskaraktär

I

Relativt storskaligt
jordbrukslandskap
– dalgång

VI

Skogslandskap

III

Mosaiklandskap
– jordbrukspräglat
Tätortslandskap
- genomfart

VII

Landskapsanalysen från förstudieskedet fördjupas
för de olika korridoralternativen.

OBSERVERA
• Använd landskaps- och tätortsanalys för att beskriva vegetationens karaktär och funktion i relation till omgivningen.
• Utarbeta riktlinjer för vegetationshantering i de
olika landskapstyper som berörs.
• Definiera hur vegetationen påverkas och vilka
konsekvenser det medför vid bedömningen av
alternativa korridorer.
• Visa med illustrationer hur det kan komma att
se ut – både när det gäller påverkan på befintlig
vegetation och vilka möjligheter kompletterande
vegetation kan ge.
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Arbetsplan

I arbetsplaneskedet bestäms de grundläggande
principerna för hur vegetationen ska hanteras och
här fastställs vägområdets omfattning.
Samtidigt finns en risk att viktig information
från tidigare skeden tappas bort, eftersom innehål
let i arbetsplanen – för tydlighetens skull – begrän
sas till att enbart innehålla de uppgifter som krävs
för fastställelsen.
Därför är det särskilt angeläget att fördjupa av
snitten om vegetation i den landskapsanalys som
arbetats fram i förstudie och vägutredning. Vege
tationshanteringen ska också följas upp i gestalt
ningsprogram och miljökonsekvensbeskrivning
(MKB).

I arbetsplanen analyseras landskapet närmare. Landskapets skala,
topografi och öppenhet ger grundförutsättningar för hur en god
vägmiljö ska gestaltas.

OBSERVERA
• Gör en inventering av vegetationen inom och i
anslutning till det blivande vägområdet.
• Beskriv mål och riktlinjer för vegetationshanteringen i projektet, både i arbetsplanen och i
gestaltningsprogrammet. Kopplingen till landskapstyp bör framgå.
• Stäm av med andra teknikområden, som till
exempel geoteknik, VA, el, miljö.
• Kontrollera att vägområdets utbredning medger
en god vegetationshantering.
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Artinventering
En mer detaljerad inventering görs av de olika
vegetationstyper som ingår i projektet. Befintlig
vegetation som är särskilt värdefull för landskapets
karaktär, och därför bör prägla miljön i framtiden,
markeras.
Inriktningen läggs fast
Riktlinjer för vegetationshantering beskrivs i ge
staltningsprogrammet och inarbetas i arbetspla
nen. Konkret beskrivs målen genom åtgärder som
ska utföras – till exempel hur slänter ska utformas,  
naturmark återskapas och vilken vegetation som
bevaras.

Vegetationen i gestaltningsprogram och MKB
I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) kan på
verkan på vegetation ingå ur flera aspekter, till ex
empel är vegetation en viktig faktor för friluftsliv,
ekologiska funktioner, boendemiljö och hälsa samt
för landskaps- och stadsbild. Värden i kulturmil
jön kan förstärkas eller försvagas beroende på hur
växtligheten hanteras.
För naturresurser som jord- och skogsbruks
mark samt vatten kan vegetation bevaras som
skydd, och för viltvården har vegetationen betydel
se vid viltstråk och passager. Samtliga effekter och
konsekvenser bör lyftas fram i MKB-arbetet för att
ge underlag för bedömning av möjliga åtgärder.
I gestaltningsprogrammet är vegetationshante
ring en naturlig del. Växtligheten fyller en viktig
funktion för vägens anpassning till landskapet, till
exempel när det gäller hur sidoområden utformas
och i vilken utsträckning befintlig vegetation ska
tas tillvara.
Säkra vegetation som ska sparas
I arbetsplanen definieras den mark som behöver
tas i anspråk för vägprojektet. Vegetation som ska
sparas kan redovisas redan på arbetsplanens rit
ningar för att informationen ska föras vidare till
bygghandlingsskedet.
Säkra utrymme för avbaningsmassor
Det måste finnas tillräckligt med yta för avba
ningsmassor som ska återanvändas i planteringar
och för täckning av slänter mm. Upplagsplatser
kan avsättas inom vägområdet eller som tillfällig
nyttjanderätt.

Planera så att det finns tillräckligt med plats att lägga upp
avbaningsmassorna i väntan på att de ska återanvändas.

Stäm av med anläggning och drift
Stäm av frågor som val av växter, omfattning,
metoder och kostnader för skötsel med anlägg
nings- och driftansvariga så att alla är överens om
ambitionsnivån i projektet. Det gäller både för eta
bleringsskedet och den tid som kommer sedan.

OBSERVERA
• Bevaka att vegetationsfrågorna tas upp ordentligt i gestaltningsprogram och MKB.
• Säkra utrymme för avbaningsmassor med hjälp
av tillfällig nyttjanderätt.
• Gör en översiktlig kostnadsbedömning för både
anläggning och drift.
• Stäm av med ansvariga i kommande skeden så
att ni har gemensam ambitionsnivå för arbetet
med anläggning och skötsel.
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EXEMPEL Ekdunge i rondellen

Trafikplats Strängnäs. Uppvuxna ekar med väl förankrat rotsystem kunde tas tillvara vid nyanläggning av cirkulationsplatsen.
Enkelt, vackert och skötselfritt redan från början!

I Strängnäs fick en hel ekdunge, med hundraåriga
träd, plats i rondellen.
– Det var en åkerholme som vi ville spara. Sedan
visade det sig att den hade nästan exakt samma
mått som en standardrondell. Så då bestämde vi
oss för att bygga rondellen just där, berättar bygg
ledaren Lars Wanhainen.
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Cirkulationsplatsen finns vid östra infarten till
Strängnäs från den nya E 20 som stod klar 2005.
Ekbeståndet gallrades för att de träd som står
kvar skulle få lite mer plats att växa till sig.
– Vi tog bort några stenar och träd närmast tra
fiken vilket betydde att det blev trafiksäkert och
god marginal till de kvarvarande träden, säger Lars
Wanhainen.

Bygghandling

I bygghandlingen ska intentionerna i arbetsplanen
omsättas till konkreta tekniska beskrivningar och
ritningar. Arbetet med vegetationen ska samordnas
med andra tekniska krav, som till exempel grund
förstärkning och ledningsdragningar, men även ge
rätt förutsättningar för skötseln.
Anpassa artvalet till landskapstypen
Det är landskapstypen som ska ligga till grund
för bedömningarna. Det gäller till exempel vilken
vegetationskaraktär som bör prägla olika avsnitt,
vilka möjligheter som finns att arbeta med spon
tanetablering och vilka behov och förutsättningar
som finns för plantering.
Den befintliga vegetationen i området ger kun
skap om jordens egenskaper. Att arbeta med be
fintliga jordmassor både för naturlig etablering
och plantering är en bra utgångspunkt.
När det är frågan om stora ytor som ska anpas
sas till sin nya omgivning kan skogsplantering vara
lämplig.

värdefulla resurs de är. Här krävs noggranna och
samstämmiga beskrivningar för hur massorna ska
hanteras. Speciella mellanupplag för avbanings
massor redovisas i bygghandlingen liksom tillfäl
liga byggvägar. Ytor som ska planteras måste också
märkas ut så att de skyddas från kompaktering.
Föreskriv jordanalyser för att få kunskap om
vilka jordförbättringsåtgärder som eventuellt är
nödvändiga.
Kontrollprogram
Kontrollprogram för arbetena under byggnation
och garantitid ska slå fast vilka kontroller och be
siktningar som ska utföras. Programmet beskriver
också vilka moment i vegetationshanteringen som
ska dokumenteras av entreprenören i text och
fotografier.

Spara och skydda befintlig växtlighet
Befintlig vegetation på platsen är av största bety
delse för den kommande miljön kring vägen. Bygg
handlingen ska redovisa vilken vegetation som ska
sparas, så att den inte förstörs av misstag under
anläggningstiden. Det kan gälla enstaka träd lika
väl som ytor med ömtålig markvegetation. Skador
på grund av markkomprimering eller ändrade vat
tenförhållanden ska i möjligaste mån undvikas.
Beskriv jord- och vegetationshantering
Avgörande för ett bra resultat är att ha kontroll på
befintliga jordmassor och behandla dem som den

Utformning av planteringar och val av vegetation i bygghandlingen grundas på kunskap om landskapets karaktär och mark
förutsättningar.
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Föreskriv rätt växter
När syftet med planteringen ska omsättas i tek
niska handlingar krävs god kunskap om hur olika
växter trivs och fungerar i den miljö det gäller.
Vilka växtkvaliteter – det vill säga vilken plant
storlek – som föreskrivs beror främst på hur
snabbt man vill uppnå ett visst resultat; det är inte
alltid nödvändigt att det går så fort. I många fall ut
vecklas vegetationen mer naturligt om man väljer
små kvaliteter eller om växtligheten får etableras
spontant. Vissa arter, som till exempel björk, har
generellt en bättre etablering från små kvaliteter,
och dessutom blir både inköp och skötsel billigare.
Å andra sidan kan en plantering som ska ge ome
delbar effekt, till exempel som bländskydd, göra
det nödvändigt att beställa större växtkvaliteter.
Samordning med övriga teknikområden
Inventering, beskrivning och redovisning av vege
tationshanteringen i bygghandlingen förutsätter
god kunskap om vilka andra åtgärder och lösning
ar som kan påverka vegetationshanteringen – både
under byggskedet och när anläggningen står klar.
Redan på startmötet hos den konsult som ut
setts för uppdraget bör sambandet betonas. Den
som arbetar med projektering av växtligheten mås
te ges förutsättningar att kontinuerligt samarbeta
med och stämma av mot övriga teknikområden.
Om växtförslag och beskrivningar tas fram se
parat, när andra tekniska lösningar redan är beslu
tade och projekterade, är förutsättningarna betyd
ligt sämre. Det är både mer kostnadseffektivt och
ger bättre slutresultat om den föreslagna vegeta
tionen och övriga tekniska lösningar är anpassade
till varandra.  
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I Rättvik prövades tre olika metoder för att plantera tallar som i
samtliga fall hämtats från trakten. Bäst utvecklades de träd som
först fick tillbringa ett år på plantskola och växa till sig innan de
planterades invid riksvägen. Resultatet blev härdiga träd av samma
typ som redan växer på platsen, till en avsevärt lägre kostnad än
om man köpt dem från plantskola. Beståndet ska gallras.

Stäm av med anläggning och drift
Genom att redan under projekteringen komma
överens om vegetationshanteringen med byggleda
ren undviker man ändringar i anläggningsskedet,
där kunskap från projekteringen inte alltid finns
med i besluten. Diskutera också metoderna för hur
vegetation ska anläggas och sparas, så att resultatet
blir som det är tänkt.
Skötselplan under garantitiden
En skötselplan bör upprättas redan i bygghand
lingsskedet, för att fungera som checklista för
entreprenören under etableringsskedet. Observera
att skötseln förändras från år till år – insatserna år
1 ser inte likadana ut som år 2 och 3 osv.
Skötselplanen bör också innehålla riktlinjer för
etablerings- och uppbyggnadsbeskärning av träd
och buskar.
Skötselplaner till driften
För de anläggningar som kräver extra skötsel efter
garantitiden ska skötselplaner tas fram. De ska
stämmas av med driftansvarig på Trafikverket.
Skötselplanen ska sedan uppdateras och anpassas
till befintligt läge efter garantitiden.
läs mer
Att skydda befintlig vegetation sid 78
Jordhantering sid 80
Jordanalys sid 84
Skogsplantering sid 85
Artval och växtkvalitet sid 86
Täckmaterial sid 90
Ingenjörsbiologi sid 92

OBSERVERA
• Inventera befintlig vegetation på artnivå.
• Mät in, i plan och höjd, den vegetation som ska
sparas och markera den på bygghandlingarna –
inte bara på planteringsplanerna, utan på samtliga berörda planer.
• Plantering eller naturlig etablering? Överväg om
det är möjligt och rimligt att vänta in en naturlig
etablering. Föreskriv rätt växtkvalitet med hänsyn till hur snabbt resultatet behöver uppnås.
• Beskriv med vilka metoder vegetationen ska
skyddas, till exempel instängsling, samt redovisa
stängselplacering på planerna.
• Överväg vitesbelopp för anläggningsskador på
befintliga solitärer eller sammanhängande befintlig vegetation.
• Lokalisera befintliga jordmassor som ska användas i anläggningen. Bestäm var och hur de ska
hanteras (lagring, täckning, krossning, etc) under
tiden mellan avtagning och utläggning.
• Var konsekvent med benämningen av olika typer
av avbaningsjord. Beskriv också jordmassornas
struktur, vilka jordtyper förekommer i området?
Hänvisa till geoteknisk undersökning.
• Eventuell jordförbättring ska också beskrivas; hur
den ska utföras samt vilken struktur och kvalitet
som ska uppnås.
• Samordna handlingarna med övriga teknik
områden.
• Stäm av med ansvariga för anläggning och drift.
• Ta fram en skötselplan för färdigställande-,
garanti- och driftskedet.
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EXEMPEL Avbaningsmassor ger fina slänter

Redan efter ett par
växtsäsonger har
ljungen etablerat
sig i sidoområdet.

Längs väg 201, sträckan Spetsbacka–Hunne
kulla söder om Mariestad, blommar ljungen i
sidoområdena.
– Vi har börjat jobba med naturen i stället för
mot, säger byggledaren Sören Jägmarker.
Hade det varit för tio år sedan skulle slänterna
såtts med illgrönt gräs. Förfärligt i den här terräng
en, tycker Sören – nu.
– Men så gjorde vi alltid på den tiden. Det var
det som gällde då. Vi tyckte att det blev grönt och
fint och så slapp man erosion i slänterna.
Nu har man i stället tagit vara på avbaningsmas
sorna, kört dem genom en så kallad Allu-siktkross
och lagt ut dem igen. Sedan har den fröbank som
fanns kvar i massorna fått gro i egen takt.
– Det blir som en god kompost. Redan efter ett
par växtsäsonger var slänterna täckta med ljung
och andra växter som hör hemma på platsen.
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När massorna lades ut blev några ytor helt kala,
med den underliggande sandjorden i dagen. Det är
en bra miljö för vissa steklar, så det fyllde också sin
funktion, menar Sören Jägmarker.
Nu är vegetationen helt landskapsanpassad och
övergången mot den omgivande skogen mycket
naturlig. Så naturlig att skogen också börjat vandra
in på slänterna.
– Vi har börjat få lite bekymmer med tallupp
slag. Helst skulle man vilja bekämpa det manuellt,
men det är ju också en kostnadsfråga.
Metoden att låta den naturliga växtligheten eta
blera sig i återutlagda avbaningsmassor är annars
en billigare lösning än att så, förutsatt att man kan
lagra massorna i anslutning till vägområdet.
– Enda nackdelen jag kan se är att det kan se lite
ofärdigt ut innan det tagit sig. Men resultatet är så
mycket bättre och billigare att det inte är något att
tveka på, säger Sören Jägmarker.

EXEMPEL Starkt stöd för Suptallen

När nya riksväg 50 mellan Falun och Borlänge
skulle byggas stod det tidigt klart att man måste
ta hänsyn till Suptallen. Den är flera hundra år
gammal och har en given plats i Faluns lokalhis
toria. Dessutom hade den sedan ett tiotal år fått
ge namn åt ett helt affärs- och industriområde
vid sidan av vägen.
Tidigare stod tallen och riksvägen på samma
nivå. Nu skulle den nya, större vägen gå på andra
sidan om trädet och schaktas ned flera meter, vil
ket skulle påverka tillförseln av vatten till trädet.
En arborist, Klaus Vollbrecht från Alnarp,
kopplades in för att undersöka tallens hälsotill
stånd och föreslå åtgärder. Först och främst för
säkrade han sig om att den nya vägen drogs så
långt från tallen att dess rotsystem inte skulle
skadas.
Grundvattennivåerna, högsta och lägsta vär
de, mättes. Syftet med hela operationen var ju att
trädet skulle få samma förutsättningar som det
haft tidigare.
En hög stödmur byggdes upp, och bakom den
finns ett avancerat bevattningssystem, där vatten
nu leds från andra hållet, under den gamla vä
gen, och ser till att marken kring tallen alltid är
lagom fuktig. Även under byggtiden mättes nivån
i rören hela tiden.
– Vi fick pytsa i lite extra om nivån var för
låg, och dränledningar såg till att rötterna inte
dränktes. Så trädet sköttes som ett barn, och
hade perfekta förutsättningar hela byggtiden,
berättar byggledaren Kenneth Schroeder.

Suptallen sägs ha fått sitt namn på hästskjutsarnas tid.
Nu har den getts förutsättningar att kunna överleva även
dagens fortskaffningsmedel.

Bakom stödmuren finns ett avancerat bevattningssystem
med infiltrationsbrunn och dränledningar.
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Planering inför byggstart

Avverkningen är alltid ett kritiskt moment. Se upp så att inte träd som ska sparas tas ned av misstag.

I skedet mellan färdigt förfrågningsunderlag och
upphandling av anläggningsentreprenaden kan
Trafikverket förbereda för entreprenaden till ex
empel genom att teckna avtal med markägare och
handla upp en separat avverkningsentreprenad.
Planera avverkningsentreprenaden
Även om den vegetation som ska sparas är redovi
sad på bygghandlingens planer är avverkningen ett
kritiskt moment, när träd som man ville spara kan
tas ned av misstag.
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Avverkningen utförs ofta innan den egentliga
entreprenaden startar, och utan planritningar.
Därför är det av största vikt att både markägare
och avverkningsentreprenör får information om
vilken vegetation som ska sparas inom det fram
tida vägområdet.
Rutinerna för avverkning styrs genom överens
kommelser med markägaren. I vissa fall avverkar
markägaren själv innan Trafikverket får tillgång
till marken, i andra fall anlitar verket skogsentre
prenör för avverkningsarbetena.

Byggskede

Anläggningsskedet har avgörande betydelse för
både den befintliga, den planterade och den med
tiden spontant etablerade vegetationen. Under an
läggningsskedet ska bygghandlingens ritningar och
beskrivningar omsättas till verkliga miljöer – så
att det blir möjligt för växterna att utvecklas som
planerat.
Växterna är ett levande byggnadsmaterial med
höga krav på den omgivande miljön. Samtidigt ska
par anläggningsarbetena i sig en mer eller min
dre störd växtmiljö. Mycket kan dock göras för
att skydda den växtlighet som ska sparas och ge
den nya vegetationen så goda förutsättningar som
möjligt.
Skydda vegetation som ska sparas
Skyddsåtgärder för vegetationen styrs i den tek
niska beskrivningen och ska beaktas redan under
planeringsskedet då transportvägar med mera
planeras.
Detaljerad tidsplan
Planeringen av de arbeten som berör växtligheten
ska inte bara passa in i vägarbetet, de måste också
anpassas till årstider och de olika arternas behov.

läs mer
Att skydda befintlig vegetation sid 78

Vegetation som ska sparas behöver inte bara skyddas från på
körning – utan även från jordpackning kring rötterna. Det här
trädet riskerar att dö, även om det ser friskt ut under byggtiden.

OBSERVERA
• Redovisa alla moment i produktionstidplanen.
Som minimum ska planeringen omfatta hantering av befintlig vegetation, jordhantering, växttillgång och tid för planteringsarbetena i förhållande till årstider och entreprenaden i övrigt.
• Träffa avtal med entreprenören och reglera
med markägaren så att inte värdefulla bestånd
utanför vägområdet avverkas för att ge plats åt
transportvägar, massupplag eller andra tillfälliga
anläggningar under byggtiden.
• Märk i fält ut den vegetation som ska sparas.
Tänk på att befintlig vegetation som bevaras
måste behålla befintlig nivå på marken vid stam
och över rotsystemet.
• Skydda vegetation som ska sparas, framför allt
från påkörning, jordpackning och uttorkning. Det
kan göras till exempel genom att inhägna eller
bräda in träd och att rotzonen skyddas från överfart med maskiner eller upplag.
• Gör fältkontroller med beställare, entreprenör
och ev markägare före, under och efter arbetet.
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EXEMPEL Grön byggledare gav bra resultat

En landskapsarkitekt fick rollen som så kallad grön byggledare, och styrde allt arbete med växtligheten kring Bärbyleden genom Uppsala.

När E 4 Bärbyleden genom Uppsala skulle byggas
ställdes höga krav på utformningen. Landskapsar
kitekter anlitades för att projektera växtligheten i
trafikplatser och sidoområden, och projektledaren
Owe Ekman ville att även utförandet skulle leva
upp till de höga ambitionerna. Därför kopplade
han in en landskapsarkitekt, Håkan Qvarnström,
som så kallad grön byggledare.
– Man kan inte vara specialist på allt, säger Owe.
Vi hade också goda erfarenheter från E 18 Enkö
ping–Bålsta, där vi gjorde på samma sätt. Det spe
lar ju ingen roll hur bra projekterat det är om man
sedan misslyckas med planteringen.
På Bärbyleden blev resultatet omvittnat bra,
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man har fått mycket beröm även från Uppsalabor
som tidigare varit kritiska till projektet. Men Owe
har också varit med om motsatsen, i andra projekt,
där folk varit inblandade som inte kunde sin sak.
– De fick åka massor med gånger och hämta nytt
material eftersom hälften av plantorna dog direkt.
På det viset menar Owe Ekman att en grön
byggledare lönar sig i längden. Precis som att det
lönar sig att ställa höga krav när man handlar upp
skötseln efteråt.
– Det kan vara stor skillnad mellan olika entre
prenörer. Fina planteringar förfaller om de sköts
på fel sätt. Det är sorgligt att se, och dessutom en
form av kapitalförstöring.

Överväg noga vilken jordtyp som ska användas. Fet matjord passar fråmst i anslutning till åkermark.

Hantering av vegetationsjord
Jordens egenskaper är av största vikt för vegeta
tionens etablering och utveckling. Fel typ av jord
eller fel hantering av jorden kan leda till mycket
ogynnsamma förhållanden för växterna, med höga
etablerings- och skötselkostnader som följd.
Generellt bör ytor inom sidoområdet täckas
med den jordtyp som är karaktäristisk för omgiv
ningen – det vill säga att ytor i skogsmark täcks
med jord från skogsmark medan ytor i anslutning
till åkermark kan täckas med mer näringsrik jord
från omgivningen. Genom att använda befintlig yt
jord från den direkta närmiljön ges de fröer som
finns i jorden möjlighet att gro och medverka till
att sidoområdena snabbare får samma vegetation
som vägens omgivning.
Avsaknad av jordtäckning i sidoområdet eller fel
typ av jord kan ge en avsevärd försämring av väg
miljön genom att skapa ett utseende eller en vege
tation som inte harmonierar med omgivningen.

Kontroll av växtbäddarna
Besiktning av växtbäddarnas olika skikt, från un
derliggande lager till färdig yta, bör utföras av kun
nig besiktningsman. Felaktigt utförda växtbäddar
leder till betydligt högre kostnader på sikt.
läs mer
Jordhantering sid 80
Kontrollera och åtgärda underliggande lager sid 82
Jordanalys sid 84

OBSERVERA
• Skydda växtbäddarnas underliggande lager och
terrassbottnar från kompaktering. Luckra bottnarna om de är täta.
• Kontrollera växtbäddarna så att växterna ges
goda förutsättningar. Åtgärda om det behövs.
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Bra växtmaterial är grunden
Växtmaterial av god kvalitet är en förutsättning
för en kostnadseffektiv anläggning. En säkerställd
etablering ger lägre kostnader för skötseln. Växt
material av låg kvalitet kan vara billigare i inköp,
men medföra högre skötselkostnader på sikt, bland
annat i form av beskärningsinsatser.
Beställ växter i god tid så att plantskolan
kan få fram rätt sorter, rätt antal och rätt kvali
tet. Träd i större storlekar kan behöva flera års
framförhållning.
Träden ska vara omplanterade i plantskolan,
eftersom det främjar deras naturliga rottillväxt.
Den sker genom att de sträcker ut sina rötter för
att skapa ett brett rotsystem. Närmast stammen är
rötterna grova för att längre ut förgrenas till allt
mindre rötter. Ett träd som inte är omplanterat har
sämre överlevnadsförmåga, eftersom bara de gröv
re rötterna, utan nämnvärda förgreningar, följer
med när trädet tas upp. De fina rötterna behövs för
att ta upp näring, utan dem försämras etablering
och tillväxt.
Ett träd som hanterats rätt i plantskolan har
planterats om under sin uppväxt och rötterna har
beskurits så att krukan eller klumpen har en god
balans mellan grova och fina rötter.
läs mer
Artval och växtkvalitet sid 86
Kontrollera växtleveransen sid 88
Ta hand om växtmaterialet sid 89
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Plantor med rotsnurr ska inte accepteras.

OBSERVERA
• Föreskriv i teknisk beskrivning att kopia av orderbekräftelse uppvisas senast två veckor innan
plantering ska ske. Föreskriv också att växterna skall uppfylla fordringarna enligt GROs
Kvalitetsregler för plantskoleväxter.
• Kontrollera att beställningen motsvarar kontraktshandlingens krav samt att växterna som
levereras motsvarar kraven i beställningen.
• Kontrollera levererat material. Om det är stora
kvantiteter kan stickprov göras. Entreprenör ska
visa upp följesedel för leverans.
• Acceptera inte dåligt eller felaktigt växtmaterial.
Dåligt växtmaterial ger på sikt högre skötselkostnader och kostnader för eventuellt byte av
växtmaterial i ett senare skede, något som bara
beställaren förlorar på. Det tar också längre tid
innan man når målet för planteringen.

I avvaktan på plantering måste plantorna hållas fuktiga samt placeras i skugga och lä.

Hantera och förvara rätt
Nästa led i växthanteringen är förvaringen av
växterna när de kommit till byggarbetsplatsen.
Växternas miljö har plötsligt förändrats, från att ha
haft god tillgång på vatten och näring kommer de
till någon form av mellanstation, innan de når sin
slutgiltiga växtplats.
Det är lätt att glömma bort omsorgen om väx
terna under det här skedet, men nu har rötterna en
liten jordvolym och är därför extra känsliga. Bar
rotat material har ingen jordvolym alls att tillgodo
göra sig och är ännu känsligare.
Trädet fortsätter att fungera som det gjort tidi
gare, vatten transporteras inom trädet och avdun
star från bladverket. Mer vatten avdunstar från
bladverket om plantan står i direkt sol eller i vind
utsatt läge, därför ska plantorna placeras i skugga
och lä. Det är också viktigt att de hålls fuktiga. Ett
torrt rotsystem är svårt att reparera, man riskerar
en sämre etablering och därmed högre skötselkost
nader på sikt.

OBSERVERA
• Föreskriv i den tekniska beskrivningen hur växtmaterialet ska tas om hand. Ange hur växtmaterialet ska förvaras när det levereras från plantskola, krav på depå, att växter som inte planteras
under leveransdagen måste skyddas från uttorkning och direkt sol, barrotat material ska jordslås
mm. Föreskriv också att leveransbesiktning ska
ske direkt efter leverans och i närvaro av beställarens ombud.
• Säkerställ att entreprenören förvarar växtmaterialet så att barrotade växter kan jordslås i
skugga och krukodlade förvaras på plant underlag i skuggigt och vindskyddat läge. Växterna ska
hållas fuktiga genom duschning och vattning.
• Rotsystem får absolut inte utsättas för direkt sol
annat än mycket kort tid.
• Gör kontinuerliga avrop på beställningen så att
leveransen stämmer med planteringstillfället för
att minska förvaringstiden på byggarbetsplatsen.
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Plantering

För en växt är det ett kritiskt och stressande mo
ment att tas upp i plantskolan, transporteras och
planteras på ny plats. Därfor är det viktigt att plan
teringen sker vid rätt tid på året. Förenklat kan
man säga att bästa tidpunkt för plantering avgörs
av om plantan är vedartad (träd och buskar) el
ler örtartad (vissnar ned om hösten); lövfällande,
städsegrön (behåller bladen hela året) eller barr
växt samt om den levereras barrotad, försedd med
rotklump eller med kruka.

Etablering
Med etablering menas den planterade växtens
överlevnad och utveckling på sin nya växtplats. En
god etablering innebär att växten når en för arten
och sorten normal utveckling med hänsyn tagen
till ålder och växtplats.
Normal etableringstid för till exempel en bok,
ask, ek eller oxel är fem vegetationsperioder. Det
bör vägas in i planeringen för etableringskontroller
i samband med besiktning.

Vår- eller höstplantering
Lövfällande vedartat växtmaterial, som antingen
levererats barrotat eller med rotklump, kan vår
planteras från och med att tjälen gått ur marken
fram till dess att växten börjat få uppsprickande
knoppar. Växterna kan också planteras på hösten,
från oktober tills tjälen går i marken. Några arter,
till exempel björk och ek, ska enbart vårplanteras.
Perenner är örtartade, och vilken planteringstid
som är bäst avgörs av om de är höst- eller vårblom
mande. Höstblommande arter ska planteras på
våren och vårblommande arter planteras på hös
ten, dock ej för sent. Plantan måste hinna utveckla
sugrötter innan tjälen går i marken.

Låt jorden följa med
Flera växtslag lever i symbios med bakterier
och svamprötter (mykorrhiza) på sin växtplats.
Dessa växtslag bör levereras med klump (röt
terna omges av jord från växtplatsen), kruka eller
plugg (mycket små plantor). Det gäller till exem
pel björk, ask och ek samt alla barrväxter. Den
medföljande jorden måste hamna hos rötterna i
planteringsgropen.

Vår-, sommar- eller höstplantering
Kruk- eller containerodlat växtmaterial har sina
sugrötter med sig i krukan och kan därför plante
ras under hela växtsäsongen, men vår- eller höst
plantering är att föredra.

52

Plantera inte för djupt
För träd, undantaget Salix- och Populus-arter, är
för djup plantering mycket skadligt. Träden ska
planteras lika djupt som de stått i plantskolan.
I praktiken måste man plantera trädet lite högre
än så, eftersom det nyplanterade trädet efter en tid
kommer att sjunka ned i den luckra växtbädden.
Växtbädden måste alltså anläggas med kompen
sation för denna sättning, annars kommer trädet
snart att stå i en grop. Om trädet planteras för
djupt förhindras gasutbytet och rötterna (därmed
hela trädet) riskerar att dö av koldioxidförgiftning.

Träd – och andra växter som planteras – måste hanteras med stor försiktighet. Om de skadas klarar de sig sämre.
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Etablerings- och garantiskötsel

Även med ett gott förarbete och material av bästa
kvalitet är det till sist skötseln som avgör om och
när man når målet med planteringen. God kvalitet
i växtmaterialet gör att målet nås snabbare, förut
satt att man tar vara på de medel man har.
Håll jorden fuktig
Vid planteringen måste plantan tillföras mycket
vatten, och sedan vattnas regelbundet tills växten
utvecklat sitt rotsystem så att den kan försörja sig
själv. När det gäller träd handlar det om minst en
växtsäsong.
Hur mycket man behöver vattna en plantering
beror helt på omständigheterna. Vid varmt och
torrt väder behöver man vattna ofta, medan det

Ytan kring nyplanterade träd och buskar ska hållas ogräsfri.
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under fuktig och kall väderlek kan räcka med att
vattna några gånger per säsong. Det viktigaste är
att se till att jorden hålls fuktig.
Normalt behöver plantan inte tillföras extra nä
ring förrän efter cirka två månader vid vårplante
ring, och vid höstplantering nästa växtsäsong.
Kontrollera trädstöd
Trädstöd och träduppbindning ska kontrolleras re
gelbundet och inte sitta kvar längre än nödvändigt.
Så fort trädet rotat sig ordentligt ska trädstöd och
uppbindning tas bort. Tiden för detta kan variera
från en till flera växtsäsonger. Trädet behöver rö
relse i kronan för en lyckad rotutbredning, kraften
som åstadkoms då vinden tar tag i kronan överförs

till rotsystemet där finrötterna finner nya vägar
mellan jordpartiklarna.
Bind inte för högt
Trädstöd kan utföras på flera sätt. Syftet är alltid
att förankra trädet vid marken tills det har rotat sig
och kan stå för sig självt. Störarna är oftast av trä
och slås ned i marken innan trädet placeras i gro
pen, detta för att öka stabiliteten och minska ska
dorna på rotsystemet. Trädets stam ska helst bin
das fast mot störarna med band av naturmaterial.
Band av plast eller gummi kan lätt ge barkskador.
Det är viktigt att trädet inte binds för högt upp,
då rotsystemet stimuleras att växa till och förankra
trädet om det rör sig i vinden. Det är kronan och
övre delen av stammen som ska röra sig, roten ska
vara stilla i marken. Lämplig uppbindningshöjd är
80 cm över marknivån.
Växter ska normalt inte etableringsbeskäras i sam
band med plantering. Växtens blad försörjer rotens
tillväxt. Beskärning bör därför utföras tidigast när
växten etablerat sitt rotsystem på den nya platsen,
det vill säga tidigast efter en hel växtsäsong när till
växten kommit igång.
Håll efter ogräs
Ytan kring träd och buskar ska hållas ogräsfri. Ogrä
set stjäl annars vatten och näring från plantorna.
Skillnaden kan vara stor mellan en planta där ogrä
set fått härja fritt och en annan där ogräset hållits
undan. Att täcka ytan med täckbark eller någon
form av täckduk är ett effektivt men aldrig fullvär
digt sätt att hålla ogräset borta. En helt ogräsfri yta
får man sällan, men skötseln minskar avsevärt. Dock
krävs fortfarande tillsyn och eventuella punktinsat
ser för att bekämpa ogräset.
läs mer
Täckmaterial sid 90

Trädstöden bör inte sitta för högt. När trädens kronor kan vaja i
vinden stärks och utvecklas rötterna.

OBSERVERA
• Har växten rätt förutsättningar? Växtbädd, tillgång till vatten, näring och sol måste stämma
med växtens naturliga behov.
• Vattna rejält vid plantering.
• Håll fritt från ogräs kring plantan.
• Kontrollera trädstöd och uppbindning regelbundet. Ta bort stödet så fort trädet rotat sig.
• Skötseln förändras år från år. Det måste framgå
av skötselplanen.
• Riktlinjer för etablerings- och uppbyggnads
beskärning ska ingå i skötselplanen.
• Garantitiden bör vara lång, helst fem år.
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Besiktning

Både utförande- och totalentreprenader kan ut
formas med så kallat funktionsansvar för hela eller
delar av entreprenaden. Vad gäller vegetations
hanteringen kan funktionskraven utgöras av till
exempel en viss slutenhetsgrad, ett visst utseende,
tillväxthastighet, bländskyddande effekt eller
liknande.

Markens fuktighet kontrolleras.
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Växtbesiktning vid utförandeentreprenad
Samtliga besiktningar ska vara föreskrivna i de all
männa föreskrifterna (AF).
Förbesiktning görs till exempel när beställaren
vill ta en del i bruk innan slutbesiktning kan göras.
Det kan också röra sig om leveransbesiktning av
växter eller besiktning av växtbädd före plantering.
Slutbesiktning görs vid entreprenadtidens
utgång.
Kompletterande slutbesiktning kan bli aktuell till
exempel vid sådd av gräsytor i november när slut
besiktning av anläggningen i övrigt skett i augusti.
Kompletterande slutbesiktning sker av de gräsytor
som inte var etablerade vid slutbesiktningen.
Garantibesiktning görs före garantitidens
utgång.
Särskild besiktning sker efter slutbesiktningen.
Den gäller då väsentliga fel som beställaren påtalar
inom 6 alternativt 18 månader.
Efterbesiktning kan handla om sådant som var
fel utfört eller inte utfört alls vid annan besiktning.
Etableringskontroll utförs under garantitiden för
att säkerställa att tillväxt och etablering sker på ett
tillfredsställande sätt.
Vid kontroll och besiktning av växter bör följan
de förhållanden kontrolleras:
• art
• kvalitet
• antal
• grupper
• avstånd
• uppbindning
• förekomst av skador
• tecken på dålig etablering

Besiktning vid totalentreprenad
Vid totalentreprenad gäller ofta ett funktionsan
svar. Projekteringen ingår oftast i totalentreprenö
rens åtagande, men de ritningar och beskrivningar
som upprättas är i många fall kortfattade.
De utförda planteringsarbeterna, val av växt
plats, växtkvalitet med mera måste bedömas i re
lation till den tänkta funktionen. För att undvika
missförstånd är det vanligt att en förbesiktning ge
nomförs innan planteringen utförs.
Det normala vid en entreprenad med funktions
ansvar är att beställaren gjort målbilder, till exem
pel en bild av vilken slutenhet ett visst sorts bus
kage ska ha när ansvaret för ytan lämnas över till
beställaren. Sedan är det upp till entreprenören att
bestämma vilka storlekar man planterar, hur plan
teringen sköts, om täckbark/dukar används etc.
Planteringarna överlämnas först när alla plan
teringar på etappen är godkända och når upp till
målbilden.
Vid en entreprenad med funktionsansvar utförs
endast slutbesiktning. För att uppnå bästa resultat
bör etableringskontroller genomföras där beställa
re och entreprenör träffas och diskuterar växtytor
nas utveckling. Då kan de syna materialet på plats
och diskutera vad som återstår innan planteringen
överensstämmer med målbilden och därmed kan
övergå till beställaren.
Noggrann uppföljning är viktigt också under
etableringsskedet i en totalentreprenad. Om växter
eller växtbäddar är av sämre kvalitet finns nämli
gen en risk att skadorna visar sig först längre fram,
när Trafikverket övertagit planteringarna.

Växtligheten i ett vägprojekt kan behöva besiktigas och följas upp
flera gånger.

Lämplig kompetens
Lämplig utbildning för en besiktningsman kan
vara landskapsingenjör, hortonom eller landskaps
arkitekt. Det krävs god kunskap och stor erfaren
het av att besiktiga växter och planteringsarbeten.
Ta med driften
De som ansvarar för driften har stor del i hur an
läggningen kommer att utvecklas från den dag då
ansvaret övergår till Trafikverket. Därför måste
driftansvariga vara med när verket bestämmer vil
ken ambitionsnivå som ska gälla för platsen.
Vid överlämnandet från entreprenör till bestäl
lare ska den driftansvariga också delta eftersom
det är driften som i fortsättningen har ansvar för
platsen och kommer att få problem med eventuella
felaktigheter som inte upptäcks vid besiktningen.
Skötselplaner överlämnas vid slutbesiktningen
till Transportverkets driftavdelning.
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EXEMPEL Målbilder styr skötseln

Skötselplan för Rastplats Sandsjöbacka
togs fram under några intensiva veckor
våren 2005. Rastplatsen var en av flera
där rån förekommit. Ett samarbete mel
lan Vägverket Region Väst och polis
myndigheten hade inletts för att hitta
förebyggande åtgärder. Rastplatsen
upplevdes som mörk och läget avskilt
trots närheten till E 6.
En skötselplan för vegetation och ut
rustning togs fram. Den bestod av två
delar: en traditionell del och en del med
omedelbara åtgärder. I den traditionella
skötselplanen delades rastplatsen upp
i olika områden där önskad karaktär
beskrevs tillsammans med rekommen
derad skötsel. I delen med omedelbara
åtgärder beskrevs vad som skulle göras
för att de olika delområdena skulle få
sin karaktär.
En skötselplan har många olika an
vändare, men den viktigaste läsaren är
den person som ska utföra drift och un
derhåll. För att få informationen i sköt
selplanen att nå så långt som möjligt
användes många fotografier och skisser
(målbilder). Skisserna är enkla, ingen
finbearbetning är gjord. Syftet är att de
på ett mycket enkelt sätt ska förklara
hur det är tänkt att slutprodukten ska
bli.
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Miljön före gallring, beskriven med en enkel skiss i skötselplanen.

Så här ska det bli: Samma område efter gallring. Enkelt, tydligt och lättfattligt.
Målbilder har visat sig vara ett effektivt sätt att beskriva önskat resultat.

Drift och underhåll

Planteringar och annan vegetation i vägmiljön
tyder på att någon lagt ner möda på att skapa en
trevlig miljö. Det uppskattar trafikanterna.
Växtlighet kan tyvärr också upplevas som skrä
pig. Skillnaden ligger i skötseln: det räcker inte att
bygga en anläggning, för att bli fin måste den också
vårdas fram. Det gäller att hitta en nivå på skötseln
som gör det möjligt att på ett rationellt sätt upp
rätthålla en omhändertagen miljö.
Anpassa insatserna efter landskapstypen
Ett sätt att säkra att skötseln utförs på bästa sätt är
att ta fram landskapsspecifika skötselplaner som
utgår från det typiska och värdefulla i olika land
skapstyper (läs mer på sid 19 ff ).
Växter är ett levande byggnadsmaterial som når
sin optimala effekt först många år efter etablering
en. Därför kan växternas utveckling över tid inte
alltid passa in i de sexårsperspektiv som gäller för
upphandling av drift- och underhållsåtgärder. Till
exempel kan en gallring behöva utföras vart tion
de år, medan slåtter behöver utföras en eller flera
gånger årligen. Det är alltså inte möjligt att täcka
in alla behov på en sexårsperiod.
För att bibehålla öppna landskap krävs tätare
röjningar i de södra delarna av landet än i Norrland där tillväxthastigheten är lägre. Regional
anpassning av skötselnivåer kan av det skälet också
vara kostnadsbesparande.
Arbeta med målbilder
Så kallade målbilder är ett bra verktyg som kan
ingå i arbetet med skötselplanen. Med enkla skis
ser eller fotografier som grund kan man diskutera
och förmedla hur man vill att vegetationen ska ut
vecklas och se ut.

Välskötta sidoområden, här vid väg 293 utanför Falun, uppskattas
av trafikanterna.

När sly tillåts ta över ger vägmiljön ett ovårdat intryck.
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meter) och kring eventuella viltstängsel som om
fattas av skrivningar i SBD. De ytorna har, genom
slåttern, endast låg vegetation som gräs och örter.
Högre vegetation som buskar och träd finns
främst i zonen utanför 10‑metersgränsen, här be
nämnd den yttre vegetationszonen. Skötseln av de

Hela vägområdet behöver skötas
Drift och underhåll av vägar och sidoområden reg
leras till stor del av Trafikverkets standardbeskriv
ning drift, SBD. När det gäller vegetationshante
ring i vägmiljön är det främst röjning och slåtter
av området närmast vägen (ut till en bredd av 10

Yttre vegetationszon

Inre vegetationszon

Markägarens ansvar
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Tilläggsarbete
utöver SBD

SBD (Trafikverkets
Standardbeskrivning Drift)

Vägområde (Trafikverkets ansvar)

Xm

ytorna kan få avgörande betydelse för hur väl an
passad till sitt landskap vägen upplevs.
Eftersom den yttre vegetationszonen inte om
fattas av SBD, finns inte ekonomiska möjligheter
till kontinuerligt underhåll. Därför bör man ta fram
en separat skötsel- och driftbudget för ytor i den

yttre vegetationszonen på utpekade sträckor, så att
gallring och annan skötsel kan utföras regelbundet.
Det kan gälla ytor i trafikplatser, zoner mellan
parallella vägar i öppna landskap, sidoanlägg
ningar, nedre delen av bankslänter i öppen mark
eller öppna parklika ytor i tätortsmiljöer.

Vegetationsytor närmast vägen och kring viltstängsel
sköts regelbundet enligt SBD (Standardbeskrivning drift).
Men gallring och röjning av den yttre vegetationszonen
omfattas inte av några regelbundna åtgärder eller resurser.
Därför bör man göra en särskild skötsel- och driftbudget för
de ytorna.

Yttre vegetationszon
Inre vegetationszon

Xm

2m

10 m

Xm

2m

SBD (Trafikverkets
Standardbeskrivning Drift)

Tilläggsarbete
utöver SBD

SBD

Vägområde (Trafikverkets ansvar)

Markägarens ansvar
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Slåtter av vägkanter är bra både för trafiksäkerheten och för den biologiska mångfalden.

Rutiner för drift och underhåll
Drift- och underhållsåtgärder som direkt påverkar
den vägnära vegetationen är slåtter, gallring och
röjning, mindre förbättringsåtgärder, dikesrens
ning och skötsel av planteringar.
Slåtter
Regelbunden slåtter innebär att ytorna hålls fria från
uppväxande slyvegetation till förmån för lägre gräs-,
ört- och/eller risvegetation.
Slåtter i vägmiljön är nödvändig både för trafik
säkerheten och för vägens anpassning till landska
pet, men är även positiv ur ett ekologiskt perspek
tiv. Igenväxningen av landskapet och den mins
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kade arealen hävdade marker leder till att allt fler
av de traditionella svenska växt- och djurarterna
minskar i omfattning eller helt försvinner. Flera av
dessa arter finns dock fortfarande kvar just i våra
dikesrenar, vilket beror på att vägkanterna har
skötts genom regelbunden slåtter.
Slåttern har hållit undan sly, och genom att var
ken gifter eller gödsel påförs har växterna kunnat
överleva. Det betyder att vägkanterna innehåller
växter som är att betrakta som ett kulturarv från
en tid när svenskt jordbruk sköttes på ett helt an
nat sätt. Trafikverkets slåtter av sidoområdena har
avgörande betydelse för dessa arters överlevnad.

Blommande vägkanter är ett resultat av regelbunden slåtter.

I tätortsmiljöer bör klippning utföras så ofta att miljön som helhet upplevs som välskött och prydlig. Observera att
gräsytor måste hållas kortklippta ända fram mot planteringar, en oklippt yta i denna miljö ger ett ovårdat helhetsintryck.
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Den här björkdungen intill E 6 i närheten av rastplatsen Stora Höga har vårdats omsorgsfullt till glädje för både trafikanter och dem som bor
i trakten.

Gallring och röjning
Gallring och röjning av ytor kring viltstängsel sker
regelbundet, eftersom de styrs av SBD. Gallrings- 
och röjningsåtgärder i den yttre vegetationszonen
utförs däremot endast som tilläggsarbeten. Större
ytor inom trafikplatser och andra restytor kräver
särskilda skötselanvisningar för att omfattas av re
gelbundna åtgärder.
Eftersom skötseln av den yttre vegetationszonen
utförs som tilläggsarbete i mån av pengar snarare
än att styras av behov, är det svårt att planera lång
siktigt. Därför är det extra viktigt att identifiera och
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prioritera vilka insatser som behövs och hur de bör
utföras.
Var och hur den yttre vegetationszonen sköts är
en fråga som kan hanteras i skötselplaner. Efter en
inventering i fält kan resultatet redovisas på kartun
derlag som i kombination med skötselplaner bildar
underlag för prioritering av åtgärder.
Ibland kan insatser behöva göras utanför vägom
rådet för att till exempel säkra en utblick. Då krävs
särskilda överenskommelser med markägare och
andra intressenter.  

Naturlig succession
I en vägslänt eller annan yta där där man vill åstad
komma naturlig vegetation blir resultatet bäst om
växtligheten tillåts följa en naturlig succession.
Det innebär att växterna i möjligaste mån ska ges
de förutsättningar de behöver för att utvecklas
normalt.
Den naturliga successionen kan också styras
på olika sätt, till exempel genom slyröjning. Då
gynnar man medvetet vissa arter genom att hål
la efter andra. Resultatet beror på hur man utför
röjningen.

Ingen röjning i yttre vegetationszonen. Normalt slås zonen
närmast vägen en gång per år, vilket motverkar den naturliga successionen av naturligt etablerad busk- och trädvegetation. I stället
blir gräs, örter och låga ris dominerande där.
Utanför den zonen växer på några år en tät slyvegetation upp,
som ger ett monotont och slutet vägrum.
Om vegetationen får utvecklas naturligt kommer med tiden
vissa arter och individer att ta över – men det tar lång tid. Därför
behöver man röja även i den yttre zonen med jämna mellanrum.

Fullständig röjning. Om den igenslyade zonen röjs över hela ytan
blir resultatet ofta en ”stubbig” yta med god solinstrålning. Det
gynnar etableringen av stubbskott och nya fröer från omgivningen,
med resultat att en ny slyvegetation snabbt växer upp. Sammantaget leder den här typen av röjning till högre skötselkostnad och
tråkigt utseende.

Selektiv röjning. Om den igenslyade zonen röjs mer selektivt gynnas den önskade vegetationen, som får större tillgång till ljus, vatten och näring. Fröetablering och uppslag av stubbskott hämmas
genom att marken skuggas samtidigt som den uppvuxna vegetationen har ett bättre utvecklat rotsystem.
En selektiv röjning minskar behovet av återkommande slyröjning
och ger snabbare en vacker och mer naturlik vägslänt. Skuggverkan
från den uppvuxna vegetationen kan även minska behovet av röjning längs viltstängslet. Sammantaget ger en selektiv röjning lägre
skötselkostnad och naturligare utseende.
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Sidoområdena behöver gallras även utanför den allra närmaste zonen. Annars skapas raskt en tät slyvegetation som gör vägrummet
onödigt instängt.

Fint gallrade sidoområden längs väg 293 utanför Falun. Det som annars kunde upplevts som sly är nu en ljus björkskog.
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Yttre vegetationszonen bör när den gränsar mot skogsmark tillåtas utveckla en spontant etablerad vegetation med samma karaktär som
skogsmarkens. Här bör karaktären av tall och ljung lyftas fram och björksly hållas efter. En försiktig utglesning kan göra att vägrummet
känns ljusare.

Yttre vegetationszonen (utanför 10-meters slåtterzonen) bör när den gränsar mot öppen mark hållas fri från sly på utpekade sträckor.
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Före. Artrik vägkant längs Sollerövägen. Vegetation av det här slaget är värdefull både för den biologiska mångfalden och för den som
färdas utmed vägen.

Mindre förbättringsåtgärder
Förbättringsåtgärder på befintliga vägsträckningar
påverkar vegetationen på många sätt. Ofta har
samma projekt flera syften; det kan vara att öka
vägens bärighet, framkomlighet, trafiksäkerhet,
tillgänglighet eller att förbättra driftekonomi och
miljöanpassning. Förstärkning av vägkroppen eller
breddning av vägen påverkar växtligheten på väg
slänter och sidoområden, liksom åtgärder för för
bättrad avvattning med nya diken, trummor eller
brunnar. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder som rör
till exempel sikt eller fasta hinder kan också på
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verka träd och buskar i anslutning till vägen.
Goda förberedelser i form av analys av platsen
samt noggrant fältarbete är början till ett bra slut
resultat. Personer som representerar olika kun
skapsområden kan i fält bättre se projektets bris
ter, behov och förutsättningar och gemensamt dis
kutera konstruktiva lösningar.
Särskilt viktigt är att jordtäcka slänter och på
så sätt skapa förutsättningar för en spontan åter
etablering av örtvegetation. Slänter i närheten
av bebyggelse kan behöva sås för att få snabbare
resultat.

Efter. Så här ser den tidigare artrika vägkanten längs Sollerövägen ut efter dikesrensning och återfyllnad med sprängstensmaterial.
Här finns inte längre någon möjlighet för ängsvegetation att växa.

Om en vägslänt enbart är täckt med krossmaterial tar det många
år innan någonting alls kan börja växa där. Den kommer heller aldrig att bli helt täckt med vegetation. Den här krosslänten är till stor
del kal flera år efter att åtgärderna gjordes.

Vid jordtäckning av vägslänter är det viktigt att rätt jordtyp
används, dvs jord som kommer från omgivande landskap. Den
här slänten har troligen täckts med lerhaltig jordbruksjord, vilket
innebär att gräset får ett kraftigt växtsätt och en grön färg som är
främmande i skogslandskapet.
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Dikesrensning
En återkommande underhållsåtgärd är dikesrens
ning. Det utförs ofta som en del av det rutinmäs
siga underhållsarbetet och omfattas därmed inte
av samma förberedelser och analys som andra
förbättringsarbeten. Därför är det viktigt att i sköt
selplaner eller mer generella driftinstruktioner slå
fast vilken metod som ska användas för dikesrens
ning på sträckan.
En varsam schaktning ger vegetationen möjlig
het att återetablera sig och ger förutsättningar för
att behålla och nyetablera artrika vägkanter.
Om det är möjligt att återanvända dikesmassor
från artrika vägkanter – gör det! Men kontrollera
först att de inte är förorenade.

Hur dikesrensning ska utföras bör specificeras i skötselplaner eller
generella driftinstruktioner.
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Exempel på skonsam dikesrensning. Fröbank i sparade öar ger
växtligheten möjlighet att återetablera sig på slänterna och behålla
artrikedomen i vägkanten.

Trädbeskärning måste utföras av en sakkunnig person.

Skötsel av planteringar
För planteringar i vägmiljön krävs en skötselplan
som beskriver vad man vill med anläggningen.
Utan den kunskapen är det svårt att planera och
utföra skötseln på ett ändamålsenligt sätt.
Skötsel av planteringar bör alltid omfatta följan
de åtgärder:
• Ta bort dött material.
• Slå ytor som gränsar till planteringar.
• Föryngringsbeskär buskar vart sjätte år.
• Var rädd om trädens rötter vid dikning/arbeten
på väg.
• Se till att trädbeskärning utförs av sakkunnig.

Personer som är kunniga i driftfrågor bör med
verka när skötselplanen tas fram.
Trafikverket ska ha som rutin eller krav att upp
rätta en skötselplan för alla planteringar som an
läggs. Huvudsyftet med skötselplanen är att beskri
va vilken vegetationskaraktär som eftersträvas sna
rare än att detaljerat beskriva exakta åtgärder.
För landskapsplanteringar kan enkla målbilder
vara tillräckliga. Alléer och perennplanteringar
kräver mer detaljerade beskrivningar av uppbygg
nad, beskärning och klippning.
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EXEMPEL Edsborgsleden

När buskarna skurits ned radikalt såg det kalt ut i de terrasserade planteringarna, men snart kom växtligheten tillbaka med förnyad kraft.
Den här bilden är tagen fyra år efter beskärningen, men redan efter två år var det grönt och fint.

Edsborgsleden genom Trollhättan kantas av bus
kar och träd som är planterade för att ge en trevlig
atmosfär på genomfarten alla årstider. Efter ett an
tal år började buskarna se tråkiga och spretiga ut.
Lars Svensson, som var driftansvarig på sträckan,
bestämde sig för att föryngringsbeskära växterna.
Han skar ned buskarna till ca 30 cm över marken
och stammade upp träden.
Två år senare har planteringarna kommit till
baka med ny vitalitet.
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Alléer

Föryngring av en allé vid Tosterup i Skåne.

Alléer är en del av vårt kulturarv och hyser en stor
biologisk mångfald.
Alléer finns både i det öppna landskapet och i
tätorter. Längs allmänna vägar räknas de som en
väganordning vilket innebär att Trafikverket an
svarar för dem.
Alléer (fem träd eller mer i ett öppet landskap)
är biotopskyddade (Miljöbalken 7 kap. 11 §), vilket
innebär att man inte får göra större ingrepp eller ta
bort träd i alléer utan dispens från länsstyrelsen.

Kontinuerlig skötsel
Den kontinuerliga skötseln regleras i Trafikverkets
standardbeskrivning drift (SBD) och eventuellt via
speciella skötselanvisningar.  Läs mer i följande
skrifter:
Trädarter för alléplanteringar 2010:046
Plantering och etablering av alléträd 2010:056
Planering och projektering av alléplanteringar
2010:049
Kontroll och skötsel av alléplanteringar 2010:050
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Rastplatser

Rastplatser ska ge trafikanten möjlighet till både
vila och rörelse, och där har vegetationen på rast
platsen stor betydelse. Det finns till och med ve
tenskapliga belägg för att samspelet mellan män
niska och natur kan inverka både lugnande och
stimulerande på det mänskliga sinnet.
Befintlig vegetation
En rastplats kan med stor försiktighet läggas in
i befintlig naturmark. På det sättet kan vegeta
tionen bevaras eller användas för att gallra fram
och förbättra en befintlig miljö. När platsen är väl
vald, utformningen av rastplatsen genomtänkt och
anläggningen utförs varsamt blir resultatet oftast
utmärkt. Driftinsatserna blir låga eftersom vegeta
tionen redan är fullt etablerad.
En varsamt anlagd rastplats med redan uppvuxna träd blir snabbt
en vilsam miljö för trafikanterna. Halltorp, väg 136 på Öland.

Anlagd vegetation på en rastplats måste redan från början fylla sin
funktion i gestaltningen.
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Anlagd vegetation
Anlagd vegetation på en rastplats ska fylla sin funk
tion redan från första året. Det betyder inte att
träden måste vara fullvuxna, men gestaltningen ska
fungera som en stimulerande helhet och inbjuda
till vila och aktivitet. På rastplatser kan det därför
vara klokt att välja större storlek på växtmaterialet
och sedan följa upp med en mer intensiv skötsel för
att så snabbt som möjligt få en fungerande helhet.
Skötsel
En rastplats, där människor rör sig till fots och
har tid att stanna upp, ska ge intryck av att vara
omsorgsfullt omhändertagen. Det gäller även väx
terna. På naturrastplatsen ska sly hållas efter.  
Yngre träd kan tillåtas växa upp så att rastplat
sen får en naturlig succession och behåller sina
skönhetsvärden över tiden.

EXEMPEL Sliten rastplats får nytt liv

Skissen i den detaljerade skötselplanen
anger bland annat att gränsen mellan
de klippta gräsytorna och det högvuxna
gräset i utkanterna ska ges en böljande
form. Då framhävs kontrasten.

Tidigare asfalterade ytor bröts upp och nyplanterades, vistelseytorna rustades upp. Samtidigt
höjdes nivån på skötseln i hela området, nu kan
resenärerna ta paus i en välskött park.

Vittene rastplats ligger utmed väg 44 öster om
Trollhättan. På senare tid har rastplatsen sett mer
och mer sliten ut trots kontinuerlig skötsel.
År 2008 rustades den upp i samarbete mellan Väg
verket, konsult och entreprenör.
Åtgärderna syftade till att förstärka platsens na
turliga förutsättningar. Med en högre skötselnivå
kan hagmarkskaraktären behållas samtidigt som
stora klippta gräsytor, lekplats och ordnade plan

teringar ger en känsla av park. En väl vårdad skog
klädd kulle inbjuder till lek och korta promenader.
Arbetena innefattade både gallring och skötsel
av befintlig vegetation, upprustning av vistelseytor samt nyplantering. En vacker ek fick effektbelysning.
Insatserna har gett resultat. I maj 2010 utsågs
Vittene av Motormännen till Västra Götalands bäs
ta rastplats.
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Fördjupning

I

det här kapitlet har vi samlat mer detaljerad infor
mation om vissa aspekter av växthanteringen.
Här kan du till exempel läsa mer om hur stora
träd kan skyddas under vägbygget, vad en jord
analys ska ge svar på, för- och nackdelar med olika
täckmaterial och hur man kollar att växtleveransen
håller måttet.
Dessutom: En introduktion till ingenjörsbiologi,
en metod som blir allt större utomlands men som är
relativt ny i Sverige.
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Att skydda befintlig vegetation

Sparad vegetation ger mycket gratis. Man vinner
flera år av etableringsskötsel och vägen får snabbt
ett ”färdigt” utseende. Men det krävs planering,
omtanke och varsamhet för att det som står kvar
ska överleva vägbygget. De nödvändiga skyddsåt
gärderna sträcker sig ofta längre än man tror.

Var rädd om rotsystemet
Inte bara trädets stam måste skyddas från skador
under vägbygget. Minst lika viktigt är att skydda
rotsystemet. Om det skadas, genom att maskiner
och arbetsfordon med sin tyngd tillåts packa jor
den över rötterna, får trädet svårt att klara sig.
Måste man ändå kapa trädets rötter på något
ställe är det ännu viktigare att man ger resterande
delar av rotsystemet ordentligt skydd och plats att
breda ut sig som kompensation.
Stort skyddsområde behövs
Det finns ett samband mellan formen på trädets
krona och dess rotsystem. Om trädet bara har
grenar på en sida, kommer rotsystemet att växa ut
på den andra – för att kompensera tyngdförskjut
ningen. Träd som växer i grupp har rotsystem som
växer in i varandra, och om ett träd försvinner
kommer de andra träden ur balans. Framgallrade
träd kan lätt välta vid storm. Träd som stått som
solitärer är däremot stabilt förankrade i marken.
Trädens rotsystem måste skyddas under bygget
och sedan ges utrymme att utvecklas för att skapa
förutsättningar för överlevnad. Minimum är att
skydda en yta motsvarande omkretsen på trädets
krona, men helst bör man ta till en väsentligt större
skyddszon.

Inte bara stammen utan även trädets
rotsystem måste skyddas under bygget.
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Det är alltså viktigt att
• skydda hela rotsystemet
• inte gallra på ett sådant sätt att vegetations
gruppen blir instabil
• skydda träd och andra växter från mekaniska
skador.

Regnvatten
Stängsla in en vid cirkel
runt trädet för att undvika
att stam eller rötter skadas.

De fina sugrötterna utvecklas
främst när det finns tillgång till vatten.
Under trädets krona är det ofta torrt.

Kapade rötter täcks för att inte
det störda rotsystemet ska torka ut.
Fina rötter
Sugrötter

Grova rötter
Förankringsrötter

Fina rötter
Sugrötter

Förväntad maxbredd på fullvuxen trädkrona
Bestämmelser om hur stort säkerhets
avståndet i förhållande till ett träd bör
vara i varje specifikt fall finns i VGU,
främst i delarna Sektion tätort gaturum
och Sektion landsbygd vägrum.

förväntad maxbredd
Skogslönn Acer platanoides 15 m
Björk Betula pendula 12 m
Bok Fagus sylvatica 25 m
Skogsek Quercus robur 20-25 m
Ask Fraxinus excelsior 16 m
Popplar, olika sorter Populus 12–16 m
Vitpil Salix alba 12–20 m
Oxel Sorbus intermedia 8 m
Granar, olika sorter Abies 8–10 m
Tall Pinus sylvestris 10–15 m
Hästkastanj Aesculus hippocastanum 10–12 m

Planera så att den förväntade maxbredden
på den fullvuxna kronan
inte inkräktar på gränsen
för det fria rummet.

Det fria rummet

Säkerhetsavstånd

Se till att det finns tillgänglig mark för
trädets rötter att expandera i då det
kompenserar för sitt störda rotsystem.

Jord som packats
under byggtiden hindrar
rötternas expansion.
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Jordhantering

För att undvika missförstånd i upphandling och
anläggning ska man vara tydlig med vilken typ av
jord som avses för olika ändamål.
I AMA används begreppet jordmån. Med det
menas den del av jordlagret som innehåller rötter,
döda växt- och djurdelar eller på annat sätt påver
kas av klimat, vegetation och djurliv. Jordmånen
delas in i typerna:
• jordmån inom skogsmarksområde (skogsjord
med rötter och fröbank) respektive

• jordmån inom kulturmarksområde (matjord med
växtrötter och fröbank)
Även begreppet markvegetation förekommer. Med
det menas den låga marknära vegetationen. Den
delas i sin tur in i
• markvegetation inom skogsområde (det som väx
er på skogsmark och liknande ytor) respektive
• markvegetation inom kulturmarksområde (det
som växer på åker och liknande ytor)

Vägområde

Tillfällig
nyttjanderätt

Tillfällig
nyttjanderätt

Upplag

Jordmånsavtagning

Tillvaratagen jordmån får inte läggas i upplag som är högre än 2,5 meter eller bredare än 6 meter.
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Upplag

Jordhantering för naturligt etablerad vegetation
Om slänter och andra jordytor täcks med avbanad
jord från platsen kan frön och växtdelar som finns
naturligt i jorden etablera sig spontant. Växtlig
heten i sidoområdet stämmer då på ett naturligt
sätt överens med omgivningen. Helst ska mas
sorna läggas ut på den plats de togs ifrån. Detta är
mindre viktigt i ett homogent landskap, men desto
viktigare i en varierande miljö.
När de avbanade jordmassorna läggs ut bör de
normalt siktas genom en skopa försedd med galler
om ca 10 cm. Syftet är att stora rotbitar och stenar
ska sållas bort. Dessutom bidrar siktningen till att
massorna finfördelas och blir lättare att lägga ut
jämnt. Rotbitar mindre än 10 cm kan med fördel
ligga kvar i massorna, då de på sikt förmultnar och
tillför jorden näring.
Om jorden inte siktas måste man i stället ma
nuellt sortera bort större rotbitar och stenar som
sticker ut eller har samlats vid släntfoten. I stället
för att enbart sikta kan man även krossa massorna
på plats, med en särskild siktkross. Det ger en po
rös jord där vegetationen har lätt att etablera sig.
Packa inte massorna
Avbaningsmassorna får inte packas, utan ska hål
las så porösa som möjligt. Det är en förutsättning
för att växterna ska etableras. Alltför stora upplag
förstör jordens struktur och spolierar hela idén
om återanvändning av jorden. Den informationen
måste även nå ut till grävmaskinisterna som ska
utföra arbetet.
Att etablera växter i biologiskt död jord le
der ofelbart till merkostnader och ofta till
misslyckanden.

Om massorna kan lagras på plats är återetablering med avbanad
jord en både kostnadseffektiv och praktisk lösning.

Återetablering med hjälp av avbanad jord från
platsen är kostnadseffektiv – om förutsättning
arna är de rätta: att massorna kan lagras på plats
och att en stor del av transporterna därmed kan
undvikas. För att göra det möjligt att lagra avtagna
jordmassor på platsen bör så kallad tillfällig nytt
janderätt tas till utanför det egentliga vägområdet i
arbetsplaneskedet.
I handlingarna beskrivs inte bara hur avbanad
jord ska läggas ut och inom vilket område, utan
även till vilket djup jorden skall banas av. I många
fall anges det att topplagret, det översta lagret om
30 cm, ska banas av och lagras separat. Jordmånen
kan dock inom vissa områden vara betydligt tun
nare, till exempel på näringsfattig hedmark. Lämp
ligt djup för avbaning av jordmånen måste därför
anpassas från projekt till projekt.
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Kontrollera och åtgärda underliggande lager

Terrassen under växtbädden får varken vara för tät eller för
genomsläpplig.

Även underliggande lager måste ge växterna rätt förutsättningar
att utvecklas.
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Om underliggande lager inte ger rätt förutsätt
ningar för vegetationen att etablera sig och utveck
las kan investeringen i växtbädd, växter och plan
tering vara helt bortkastad. Därför gäller det att
kontrollera markförhållandena på platsen innan
arbetet med växtligheten börjar.
Hur marken är beskaffad går delvis att utläsa ur
landskapstypen och vad som redan växer på plat
sen. Jordbruksmark består till exempel ofta av tät
lerjord, skogsmark av genomsläpplig morän och
fuktig mark har högt stående grundvatten.
Generellt finns två typer av problem med un
derliggande mark: antingen är den för tät eller för
genomsläpplig.
• Är underliggande mark för tät eller ligger utan
avrinning bildas en vattensamling i växtbäd
den. Rötterna dör av syrebrist och växterna
kan inte etablera sig. Rötterna kan inte heller
tränga igenom terrassen och träden blåser lätt
omkull. Tät terrass vid vägarbeten beror oftast
på packningsskador orsakade av maskiner som
kört på marken. Första överfarten ger störst ska
dor, men skadan blir värre för varje ny överfart.
Störst skador uppkommer på finjordar som är
blöta.
• Är underliggande mark för genomsläpplig bildas
ett torrt skikt i jordprofilen som innebär en ef
fektiv rotspärr. Växterna får inte ner sina rötter
på djupet och de blir torkpåverkade samt dåligt
förankrade med sjukdomar och omkullblåsning
som följd.

Luckring
Om packningsskador uppstått ska marken luckras
eller djupbearbetas. Syftet med luckring är att ge
sprickor i det packade lagret. Jorden ska inte grä
vas upp eller vändas på, utan bara lyftas, skakas
och släppas tillbaka. Sprickorna är nödvändiga
bland annat för plantornas möjlighet att förankra
sig och få syre, det vill säga både för deras etable
ring och överlevnad.
Luckring med grävskopa till minst 20 cm djup
bör alltid (undantaget sand- och grusjordar) ske
där växtbäddar ska anläggas på jordterrass.
Luckring ska ske när jorden är upptorkad. Är
jorden blöt bryts strukturen sönder och porerna
smetas ut, vilket ökar packningsskadan. Packad
mark som luckrats eller djupbearbetats är känsli
gare för återpackning än vad en ostörd jord är.
Kontinuerlig tillförsel av organiskt material i
ytan på redan etablerade planteringsytor kan av
hjälpa kvarvarande packningsskador på lång sikt.
Om luckringsåtgärderna lyckats och växtbäd
den byggts upp på ett korrekt sätt vidmakthåller
växternas rötter luckringen genom att växa ned i
sprickorna och skapa nya sprick- och porsystem
ner genom jordlagren.
För genomsläpplig mark
Vid grov och mycket genomsläpplig mark ska ma
terialskiljande och fuktighetshållande lager anläg
gas under växtbädden.
Ett materialskiljande lager utfört med till exem
pel en traditionell geotextil är tyvärr också en ef
fektiv rotspärr. När ett sådant lager används måste

Luckring ger sprickor i det packade lagret, vilket ger plantorna
möjlighet att förankra sig och få syre.

därför växtbäddens djup och utbredning dimen
sioneras så att både växtens djupa stabiliserings
rötter och dess långsträckta sugrötter får tillräck
ligt utrymme.
Fuktighetshållande lager kan skapas med en
mullfri lera.
Vid måttligt till lätt genomsläpplig mark kan
en inblandning av fukthållande mullfri jord i fyll
ningen upp till terrassbotten, kompletterat med ett
fukthållande lager, vara ett bättre alternativ än ma
terialskiljande lager.
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Jordanalys

En jordanalys ger möjlighet att i förväg bilda sig en
uppfattning om jordens kvalitet och vilka åtgärder
som kan behöva vidtas. Att göra rätt från början
spar både tid och pengar.
Den lämpligaste analysmetoden i vägsamman
hang är AL-metoden som visar jordens mängd av
de flesta lättillgängliga näringsämnen, undantaget
kväve. Metoden ger också jämförelsetal som visar
näringsbalansen och jordens förmåga att binda
näring.
Vad ska man beställa?
En jord är sällan enhetlig. För att få ett repre
sentativt prov måste därför varje jordprov bestå
av ett antal delprov som blandas och skickas till
analys. Kontakta laboratoriet för uppgift om hur
stor mängd som krävs. Om flera olika områden ska
analyseras måste ett nytt prov, bestående av flera
delprov, tas för varje del.
När jordprover skickas för analys måste man
tala om vad jorden är tänkt att användas till, för att
laboratoriet ska veta vilka frågor analysen ska ge
svar på. Detta är särskilt viktigt om jorden är av
sedd för etablering av naturlig vegetation i magra
miljöer, eftersom de flesta analyser i första hand
är inriktade på jordbruk och trädgårdsodling –
och etablering av naturlig vegetation ställer an
dra krav. Analysen bör också beställas med råd om
hur jorden ska bearbetas för att fungera bra till sitt
ändamål.
När man strävar efter en naturlig etablering ska
befintliga avbaningsmassor normalt användas utan
att gödslas.
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Vad säger jordanalysen?
Analysen visar jordens näringsinnehåll, värden
som pH, Lt (ledningstal) och näringshållande för
måga i siffror samt jordart. I en siktkurva kan även
jordens textur utläsas, dvs fördelningen mellan
olika kornstorlekar.
De värden för olika näringsämnen som redo
visas ger besked om hur bra jorden är på att hålla
näringen. Analysrapporten kan på det här sättet
fungera som en gödselanvisning.
pH-värdet är ett mått på jordens kemiska sur
het. Vid högt pH binds vissa näringsämnen hårt
till partiklarna och blir svårtillgängliga för växten.
Tillförsel av kalk höjer pH-värdet medan värdet
sänks genom tillförsel av naturell torv. En natur
lig ogödslad jord har vanligtvis ett lågt pH men det
finns undantag, t ex jordar på kalkberggrund.
Ledningstalet visar hur mycket lösliga salter
som finns i jorden. Ett lågt ledningstal vittnar om
näringsbrist medan ett högt visar att jorden göds
lats för kraftigt. En naturlig mager jord har ofta ett
lågt ledningstal.
Mullhalten har betydelse för jordens närings- 
och vattenhållande förmåga men även för dess
struktur och biologiska aktivitet. För att höja mull
halten i jorden kan material som kompost, torv,
gröngödsling eller gräsklipp tillföras.
Jordarten beskriver jordens sammansättning.
Storlekarna på mineralpartiklarna delas in i grus,
sand, silt och ler, där grus är de största och ler de
minsta partiklarna. I jordanalysen namnges jordar
ten med exempelvis ”mullrik lerig sand”. Storleks
fördelningen av mineralpartiklarna hänger delvis
samman med jordens närings- och vattenhållande
förmåga.

Skogsplantering

När landskapet kring en nybyggd väg ute på lands
bygden ska återställas eller anpassas till den nya
miljön är det bäst att förbereda för en naturlig eta
blering av växtlighet. I vissa fall kan Trafikverket
påskynda processen till exempel genom att göra
skogsplanteringar.
Skogsplantering innebär att små kvaliteter av
växterna sätts relativt nära varandra. Fördelen
med den här typen av planteringar är att de inte
kräver någon omfattande skötsel.
Marken behöver dock beredas för att minska
konkurrensen från ogräs under plantans etable
ring, och planteringarna kommer att behöva gall
ras för att träden på lång sikt ska bilda en bra miljö.

Metoden är lämplig när större partier ska plan
teras. Traditionellt sätts barrotade plantor av tall
och gran med hjälp av rör eller hacka. Bästa tiden
är vår eller höst när det är god tillgång på fukt i
marken. Plantorna sätts med ett cc-avstånd på
cirka 3 meter.
Det går också att använda metoden för lövträd,
t ex björk och klibbal. Växterna sätts med fördel
som stora pluggplantor (växtens topphöjd är ca 70
cm). Arbetet ska göras när växterna är avlövade.
Plantorna ska sättas med rör eller hacka direkt i
befintlig jord eller i färdigställda växtbäddar vilket
gör att planteringen går snabbare.

Skogsplantering är en bra metod när stora ytor kring en nybyggd väg ska återställas.
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Artval och växtkvalitet

Växtkvalitet är ett begrepp som omfattar en lång
rad egenskaper hos växten – men också faktorer
som odlingssätt, frihet från växtskadegörare och
sjukdomar med mera.
Ursprunget är avgörande
En växts proveniens (ursprung) och härdighet
(förmågan att anpassa sig till och överleva tempe
raturförändringar och låg temperatur) är avgöran
de för om växten kan etablera sig på den tilltänkta
växtplatsen. En björk från Skåne trivs inte i Hapar
anda och vice versa.
För särskilt utvalda, goda representanter av sin
art och sort finns kvalitetsbegreppet ”E-planta”,
vilket garanterar svenskt ursprung och viss prove
niens för växten.
Hänvisa till kvalitetsdokument
Vid beskrivning och beställning av växtmaterial
är det nödvändigt att hänvisa till något vederta
get kvalitetsdokument, som GRO:s Kvalitetsregler
för plantskoleväxter ( jämför AMA och liknande
branschöverenskommelser), för att inte ingående
behöva beskriva varje art och sort.
GROs kvalitetsregler
1995 upphörde en tvingande lag om växtkvali
tet att gälla. Nu gäller frivillig överenskommelse
mellan köpare och säljare. Överenskommelsen
redovisas i aktuell utgåva av GRO:s Kvalitetsregler
för plantskoleväxter, där också Jordbruksverkets
föreskrifter för spridande av växtsjukdomar och
skadedjur samt kvalitetsregler för saluhållna
växter är delvis invävda. I dokumentet, som upp
dateras vid behov, sammanfattas och preciseras
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den lägsta godtagbara kvalitetsnivån på varje typ
av plantskoleväxt. GRO står för Gröna näringens
riksorganisation.
Invasiva arter
Vissa främmande arter, som inte har sitt ursprung
i Sverige, kan ställa till stora problem då de kan
expandera kraftigt på den befintliga biologiska
mångfaldens bekostnad. Sådana arter brukar kallas
invasiva främmande arter.
Därför bör man
• i största möjliga mån begränsa artvalet till
svenska arter och arter som har svenska
provenienser
• kontrollera den upprättade växtlistan mot da
tabaserna NOBANIS, www.nobanis.org och
Daisie, www.europe-aliens.org för att kunna
utesluta arter som redan är konstaterat invasiva
• kontrollera och i handlingarna ställa krav på
innehållet i gräsfröblandningar för att undvika
invasiva gräsarter med annat ursprung och pro
veniens än Sverige.

Växtens ursprung är avgörande för om den ska etablera sig väl på platsen.

Både lupin och björnloka räknas till de
invasiva arterna, som sprider sig villigt
och konkurrerar ut allt i sin närhet.
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Kontrollera växtleveransen

Stamhöjden
på ett alléträd
mäts från
rothalsen till
den nedersta
krongrenen.

Kronan ska vara
väl förgrenad
och utan spetsiga
grenvinklar.
Stammen ska bära
kronan utan stöd.

Rotsystemet ska
vara välutvecklat,
kraftigt och allsidigt
förgrenat. Rotsnurr
får inte förekomma.

Rotsystemet ska
vara välutvecklat,
kraftigt och allsidigt förgrenat.
Rotsnurr av förvedade rötter får
inte förekomma.

rothals

Rötternas minsta godkända diameter
har samband med stammens omkrets.
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Krukodlade
häckplantor
ska vara väl
förgrenade.

Odlingssubstratet ska
vara väl genomrotat.

Växtleveransen ska kontrolleras av en växtkunnig
person. Då avgörs om växten dels motsvarar ställda
krav i aktuell handling, dels minst motsvarar jämför
bara krav i GROs kvalitetsregler.
Allmänt kan sägas att växten inte får uppvisa föl
jande symtom på dålig kvalitet:
• Vissnande blad och grenar eller skrumpen bark.
• Döda partier på grenar eller rötter.
• Brända blad eller grenar på vintergröna växter.
• Kvarhängande intorkade blad på senaste årets
tillväxt.
• Sår och andra defekter.
Därutöver brukar exempelvis följande kontroller
ingå i granskningen:
• E-plantor ska ha ett E-certifikat som garanterar
plantans E-status.
• Emballage runt rotklumpar öppnas för att kon
trollera att rötterna ser friska ut. Rotsystemet
ska vara väl förgrenat med en god balans mellan
finrötter och huvudrötter, det tyder på att plantan
blivit omplanterad under skolningen. Observera
att olika arter har olika rotsystem, vissa har ett
väldigt tätt system medan andra är glesare. Lika
dan kontroll görs av krukodlade växter.
• Krukodlade träd eller buskar som odlats för länge
i samma behållare får rötter som hela tiden söker
sig utefter krukans kant. Till slut bildas en spiral
formad rot, så kallad rotsnurr. Plantor med spi
ralformade rötter får svårt att etablera sig och ska
därför inte accepteras.
• Kronan ska vara väl förgrenad. En platt krona
med spetsiga grenvinklar tyder på att träden stått
för tätt i plantskolan. Observera att olika arter har
olika grenverk, en del arter har naturligt en väl
digt smal krona och får då spetsiga grenvinklar.

Ta hand om växtmaterialet

Så snart växtmaterialet kontrollerats mot beställ
ning och leveransnota samt besiktigats av besikt
ningsman ska det skyddas så att det inte torkar ut
eller fryser. Framför allt det barrotade växtma
terialet måste skyddas mot uttorkning fram till
planteringstillfället.
• Växtmaterial ska alltid transporteras i täckta bi
lar. Vinden kyler och torkar ut.
• Det växtmaterial som inte planteras under le
veransdagen måste packas upp ur transportlå
dorna så att inte materialet förmultnar.
• Barrotat material ska jordslås så att rötterna
skyddas mot uttorkning orsakad av sol och vind,
med en presenning spänd över som ett tak. Före
jordslagningen kan man doppa rötterna i lös
lervälling (i en hink eller ett kar) för att skydda
dem ytterligare. Om det är varmt ska även blad
verk, grenar och stam duschas med vatten.
• Krukodlat eller klumpodlat material ska packas
upp ur sina transportlådor, backar eller hyllor
som de levereras i. Självfallet ska planterings
kärl eller väv vara kvar. Krukodlade och klump
odlade träd som ska planteras samma dag, eller
senast dagen därpå, kan förvaras liggande – då
riskerar man inte att de blåser omkull. Det som
ska förvaras längre ställs på plant underlag, vatt
nas och skyddas mot vind, sol och kyla med en
presenning eller ett skuggnät. Om det är varmt
ska bladverk, grenar och stam duschas med vat
ten för att förhindra uttorkning.
• Träd med rotklump ska lyftas med stadigt grepp
under klumpen. Att lyfta klumpodlade träd i
stammen eller med stropp fäst i stammen är di
rekt skadligt för trädet.

Krukodlat material ska packas upp ur sina transportlådor om de
inte planteras samma dag.
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Täckmaterial

Täckmaterial minskar avdunstningen och häm
mar ogrästillväxt i växtbäddarna. Marktäckning
ökar växternas chanser att överleva, speciellt om
det sker med organiska material. Oavsett valet av
metod minskar skötselkostnaden jämfört med tra
ditionell ogräsrensning.
På mycket fukthållande jordar ska marktäck
ning undvikas, annars blir växtbädden för våt.
Ju mer dränerande jordarter växtbädden är
uppbyggd av, desto större positiva effekter ger
marktäckningen.
Täckmaterial ska dock inte läggas på innan tjä
len gått ur marken. Då finns risken att kylan hålls
kvar i växtbädden, och om vårsolen sätter fart på
växtens avdunstning utan att vatten finns tillgäng
ligt i jorden skadas plantorna.
När täckmaterialet läggs ut måste rothalsen,
längst ned på träds och buskars stam, skyddas från
övertäckning. Rothalsen är särskilt mottaglig för
röta och måste därför kunna torka upp efter regn
samt utvidga sig utan att skadas när plantan växer.

Biologiskt täckmaterial, som hampa, gynnar maskarna vilket är bra
för jorden och växtligheten.

90

Täckmaterial kan delas in i organiska och synte
tiska. De organiska materialen är att föredra då de
ger bättre förutsättningar för en balanserad fuktig
het och struktur i växtbädden. De är i regel dyrare
per kvadratmeter, men kan vara lättare och mindre
kostsamma att lägga ut då de syntetiska dukarna
måste förses med hål för varje växt och även för
ankras i kanter och skarvar.
Marktäckning kan gynna sork och andra gna
gare som får möjlighet att härja fritt under täcket
utan att deras naturliga fiender kan komma åt dem.
Organiska täckmaterial
Organiska material är mest genomsläppliga och
ligger nära det naturliga samspelet ute i naturen.
Behovet av vattning minskar eftersom fuktigheten
i jorden inte avgår lika snabbt som när jorden är
bar eller när ohämmad ogrästillväxt förbrukar det
vatten som finns.
bark. Täckbark är det vanligaste organiska mark
täckningsmaterialet. Ofta används komposterad
furubark, eftersom den bryts ned relativt lång
samt. Lagrets tjocklek ska vara minst 10 cm, gärna
upp till 15 cm. Då materialet bryts ned reduceras
barken med 10–20 procent per säsong varför man
efter 3–5 år bör fylla på med ny bark, såvida inte
planteringen har slutit sig.
Den biologiska aktiviteten i jorden stimuleras
av nedbrytningen vilket frigör näringsämnen och
växtens naturliga rotandning kan ske obehindrat.
Barken ska vara grov och siktad, eftersom små
partiklar ökar ogräsfröns möjligheter att gro. En
alltför väl siktad bark riskerar dock att blåsa bort i
vindutsatta lägen.

Under sin nedbrytningsprocess förbrukar täck
barken växttillgängligt kväve. Tillförsel av göd
ning, framför allt kväve, kan krävas för att säker
ställa att växterna får en god utveckling. Det sker
enklast genom en liten giva balanserad gödsel vid
plantering samt övergödsling på våren med ett
kväverikt, lättlösligt gödselmedel.
sand och grus. Marken täcks med ca 10 cm sorte
rad sand eller grus. Kornen ska vara så jämnstora
som möjligt, eftersom det är viktigt att så lite vat
ten som möjligt binds i materialet. Detta för att
undvika att skapa en miljö där ogräsfrön kan gro
och växa till.
Materialet bryts inte ned, men blandas med ti
den upp med löv och annat naturligt förekomman
de organiskt material. När så har skett är det en
nästan perfekt grogrund för ogräs. En viss skötsel
(omrörning och påfyllning) på täckningen är där
för att rekommendera.
På ytor som gränsar mot en gräsyta som klipps
är grus olämpligt som täckmaterial eftersom det
medför risk för stenskott.
Syntetiska täckmaterial
De syntetiska materialen, dukar av olika slag, har
sämre genomsläpplighet för regnvatten ned i växt
bädden och för rotandning upp ur jorden jämfört
med de organiska materialen, även om variationen
är stor beroende på om man väljer en plastfolie
eller en vävd duk. Växtbädden riskerar därmed
att bli utarmad, få en dålig struktur och en dåligt
fungerande transport av växttillgängligt vatten,
vilket är negativt för plantornas etablering och
tillväxt. Syntetiska material bryts inte ned, men de
tenderar att bli spröda och spricka sönder efter en
tids exponering i dagsljus. Denna typ av nedbryt
ning ser ofta skräpig ut.

Polyetenplast höjer temperaturen i marken några grader, men kan
också leda till att växternas rötter letar sig närmare ytan.

polyetenplast. Polyetenplast finns i olika kvalite
ter, färger och tjocklekar. Hur länge plasten håller
beror på dess UV-stabilitet och tjocklek. Plasten
bör vara minst 0,2 mm tjock och kan då hålla i fem
år eller mer. Svart plast höjer temperaturen i mar
ken några grader, jämfört med bar mark. Detta i
kombination med det fuktiga klimatet i jorden när
mast under plasten lockar trädets rötter närmare
ytan, vilket medför större risk för frostskador på
rötterna vintertid.
Täckning med plastfolie ger ett bra skydd mot
ogräs, men risken är stor att folien går sönder var
vid ogräsen ändå vandrar in.
geotextil/fiberväv. Fiberväv är oftast gjord av po
lypropylen och finns även den i olika tjocklekar. De
tjockare mattorna kan hålla i 8–10 år, täcker man
med ett lager organiskt material, till exempel bark
eller sand, kan väven hålla ännu längre.
Fiberväven släpper i varierande grad, beroende
på dess kvalitet, igenom fukt och vatten.
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Ingenjörsbiologi
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Stickling

Sticklingmetoden (stabiliserande metod).

0,5–2 m

min 10°

Exempel på lagermetod (stabiliserande metod).
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Teknisk vegetation, eller ingenjörsbiologi, innebär
att växtmaterial, eventuellt i kombination med
annat byggmaterial som trä, betong eller sten,
används för att skydda och stabilisera exempelvis
slänter, vattendrag och jorddammar mot ras och
erosion.
Metoderna är än så länge relativt ovanliga i Sve
rige, men i andra länder i Europa har de använts
flitigt liksom i USA.
Utöver den tekniska funktionen kan en ingen
jörsbiologisk metod skapa en mer estetiskt tillta
lande miljö och ökad biologisk mångfald.
I erosionshämmande metoder används gräs,
örter, buskar och träd (vedartade växter). Gräs- 
och örtväxter ger långvarigt skydd mot yterosion,
medan gruppen träd- och buskarter ger ett mer
djupverkande skydd mot jordrörelser. I de flesta
fall krävs en kombination av olika arter från båda
grupperna för att uppnå ett tillräckligt gott skydd
i slänten.
För att etableringen ska bli lyckad krävs en nog
grann analys av de växtförhållanden som råder
samt vilken effekt som eftersträvas. En bra regel är
att i första hand välja några av de växter som na
turligt finns på växtplatsen, eftersom man säkert
vet att de trivs.
Beroende på vad man vill uppnå med växt
etableringen finns olika ingenjörsbiologiska meto
der. De kan indelas i yterosionsskyddande, stabili
serande och kombinerade metoder.
Yterosionsskyddande metoder
Ett kompakt vegetationsskikt som täcker marken
ökar jordens förmåga att motstå erosion. Det kan
dock vara svårt att etablera gräs och örter i branta

slänter, vid regnfattiga förhållanden eller på blå
siga platser. Då kan man använda en erosionsmatta
(exempelvis kokosmatta eller jutematta) som skyd
dar frön och jord till dess att ett fullgott växtskydd
har utbildats.
Stabiliserande metoder
Vid användning av de stabiliserande metoderna
placeras växtmaterial antingen i rader eller punkt
formigt inom området i syfte att förhindra ytliga
ras och skred. Exempel på stabiliserande metoder
är sticklingmetoden och lagermetoderna, se bilder
här intill och på föregående sida.
Sticklingmetoden innebär att orotade grenar av
framför allt salixarter (vide, jolster och pil), place
ras oregelbundet över ytan, se bild. Det använda
växtmaterialet måste kunna bilda rötter från oro
tade grenar, så kallade adventivrotsbildande väx
ter. Metoden bör kompletteras med erosionsmatta.
Lagermetoderna innebär att man i grävda diken
placerar lager av rotade och/eller orotade grenar
av busk- eller trädarter som tål jordtäckning och
som kan utveckla adventivrötter, se illustration.

Lusern

Vitklöver

1,5–2 m

1–1,5 m

Trästockskonstruktion (kombinerad metod).

Kombinerade metoder
De kombinerade metoderna används vid mycket
branta slänter där stabilisering med enbart växter
inte räcker till. Exempel på kombinerade metoder
är bevuxna gabioner (gabioner i vilka orotade eller
rotade växter placeras så att rotsystemet utvecklas
bakom själva gabionen) och trästockskontruktio
ner (se illustration).
Artval
Det är bra att välja flera olika typer av växter efter
som det ökar möjligheten att lyckas. Som gräsarter
är exempelvis rödsvingel (Festuca ruba), krypven
(Agrostis stolonifera), vitgröe (Poa annua) och röd
ven (Agrostis capillaris) lämpliga i Sverige. Som ör
ter kan användas vitklöver (Trifolium repens), röd
klöver (Trifolium pratense), getväppling (Anthyllis vulneraria), blålusern (Medicago sativa) och då
träd eller buskar ska användas kan man exempelvis
välja gråal (Alnus incana), svartvide (Salix myrsinifolia), mandelpil (Salix triandra), hägg (Prunus padus), liguster (Ligustrum vulgare) och rönn (Sorbus
aucuparia).

Getväppling

Rödsvingel

Överliggare
Underliggare

Hägg
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EXEMPEL Växterna håller slänten

Häcklager och sprutsådd i skärningsslänt i Bydalen.

Vid ombyggnad av väg 630 vid Bydalen i västra
Jämtland krävdes erosionsskyddande åtgärder i
flera befintliga, branta skärningsslänter uppbyggda
av siltig morän. Vägverket beslöt, i samråd med
representanter för projektet ”Vegetation som för
stärkningsmetod”, att olika ingenjörsbiologiska
metoder skulle användas för att skydda slänterna.
Arbetet inleddes med att släntkrön jämnades av,
barrväxter fälldes, lövträd över 5–6 meters höjd
sågades ned ca 20–30 centimeter över markytan
(däremot gallrades inte sly bort) och lösa block av
lägsnades. Etablering med ingenjörsbiologiska me
toder utfördes under vårvintern 2005.
På sträckor där lutningen var kraftig användes
häcklagermetoden i kombination med sprutsådd av
gräs. På sträckor där antingen lutningen var mindre
eller där naturlig vegetation fanns i delar av slänten
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skapades ett erosionsskydd med kokosmatta, sprut
sådd av gräs och färdigrotade plantor, se bilder t.h.
Åtgärderna har följts upp tre till fyra gånger var
je sommar under åren 2005, 2006 och 2007. Upp
följningen har bland annat visat:
• Inga större problem med jordflytning och yt
lig erosion har förekommit i samband med
tjällossningsperioderna.
• Trots stora nederbördsmängder vissa perioder
skedde ingen eller obetydlig erosion.
• Lövträd som sågats ned 20–30 centimeter över
markytan sköt under den första växtsäsongen
många nya skott, som på en del ställen är upp
till två meter höga.
• Det sprutsådda gräset växer bra där erosions
matta lagts ut. I övriga partier har gräset haft
svårt att etablera sig.

Erosionsmatta, sprutsådd och rotade plantor i skärningsslänt i Bydalen strax efter åtgärd och ett år senare.
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Ett framgångsrikt arbete med växtlighet i
vägmiljön förutsätter att man vet vad som
ska göras, när och hur – men också varför.
Kunskap om växternas behov och land
skapets särart gör det lättare att skapa
vägmiljöer som trafikanterna uppskattar.
Det behöver varken vara svårt eller dyrt –
om det är genomtänkt.
Med den här skriften vill Trafikverket
inspirera och vägleda dig som planerar,
projekterar, bygger eller förvaltar våra
väganläggningar.

