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Inledning  

Trafikverkets arbete med vägkantsfloran  

I december 1993 fick dåvarande Vägverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett program för hur verket 
skulle arbeta för biologisk mångfald inom sitt verksamhetsområde. Uppdraget utmynnade bland annat i 
arbetet med skyddsvärd flora längs de allmänna vägarna. Projektet Artrika vägkanter drog igång 1995 
med enkäter och inventeringar för att hitta vägkanter med särskilt värdefull flora. Efter en uppföljning 
2001 av ett begränsat antal sträckor togs arbetet i Region Väst upp igen på allvar 2006 och sedan år 2010 
är målet att alla statliga vägar i de aktuella driftområdena ska inventeras och bedömas. Andelen artrika 
vägkanter i regionen har sedan dess mångdubblats (Lindqvist och Karlsson, 2012, Lindqvist och Borlid, 
2014) och vår kunskap om vägkanterna och de hotade arter som använder dem, blir allt bättre för varje 
år. 
  
Under 2016 fastställdes nya riktlinjer för sakområde Landskap (natur och kultur m.m.), som syftar till att 
tydliggöra vilka mål och rutiner som gäller kring Trafikverkets arbete med vägar, järnvägar och 
landskapets värden (TDOK 2015: 0323). De nya riktlinjerna ställer krav på hur Trafikverket ska bidra till 
att bibehålla och helst öka andelen naturvärden och kulturvärden inom infrastrukturen. Dessutom finns 
riktlinjer för hur påverkan på fauna ska regleras, t.ex. genom utformningen av faunapassager och genom 
att begränsa bullernivåerna i ekologiskt viktiga naturmiljöer. För vägkantsmiljöerna innebär detta att 
artrika vägmiljöer ska skötas, utvecklas och ibland nyskapas utefter befintlig infrastruktur. Dessutom ska 
alla sidoytor, vid nyanläggning av infrastruktur, utformas för att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för den naturliga vegetationen att etablera sig efter de givna ekologiska förutsättningarna. 
 
Inventeringsarbetet har bedrivits i enlighet med en metod som utarbetats av Trafikverket Region Väst 
under åren 2010-2016 (”Metod för översiktlig inventering och identifiering av artrika vägkanter”, 
Trafikverkets rapport 2012:149, Lindqvist, 2016).  
 
Förutom att uppfylla Trafikverkets egna miljömål måste också Miljöbalken efterlevas. Enligt 2 kap. 2 § i 
Miljöbalken har alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller åtgärd, skyldighet att skaffa sig 
den kunskap som krävs för att förhindra att människor eller miljö tar skada. Lagen kräver alltså att man 
tar reda på vilka naturvärden som finns vid de vägar där Trafikverket ska utföra åtgärder. Upptäcker man 
att det finns skyddade områden, växter eller djur där man planerar sitt arbete så gäller Miljöbalkens 7:e 
och 8:e kapitel och det planerade arbetet kan då kräva tillstånd från Länsstyrelsen.  
 
Alla identifierade objekt redovisas i en för Trafikverket gemensam databas, Miljöwebb Landskap. 
Databasen fungerar som ett hjälpmedel vid arbeten längs väg och järnväg och där redovisas bl.a. artrika 
väg- och järnvägsmiljöer, vägträd och alléer, samt kulturminnen. 

Definitioner 

Artrika vägkanter 

Artrika vägmiljöer är ytor, strukturer och sidoområden kring vägarna som: 

1. Hyser rödlistade arter, ansvarsarter, sällsynta arter och/eller indikatorarter, vilka bl.a. har sina 
livsmiljöer i väg- och järnvägsinfrastrukturen.  

2. Har en speciell artsammansättning utifrån komplexa mark- och strukturegenskaper och/eller har 
en särskilt hög artrikedom eller frekvens av viktiga indikatorarter.  

3. Utgör en väsentlig ekologisk resurs och reproduktionsmiljö via en omfattande och rik blomning 
av örter, som bidrar med viktiga pollen- och nektarresurser för insekter. Vidare som kan 
innehålla viktiga fysiska element och strukturer i ett gynnsamt tillstånd, som t.ex. öppna 
sandmiljöer, slänter, stenmurar etc. vilket skapar förutsättningar för bl.a. de rödlistade arterna.  

4. I gynnsam kombination med ovanstående faktorer och den rumsliga fördelningen är viktiga för 
att knyta samman livsmiljöerna i landskapet och underlätta arternas spridning.  
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Hänsynsobjekt 

Under inventeringsarbetet har det registrerats vägkanter med intressant flora, vilka av olika anledningar 
inte har kunnat klassas som artrika vägkanter. Dessa sträckor har därför klassats som hänsynsobjekt. 
Sådana objekt kräver hänsyn, men har för närvarande ingen anpassad skötsel. I flera fall finns det även 
hänsynsobjekt som eventuellt kan klassificeras som artrik vägkant, men en noggrannare inventering 
behövs för att närmare definiera värdena inom sträckan. Ett hänsynsobjekt kan t.ex. ha begränsade 
förekomster av en värdefull art. Det kan även gälla förekomster av en eller flera skyddsvärda arter där 
omgivningsfaktorerna i vägkanten har påverkat artens uppkomst mer än den årliga vägkantsskötseln har 
och kan, men där större ingrepp som dikning skulle påverka arten negativt. Hänsynsobjekt kan också vara 
vägkanter med förekomster av sällsynta arter som normalt inte är bofasta i Sverige.  

Invasiva växter 

Invasiva växter är växtarter som på olika sätt med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt har införts 
och som har börjat sprida sig kraftigt utanför sitt naturliga utbredningsområde. Invasiva arter är ett hot 
mot den biologiska mångfalden och relaterade ekosystemtjänster eftersom de tar över och kan slå ut den 
ursprungliga floran och faunan (TDOK 2015: 0323). En av de invasiva arterna som tas upp nedan är 
dessutom direkt skadlig för människan om den hanteras fel (jätteloka). Det finns således både ekologiska 
och hälsomässiga orsaker till att försöka begränsa och bekämpa dessa arters utbredning. Trafikverkets 
arbete med att bekämpa invasiva arter i infrastruktur bedöms behöva öka betydligt sedan EU-
förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva 
främmande arter trätt i kraft (Tschan, 2016; Wissman et al., 2015). 

Urval och bedömning 

Artrika vägkanter 

I detta arbete har vi utgått från de objekt som utsetts under tidigare inventeringar av driftområdet. Under 
sommaren 2014 -2016 och kunde dessa objekt kompletteras då huvuddelen av de statliga vägarna i 
driftområdet inventerades med avseende på intressanta miljöer. En del av de nya objekten kan ha bildats 
utifrån tips från Länsstyrelsen, kommuner, naturskyddsföreningar, botaniska föreningar, konsulter och 
privatpersoner, men har framför allt tagits fram via egna observationer och inventeringar. 

Samtliga objekt har inventerats i fält av Trafikverkets miljöspecialister. Vid inventeringen bedömdes 
objektets värden och utbredning. Även vägkantens skötselstatus bedömdes, som en sammanvägning av 
hur objektet har skötts och statusen för de biologiska värdena. För varje inventerat objekt har ett 
fältprotokoll upprättats. I protokollet finns mer detaljerad information än vad som redovisas i denna 
sammanställning.  I samband med inventeringen tar man normalt även ett flertal foton på området, alltid 
av översiktlig karaktär och ibland även av enskilda arter. 

Skötselanvisning – artrika vägkanter  
De konkreta kraven som ligger på Trafikverkets entreprenör gällande skötsel av artrika vägkanter 
behandlas i Standardbeskrivning för Basunderhåll Väg (SBV), under konto 84.153 och 84.154. 
Skötselkraven innebär att den biologiska mångfalden längs vägnätet bibehålls samt att de artrika 
vägkanterna i regionen finns kvar och har möjlighet att utvecklas i framtiden. Det finns en rad olika 
skötselalternativ i driftkontrakten, men oftast handlar det om någon form av senarelagd slåtter. Några 
skötselobjekt kan ha en särskild s.k. skötselbeskrivning.  

Arbeten som kan påverka artrika vägkanter eller hänsynsobjekt får endast utföras efter samråd med 
ansvarig miljöspecialist. Det gäller t.ex. dikningsåtgärder, ledningsarbeten, beläggningsarbeten eller andra 
ombyggnadsåtgärder som kan påverka vägens sidoområde. Vid sådana arbeten ska ansvarig 
miljöspecialist/ekolog inom Trafikverkets Region Väst kontaktas i ett tidigt skede för samråd kring 
lämplig utformning och hänsyn.   
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
 

Driftområde Göteborg 
Km väg 406 km 

Km vägkant 812 km 

 

   
 

  

Artrika vägkanter  
Antal 12 

Km väg 3,9 km 

Km vägkant 4,0 km 

Andel väg (%) 1 % 

Andel vägkant (%) 0,5 % 

 

Hänsynsobjekt 

Antal 8 

Km väg 3,6 km 

Km vägkant 3,9 km 

Andel väg (%) 0,1 % 

Andel vägkant (%) 0,5 % 

  

Skötselstatus 

Bra 6 av 20 

Medel 5 av 20 

Dålig 1 av 20 

Okänd 8 av 20 
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Översiktskarta – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

40, Delsjömotet, KALLEBÄCK 

Motivering: Sydvänd torrslänt med nyckelstrukturer. 

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  40 

Namn  Delsjömotet, KALLEBÄCK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  265 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  265 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gullris, käringtand, äkta johannesört, ljung och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag Fjärilar. 

Kommentarer  - 
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155, Gossbydal – Dalen, RÖD 

Motivering: Vägkant med hävdgynnade arter i torrbackar, brynmiljöer och klippskärningar med god 
förekomst av sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  O 155 

Namn  Gossbydal-Dalen, RÖD 

Gammalt namn  Hällsvik 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  1 400 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  1 400 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Ja, alla rätt.   

Viktigaste florainslag  Spåtistel, käringtand, småborre, flockfibbla, jungfrulin, björnbär, svartkämpe, 
röllika, liten blåklocka, äkta johannesört, blåmunkar, gulmåra, smultron, 
vingvial, getväppling, darrgräs, rödklint, sötvedel, ängshavrerot, humlelusern, 
kråkvicker, renfana, stor fetknopp, olvon och vildkaprifol. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), puktörneblåvinge, mindre guldvinge, 
luktgräsfjäril, ljus jordhumla och blomkrabbspindel. 

Kommentarer  Inom sträckan har dikesmassor lämnats kvar i vägområdet och parkslide 
samt björnbärssnår har etablerat sig i större omfattning. Objektet är i behov 
av att iståndsättas och en skötselbeskrivning har upprättats under 2016.  
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155, Ytterhamnsmotet, BISKOPSGÅRDEN  

Motivering: Nyskapad ytterslänt med insådda ängsväxter med måttlig förekomst av indikatorarter. 

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  O 155 

Namn  Ytterhamnsmotet, BISKOPSGÅRDEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  360 m. 

Längd sida 2  360 m. 

Meter vägsida totalt  - 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, rödklint, åkervädd, liten blåklocka, ängsvädd och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Blomsterlupiner har en begynnande etablering på södra sidan av vägkanten 
och detta bör åtgärdas snarast. Vegetationen domineras i övrigt av rödklint 
och olika klöverarter. Vissa partier saknar fortfarande vegetation sedan 
insåningen, men överlag har erosionen minskat i slänterna och 
ängsvegetationen bedöms öka långsamt. Norra sidan av vägen är enbart 
inventerad på avstånd från södra sidan.  
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504, Björnåsen, BROTTKÄRR  

Motivering: Sydvänd torrslänt med nyckelstrukturer med begränsad förekomst av indikatorarter. 

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  O 504 

Namn  Björnåsen, BROTTKÄRR 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  200 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  200 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Natt och dag, äkta johannesört, myskmalva, gullris, akleja, nattljus, gullklöver, 
kardborre, flenört, gul sötväppling, harklöver, ängskovall, sparvvicker, gåsört, 
käringtand, kråkvicker, kaprifol och björnbär.  

Viktigaste faunainslag Slåttergräsfjäril och luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Nyligen påverkad torrslänt som kan utveckla finare flora på sikt. I östra delen 
förekommer mycket natt och dag och flera trädgårdsarter tyder på att det 
eventuellt kan ha använts jord från en annan lokal vid breddningen av vägen. 
Det finns tips om att skogsklocka finns i vägkanten, men de hittades inga vid 
fältbesöken 2012 eller 2016. Vid återinventeringen 2016 hade även 
röjningsgrenar lämnats kvar i vägområdet. 
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563, Hovgården, HOVGÅRDEN 

Motivering: Fin slänt i brynmiljö med hävdgynnade arter och god förekomst av ängsvädd.  

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  O 563 

Namn  Hovgården, HOVGÅRDEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  150 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  150 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Södra skylten behövs resas eller ersättas, då den nuvarande ligger i diket. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, gökärt, flockfibbla, stenbär, blodrot, smultron, ängskovall, fyrkantig 
johannesört, smultron, liljekonvalj, liten blåklocka, vitsippa, käringtand, 
gullris, olvon och teveronika.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Nordvästvänd slänt med fin brynmiljö. Intill ligger en busshållplats 
(Spänstvägen). Begränsad utbredning av vass inom sträckan som kan behövas 
åtgärdas. 
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563, Björnlandagården, HOVGÅRDEN  

Motivering: Rikblommande rondell med dominans av prästkrage och röllika, med förekomst av enstaka 
indikationsarter. 

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  O 563 

Namn  Björnlandagården, HOVGÅRDEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Rondellen.  

Längd sida 1  95 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  95 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Backnejlika, flockfibbla, rotfibbla, åkervädd, röllika, prästkrage, kråkvicker 
och käringtand. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Rondell med torr och friskängsflora där omgivande vägkanter har likartad 
karaktär. Grönområdet i rondellen är ca 280 m2. Östra sidan av vägen längst 
rondellen samt områden närmare skolan är även intressanta. 
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574, Kvarnåsen, OXHAGEN  

Motivering: Den rödlistad och hotade arten kalvnos i stenig slänt.  

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  O 574 

Namn  Kvarnåsen, OXHAGEN 

Gammalt namn  Söder Rödbo 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  80 m. 

Längd sida 2  20 m. 

Meter vägsida totalt  100 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla sitter rätt. 

Viktigaste florainslag  Kalvnos (EN), gråfibbla, flockfibbla, äkta johannesört, gaffelbräken och 
hällebräken.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En hel del sly förekommer i slänten, både högre upp i slänten och i de nedre 
delarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Artrika vägkanter 
– Driftområde Göteborg 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Artrika vägkanter 
– Driftområde Göteborg 
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587, Rödbo, OXHAHEN  

Motivering: Torr-friskängsvägkant med enstaka indikatorarter samt lavrikt med många Cladonia-arter. 

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  O 587 

Namn  Rödbo, OXHAGEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  125 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  125 m.  

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, flockfibbla, getväppling, röllika, äkta johannesört och fårsvingel.  

Viktigaste faunainslag Slåttergräsfjäril. 

Kommentarer  Objektet består av en skiljeremsa. Eventuellt kan objektet gynnas genom 
markstörning för att få kunna bli än mer blomrikt, framförallt av getväppling.  

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Artrika vägkanter 
– Driftområde Göteborg 

 
23 

 

587, Vedbacken, OXHAGEN  

Motivering: Torr-friskängsvägkant med enstaka indikatorarter samt lavrikt med många Cladonia-arter. 

ID på översiktskarta  9  

Vägnummer  O 587 

Namn  Vedbacka, OXHAGEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Mittremsor.  

Längd sida 1  690 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  690 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, tjärblomster, flockfibbla, getväppling, äkta johannesört, fårsvingel, 
islandslav, hedlav, pigglav, stängellav, falsk renlav och älghornslav.  

Viktigaste faunainslag Slåttergräsfjäril. 

Kommentarer  Objektet består av skiljeremsor samt området kring rampvägar nordöst om 
E6. Eventuellt kan objektet gynnas genom markstörning för att få kunna bli än 
mer blomrikt, framförallt av getväppling.  

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Artrika vägkanter 
– Driftområde Göteborg 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Artrika vägkanter 
– Driftområde Göteborg 
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E 6.20, Fiskebäcksmotet, RUD  

Motivering: Större slänt med större förekomst av stallört. 

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  E 6.20 

Namn  Fiskebäcksmotet, RUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  400 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  400 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Stallört (VU). 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan behöver detaljinventeras. Förekomsten har uppmärksammats av 
botanister, se Jonasson (2016). 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Artrika vägkanter 
– Driftområde Göteborg 
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E 6.20, Frölundamotet 1, JÄRNBROTT  

Motivering: Större slänt med god förekomst av stallört. 

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  E6. 20 

Namn  Frölundamotet 1, JÄRNBROTT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  255 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  255 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Harklöver, stallört, flockfibbla, gråfibbla, gulvial och stormåra. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Artrika vägkanter 
– Driftområde Göteborg 
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E 6.20, Frölundamotet 2, JÄRNBROTT  

Motivering: Blomrik vägkant med ovanligt florainslag samt indikatorarter. 

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  E6. 20 

Namn  Frölundamotet 2, JÄRNBROTT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  160 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  160 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Fackelkrissla, vildmorot, kråkvicker, röllika och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 

 

 
 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Artrika vägkanter 
– Driftområde Göteborg 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Göteborg 
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

40, Kallebäck, KALLEBÄCK 

Motivering: Sydväst vänd slänt med nyckelstrukturer och möjlig förekomst av backsippa. 

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  40 

Namn  Kallebäck, KALLEBÄCK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  1 345 m.  

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  1 345 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gråfibbla, flockfibbla, blåmunkar, getväppling samt gökärt. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Fynd av backsippa har rapporterats i området, enligt Artportalen skulle 
fyndet finnas mellan riksväg 40 och den östra rampvägen. Vid ett besök i 
september 2015 hittades dock ingenting, ytterligare inventering krävs under 
en lämplig tid på året. 

 
 
 
 
 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Göteborg 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Göteborg 
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155, Väster om Dalen, RÖD  

Motivering: Vägkant med brynmiljö och utvecklingspotential.  

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  O 155 

Namn  Väster om Dalen, RÖD 

Gammalt namn  Hällsvik 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  115 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  115 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  - 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet är en del av en tidigare artrik vägkant och klassades om till 
hänsynsobjekt 2012. Öster om sträckan ligger nu en artrik vägkant (objekt nr 
2). Sträckan passerar ett skogsparti med blandlövskog. Vägen har byggts om 
och breddats. En detaljinventering av vägkanten har även gjorts 2012 
(Granath, 2012).  

 

 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Göteborg 
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566, Östergården, BJÖRLANDA 

Motivering: Torr och sandig vägkant med nyckelstrukturer och förekomst av sexfläckig bastardsvärmare 
(NT).  

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  O 566 

Namn  Östergården, BJÖRLANDA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  60 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  60 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Äkta johannesört, kärleksört, käringtand, svartkämpar, gulmåra, gråfibbla, 
harklöver, röllika, gul fetknopp, liten blåklocka, sparvvicker, renfana, vårtåtel, 
bergsyra och flockfibbla.  

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), Obestämt vildbi (Lasioglossum sp. eller 
Halictus sp.) slåttergräsfjäril och Thymelicus sp. 

Kommentarer  Långt utdragen vägkant med oklart vägområde. Hela kröken har lågväxande 
flora på sandigt och grusigt material. Öster om objektet klipper en 
fastighetsägare vägkanten mycket kort.  En mindre björk växer även i 
vägområdet som kanske bör tas bort, då den påverkar sikten. 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Göteborg 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Göteborg 
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575, Hälsö hamn, HÄLSÖ  

Motivering: Fina torrslänter med rik blomning.  

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  O 575 

Namn  Hälsö hamn, HÄLSÖ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  300 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  300 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, gul fetknopp, palsternacka, rödklint, blåeld, jordklöver, 
harklöver, strandglim, vit fetknopp, vårbrodd och bockrot. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Området är delvis utanför räcket och ner mot vattnet. Sträckan har ej 
återbesökts sen grundinventering 2012. 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Göteborg 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Göteborg 
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E 6, Rödbomotet, OXHAGEN  

Motivering: Nystörd yta som har blivit insådd med ängsfröblandning. 

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  E 6 

Namn  Rödbomotet, OXHAGEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Yta mellan avfartsramp och motorväg. 

Längd sida 1  1,6 ha (935 m). 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  1,6 ha (935 m). 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  - 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Inom ytan har en ängsfröblandning såtts in (hösten 2016). 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Göteborg 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Göteborg 
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E 6.20, Lindomemotet, RANNTORP  

Motivering: Torrslänt med hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  E 6 

Namn  Lindomemotet, RANNTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  190 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  190 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Käringtand, prästkrage, äkta johannesört, rödklöver, Cladonia-arter och 
gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Göteborg 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Göteborg 
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E 6.20, Gårda växelfabriken, SKÅR 

Motivering: Torr slänt med bitvis tillförda sedummattor.   

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  E6.20 

Namn  Gårda växelfabriken, SKÅR 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Mittremsor. 

Längd sida 1  410 m 

Längd sida 2  355 m. 

Meter vägsida totalt  765 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Sedum sp. och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Efter ombyggnation har två torrslänter skapats, där det bitvis har lagts ut 
sedummattor. Blommar fint under säsong med torrbacksarter. Behöver 
undersökas noggrannare, dock svåråtkomlig eftersom objektet sträcker sig 
mellan flera motorvägar.   

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Göteborg 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Göteborg 
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E 6.20, Slottsberget, TYNNERED  

Motivering: Slänt med större förekomst av stallört. 

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  E 6.20 

Namn  Slottsberget, TYNNERED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  225 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  225 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Stallört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan behöver detaljinventeras. 

 

 
 
 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Övriga objekt 
– Driftområde Göteborg 
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
O 155 Väster om dalen, 

RÖD, f.d. Hällsvik. 
Ej tillräckligt höga 
floravärden för att 
klassas som artrik 
vägkant.  

- Status ändrad i samband 
med inventeringen 2012. 
En del av objektet 
klassades om till 
hänsynsobjekt (objekt nr 
14), och en bit av 
sträckan är fortfarande 
artrik vägkant (objekt nr 
2) och vissa sträckor togs 
bort helt.  
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