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Observationer av funktionskonflikter mellan miljö och drift och underhåll av 
vägar 
av Annika Jägerbrand och Göran Blomqvist 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 

Detta projekt har haft som syfte att öka kunskapen om funktionskonflikter mellan miljö 
och drift och underhåll av väg. Funktionskonflikter uppkommer exempelvis då en 
vägskötselåtgärd ger negativa effekter på fastighetsägares möjlighet till användning av 
sin mark eller vice versa då markens brukande ger negativa effekter på vägens funktion.  

I detta projekt var målet att hitta nya, relativt okända funktionskonflikter i Sverige 
genom observationer vid fältresa och genom en genomgång av frågor och synpunkter 
inkomna till Trafikverket.  

Identifierade funktionskonflikter från fält var följande: 

• återanvändning av stenmaterial som påverkar vägens livslängd negativt 
• slåtter som orsakar erosion i känsliga slänter 
• kalhygge som gett upphov till lätteroderat material vilket sätter igen dike och 

vägtrummor 
• vägtrumma som slutar mitt i skogen och gör skogsmarken försumpad. 

 

För att hitta fler funktionskonflikter studerades frågor och synpunkter som inkommit till 
tre av Trafikverkets regioner (Region Mitt, Region Väst, Region Stockholm) inom 
området drift och underhåll 2009-10-31 till 2011-11-01. Följande sökord användes för 
att hitta exempel på funktionskonflikter: slåtter, dike, dikesrensning, vilt, vegetation, 
sly, växter, träd, artrikedom, erosion, rasat/rasade, underminerat, dikning, hyvling, 
energi, förening, konflikt, förorening och allé.  

Många funktionskonflikter verkar återkomma i de olika regionerna, till exempel olika 
funktionspåverkande effekter av slåtter och röjning, snöröjning och grusvägsunderhåll. 
Dessutom finns många exempel på när olika typer av skyddade objekt (fornlämningar 
eller kulturminnesmärkta objekt) blir skadade av drift- och underhållsåtgärder.  

Det bör vara en prioriterad fråga för Trafikverket och väghållare att i möjligaste mån 
undvika att funktionskonflikter uppstår eftersom de kan ge negativa effekter på miljö, 
kostnader och samhället. 
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Observations of functional conflicts between the environment and operation and 
maintenance of roads 
by Annika Jägerbrand and Göran Blomqvist 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 

The aim of this project was to increase the knowledge of functional conflicts between 
the environment and the operation and maintenance of roads. Functional conflicts may 
arise for example, when operation and maintenance measures are interfering negatively 
with land owners’ use of their land.  

The goal of this project was to find new, relatively unknown examples of functional 
conflicts through observations in the field as well as by using recorded comments and 
opinions received by the Swedish Transport Administration.  

Following functional conflicts were identified in the field: 

• Reuse of old materials may negatively affect the life-time of roads.  
• Brush cutting in the roadside may enhance erosion in vulnerable areas. 
• Forest clear-cutting with easily eroded soil may cause clogging of ditches and 

culverts.  
• Culverts that end in the middle of the forest may cause the forest land to become 

waterlogged.  

 

To identify more functional conflicts, opinions and comments received by the Swedish 
Transport Administration in three regions (central region, western region and 
Stockholm region) were studied.  

Several functional conflicts between the operation and maintenance of the road and the 
surrounding environment seem to recur in the three different regions such as various 
functional effects from mowing, clearing, snow removal and gravel road maintenance. 
There were many examples of when different types of protected objects (monuments or 
heritage listed items) were damaged by the operation and maintenance procedures. 

It should be a prioritized issue to minimize functional conflicts since there might be 
serious negative effects on the environment, costs and society.  
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1 Bakgrund 

Funktionskonflikter mellan miljö och anläggning eller drift och underhåll av väg är 
inget nytt fenomen. Tvärtom så har funktionskonflikterna avseende byggande av väg 
och dess miljöeffekter blivit välstuderat ur många aspekter såsom inverkan på om-
givande djur och natur och fragmentering av landskap (Forman et al., 2003). Även 
miljöeffekter från drift och underhåll har blivit välstuderade inom vissa områden såsom 
exempelvis användning av salt i halkbekämpningssyfte eller hur skötsel av vägar 
påverkar dikets artrikedom. En avhandling har analyserat hur olika miljökrav fungerar i 
upphandlingar av drift och underhåll av väg (Faith-Ell, 2005).  

I detta projekt var syftet att belysa relativt ouppmärksammade funktionskonflikter i 
Sverige, dels direkt i fält, dels genom en genomgång av synpunkter och åsikter inkomna 
till Trafikverket. Funktionskonflikter uppkommer då exempelvis en vägskötselåtgärd 
ger negativa effekter på fastighetsägarens möjlighet till användning av sin mark.  

Generellt sett bör funktionskonflikter i möjligaste mån undvikas för att vägnätet skall 
vara tillgängligt, säkert och tryggt. För att kunna arbeta aktivt mot funktionskonflikter 
och kunna förebygga uppkomsten av dem är det viktigt att ta reda på vilka de är.  

 
1.1 Funktionskonflikter 

Begreppet funktionskonflikt är kanske inte helt vedertaget och kan därför behöva för-
klaras närmare. Vi gör det med exemplet ”ett vägdike”.  

Diken anläggs då undergrunden riskerar vara så blöt att det kan påverka vägens tillstånd 
eller skadeutveckling på ett negativt sätt. En blöt vägkropp medför en snabbare nedbryt-
ning av vägen. Därför anlägger man ett dike som ska dränera vägkroppen och leda bort 
vattnet. Dikets (diket är här den beskrivna komponenten) förmåga att dränera en väg-
kropp (dränera är en funktion) och leda bort vattnet (bortledning är en annan funktion) 
är starkt beroende av hur djupt diket är i förhållande till vägkroppen (den utformning 
som påverkar dräneringen), vilken lutning diket har (den utformning som påverkar 
bortledningen) och hur igensatt diket är (dikets tillstånd som påverkar båda funktio-
nerna). En viss funktion hos en komponent i vägsystemet kräver alltså en viss utform-
ning och är i sin tur beroende av det faktiska tillståndet hos komponenten (figur 1). 

 
Figur 1  Funktionen hos en komponent i vägsystemet är beroende av komponentens 
utformning och faktiska tillstånd. Figur: Göran Blomqvist. 

 

I detta exempel föreligger ingen funktionskonflikt. Komponentens utformning och 
tillstånd påverkar funktionerna på ett tydligt och enkelt sätt. Konflikter kan däremot 
uppstå när man sätter in komponenten med sina funktioner i sin omgivning. Låt oss 
fortsätta med exemplet dike. Det nyss skissade diket leder alltså bort det dränerade 
vattnet och för det från vägområdet i ett utfallsdike. Utfallsdiket leds utanför vägom-
rådet och dess funktion blir därmed beroende av vilket tillstånd det befinner sig i, vilket 
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i sin tur är beroende av markägarens skötsel. Om markägaren inte har hållit utfallsdiket i 
tillfredsställande skick, kan det leda till negativa konsekvenser för såväl vägkonstruk-
tionen som omgivningen. Vi kommer att se verkliga exempel på detta längre in i 
rapporten (kapitel 2.4). Ett annat exempel på funktionskonflikt är när markägarens bruk-
ningsintresse krockar med väghållarens funktionskrav (figur 2). Låt säga att markägaren 
bedriver en verksamhet i vägens omgivning som på något sätt stör tillståndet hos vägen 
och därmed hotar de funktioner som vägens komponenter har. Ett exempel beskrivs i 
kapitel 2.3, där skogsbruket i omgivningen lett till att diket blivit igensatt och att 
därigenom varken dess dränerande eller bortledande funktioner längre upprätthålls. 

 
Figur 2  Väghållarens funktionskrav kan komma i konflikt med markägarens bruknings-
intresse. Figur: Göran Blomqvist.  
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2 Observationer från fältresor 

Observationer gjordes på fältresa i samband med arbete i andra projekt vid tre tillfällen: 
14–15 september 2009 (Annika Jägerbrand, Kent Enkell och Göran Blomqvist), 21–25 
september 2009 (Annika Jägerbrand) samt 25–26 augusti 2010 (Annika Jägerbrand och 
Annelie Carlson). Bilderna och exemplen är till större delen tagna från Värmland och 
från första fältresan. 

 
2.1 Återanvändning av stenmaterial 

På en väg i Värmland hade man några månader till någon månad innan vi besökte vägen 
lagt ny asfalt och ny stödremsa. Det var uppenbart att man återanvänt stenmaterial 
inklusive material från diket och slänten från föregående väg eftersom det gick att se 
rötter och växtdelar i innerslänten. Ytterslänten verkade orörd.  

Vägen var nygjord men redan någon månad efter konstruktion fanns flera relativt stora 
växter i stödremsan. Vid nyetablering från frö skulle det ta ytterligare några månader för 
dessa växter att bli så här stora och några av dem är kända för att återhämta sig snabbt 
med hjälp av stora rötter och rotsystem (exempelvis maskros).  

Slutsatsen är därför att man genom att återanvända material från diken och slänter för-
sämrat vägens livslängd eftersom man skyndar på och gynnar uppväxten av växter i 
både innerslänt och stödremsa.  

I vissa fall kan en påskyndning av uppväxt av vegetation i innerslänt vara bra, exempel-
vis ifall man vill ha vegetationstäckning som skydd mot erosionsskador. Generellt vill 
man dock undvika att få växtetablering i stödremsan eftersom växterna då lätt tränger in 
i asfaltlagret och därför påskyndar nedbrytningen av vägen. 

I detta fall är det troligt att man ville spara tid och energi genom att återanvända mate-
rialet som redan fanns på plats, vilket då gav upphov till en funktionskonflikt mellan att 
spara energi, tid, material och kostnader å ena sidan, och effekter på vägens funktion 
(livslängd, nedbrytning) å den andra. 
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Figur 3  Ny väg med återanvänt material och växter etablerade både i stödremsa och 
innerslänt genom spridning med rot eller rhizom system. Foto: Annika Jägerbrand. 

 

 
Figur 4  Närbild av endast någon månad gammal innerslänt och stödremsa med 
etablering av maskros (Taraxacum sp.), hästhov (Tussilago farfara) och mjölke 
(Epilobium angustifolium). Foto: Annika Jägerbrand. 
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Figur 5  Maskros (Taraxacum sp.) och fräken (Equisetum sp.) i stödremsan.  
Foto: Annika Jägerbrand. 

 
2.2 Slåtter som orsakar erosion 

Vid resa i Värmland såg man att det fanns ett återkommande mönster i ytterslänten i 
form av en reva på visst avstånd från diket. Eftersom sådana här mönster ibland uppstår 
på grund av markarbeten i vägens närhet var det inte helt säkert vad som orsakat dem. 
Mönstren förekom inte heller överallt.  

Efter att ha åkt många mil på Värmländsk väg insåg vi att mönstren i slänterna stämmer 
perfekt in på slåtteraggregatets yttersta delar som vid slåtter alltså skär ned en aning i 
vegetationen/jorden. I vägrenar som har sparsam och långsamväxande vegetation (lavar, 
mossor, gräs, ris) och dessutom lätteroderade sand- och siltjordar blir effekten av 
slåttern att det blir öppna revor i ytterslänten. Dessa revor med blottad jord gör slänten 
känsligare för häftiga regn och extrema nederbördstillfällen. Effekten blir att revorna 
skyndar på erosion av slänter och diken.  

Det finns alltså en funktionskonflikt mellan att hålla vegetationen nere av trafiksäker-
hetsskäl och att undvika och förebygga erosion och igensättning av diken och trummor. 
Det är möjligt att det finns slåtteraggregat som har en annan form än de som används 
här. De partier på slåtteraggregatet som skär ned i jorden har antagligen som funktion 
att undvika att slåttern sker alltför nära marken och då stöter på stenar eller annat som 
kan orsaka skada på maskinen. 
  



 

14 VTI notat 3-2012 

 
Figur 6  Vägkant med känslig vegetation (lavar, mossor), erosionskänslig jord och 
tydliga spår av slåttern i form av revor i ytterslänt. Foto: Annika Jägerbrand. 
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Figur 7  Samma vägren som föregående bild (fast åt motsatta hållet) men här syns 
tydligt hur mycket sand som eroderats bort och lagt sig i diket.  
Foto: Annika Jägerbrand. 
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Figur 8  Traktor med slåtterarm i Värmland. Man kan på fotot vagt se de yttersta 
kanterna på slåtteraggregatet som orsakar skadorna i ytterslänterna.  
Foto: Annika Jägerbrand.  

 
2.3 Kalhygge vid väg   

När skogen kalhuggs ändras mark- och vegetationsförhållandena drastiskt. Från att ha 
varit en tät, relativt näringsfattig skog med undervegetation anpassad till skugga och 
vissa solluckor där mer örtrik vegetation finns, blir resultatet en öppen, solrik och 
näringsrik mark. Ändringar som direkt kan påverka närliggande vägar och vägmiljön är 
mer avrinningsvatten, mer näringsläckage, ökad erosion från mark som blivit använd av 
tunga avverkningsfordon vid kalhyggets genomförande och förändrad vattenkemi.  

Vid fältresan 2009 konstaterades stora effekter från ett kalhygge som låg parallellt med 
vägen. Sand hade runnit ned från kalhygget och ansamlats i diket (ett lager sand om 
30–50 cm låg i diket). Vattnet i diket stod stilla och var brunt på grund av förändrad 
vattenkemi, vilket antagligen berodde på förekomst av bark i dikesmiljön från 
virkesupplaget innan virket blev bortforslat.  

I detta fall uppstår en funktionskonflikt eftersom markägaren vill avverka och använda 
den vägnära skogen och effekten blir att dikets funktion försämras. Vid igensättning av 
trumman riskerar vägen att undermineras. Detta är speciellt bekymmersamt då dessa 
erosionskänsliga delar av Värmland ofta drabbas av extrem nederbörd. 
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Figur 9  Kalhygge vid väg. I mitten i bilden har avverkningsmaskiner kört och dragit 
ner timmer och där är nu lätteroderat. I diket finns massor av sand som runnit ner från 
kalhygget och vattenälskande gräs trivs där. Foto: Annika Jägerbrand. 
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Figur 10  Material från kalhygget har satt igen diket så att stillastående vatten 
ansamlas. Foto: Göran Blomqvist.  

 
Figur 11  Sand i diket nedanför kalhygget. Foto: Göran Blomqvist. 
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Figur 12  Sand i diket nedanför kalhygget. Foto: Annika Jägerbrand. 

 

 
Figur 13  Brunt vatten i diket vid upplaget för timret vid vägen.  
Foto: Annika Jägerbrand.  
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2.4 Trumma som slutar mitt i granskogen 

Vid resorna i Värmland noterade vi vid upprepade tillfällen att vägtrummor som skall 
avleda vatten från ena sidan av vägen till den andra sidan vägen ofta slutade mitt i 
skogen och att det där var en mindre sjö. Markägaren har alltså inte dikat ur så vattnet 
kan fortsätta rinna undan. Effekterna blir då att vatten blir ståendes. Detta gör att 
marken som i många fall används för granodling blir obrukbar och omvandlas istället 
sakta men säkert mot en slags våtmark med vitmossa, björnmossa och vattentåliga träd 
och buskar medan granarna dör. Det är oklart ifall markägaren känner till att de bör dika 
ur eller ifall de helt enkelt inte prioriterat denna åtgärd men detta är en funktionskonflikt 
eftersom vatten från vägområdet avleds och orsakar att närliggande mark ej har den 
funktion som var tänkt.  

 
Figur 14  Vägtrumma som slutar i skogen utan att någon avdikningsåtgärd genomförts. 
Här trivs vitmossa och gräs. Foto: Annika Jägerbrand. 
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Figur 15  Stillastående vatten några meter ifrån vägtrummans utlopp. Här kan man se 
att granar dött och att stora tuvor med mossa kantar vattnet. Foto: Annika Jägerbrand.  
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3 Åsikter och synpunkter inkomna till trafikverket 

För att hitta fler funktionskonflikter inom området miljö har ett urval av åsikter och 
synpunkter som inkommit till trafikverket inom området drift och underhåll 2009-10-31 
till 2011-11-01 lästs igenom.  

En avgränsning i antalet regioner som användes gjordes på grund av tidsbrist. 
Trafikverket använder sig av en indelning av Sverige i 7 olika regioner. I denna under-
sökning ingick 3 regioner: Region Mitt (Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Väster-
norrland), Region Väst (Halland, Värmland och Västra Götalands län) samt Region 
Stockholm (Stockholms län och Gotlands län).  

Dessa tre regioner valdes eftersom de innehåller län med känsliga jordar (lätteroderade) 
vilket verkar kunna ge upphov till fler funktionskonflikter än vid normalfallet men 
också för att de innehåller både stadsmiljö och landsbygdsmiljö. För dessa tre regioner 
hade det under två år inkommit 1 205 (Region Mitt), 1 717 (Region Väst) samt 1 000 
(Region Stockholm) registrerade synpunkter/åsikter.  

En lista med sökord användes för att hitta åsikter och synpunkter som hade med miljö-
funktionskonflikter att göra: slåtter, dike, dikesrensning, vilt, vegetation, sly, växter, 
träd, artrikedom, erosion, rasat/rasade, underminerat, dikning, hyvling, energi, förening, 
konflikt, förorening och allé. Alla sökorden användes för de tre regionerna och alla 
synpunkter och åsikter som kom upp i samband med sökningen lästes igenom. Det av-
gjordes ifall det var fråga om en funktionskonflikt eller ej vid genomläsningen.  

Svar registreras bara när kunder (privatpersoner) hör av sig till trafikverket, därför ingår 
inte svar som skickats från trafikverket och som inte besvarats av kunden.  

 
3.1 Region Mitt 

• Vägkanterna slås så tidigt på säsongen så att växterna ej hunnit gå i frö. Synd 
eftersom blommande vägkanter är vackra, artrika och bra för turism. Ett 
exempel är när en privatperson hörde av sig att slåttern skett på två artrika 
vägkanter redan 7 juli 

• År 2010 var ett år med extra riklig blomning av nattviol (Platanthera bifolia) 
och ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata) på väg 301 och synpunkter fram-
fördes att vägkanterna klipps för tidigt så att förekomsten av dessa fridlysta 
orkidéer riskeras 

• Synpunkter inkommer att slåttern sker alltför sent för att göra någon nytta för 
sikten. Exempelvis 1,5 m högt gräs alldeles vid vägkanten så att det ser ut som 
rena djungeln. Klagomål på bristande underhåll där det är högt sly som skymmer 
sikten 

• Kund anser att slåttern sker inom för snävt område och man får ej med träd som 
skuggar belysningen. Det ger ett förslyat och ovårdat intryck.  
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Figur 16  Exempel på artrik vägkant med sen slåtter. Foto taget 14 september 2009. 
Foto: Annika Jägerbrand.  

 

• Snö från snöröjningen har tyngt ned och pressat ihop och förstört en privat-
persons häck 

• Hyvling av grusväg ej utförd tillräckligt bra. Åsikter framförs att det är svårt att 
köra där eftersom vägen är på väg att regna bort 

• Entreprenören som skulle sätta upp snöpinnar körde ner/trasslade in sig i ett 
kostängsel vid vägkanten 

• Stora stenar ligger kvar i diket efter åtgärder. Kan vara farligt ifall man kör av 
vägen och hamnar i diket eftersom underredet riskerar att skadas 

• En person påpekar att det är underlig prioritering att slå vägkantens sidoområde 
när dike saknas. På grund av eftersatt underhåll bildas istället djupa diken i kör-
banan när det regnar (då ”riktiga” diken saknas). Det noteras också att insatserna 
som görs för att förbättra vägen sker endast på vissa ställen och att ett helhets-
grepp saknas. Trafikverket svarar att de bara har (ekonomisk) möjlighet att kräva 
”fläckvist underhåll” och ej större åtgärder 

• Upprörda bilister har hört av sig till trafikverket då det uppstått stenskott och 
punktering på grund av lösliggande vassa stenar på vägarna 

• Fällda röjda träd lockar till sig älg på vägen och i vägkanten 
• Slåtter och röjning längs med väg eller gc-bana ger upphov till att det ligger kvar 

gräs, sly, vegetation och sten efteråt, då sopning inte sker på gc-banan efter 
åtgärderna. 



 

24 VTI notat 3-2012 

• ”Snöruskorna” syns ej! Önskemål om att måla dem i någon slags reflexfärg 
• Röjning av vägkanterna liksom snöröjning kan skada belysningsstolpar, 

busshållplatser, brunnar, etc. 
• Entreprenörerna slår och röjer bort träd och buskar på privatpersoners tomter 

(när de ligger vid vägen) 
• En K-märkt stenmur på privat mark har rasat på grund av alltför tung trafik och 

annan fastighetsägare har fått skada på sin husgrund. Tydligen har trafikflödet av 
tung trafik ökad väsentligt då vägen i fråga föreslås i GPS navigatorn. Boende 
har noterat en ökning av utländska lastbilschaufförer. Vägen behöver antagligen 
klassas om då trafiken ökat 

• Material från renovering av bro och väg ligger kvar år efter år utan att någon tar 
ansvar för det. Ser fult ut för omgivande miljö och är farligt. 

• En privatperson konstaterar att 15-åriga skador på en väg äntligen blivit åt-
gärdade men att nya skador uppstått 100 m därifrån, antagligen på grund av dik-
ningen som gjordes tidigare 

• I samband med en dikning och byte av trumma breddades vägen och då an-
vändes 1–1,5 m av privat mark. Fastighetsägaren är orolig för sitt hus som är 
beläget nära vägen då han uppfattar diket som löst. Dessutom påpekas att ifall 
någon råkar hamna ute på dikeskanten kommer hans hus att ligga risigt till 

• Reflexkäpparna blev bortplogade.  

 
3.2 Region Väst 

• Grenar och sly som röjts skall enligt trafikverket ligga kvar tills slåttern sker. De 
lockar till sig vilt och därför har redan flera kollisioner med rådjur skett. (förf. 
anm. Personen hörde av sig 22 januari 2010 och slåttern brukar ske först under 
hög-/sensommaren) 

• Det är alltför högt gräs på en hårt trafikerad väg där inte slåtter skett än. Vägen 
är smal och svår och används mycket av turister. Den höga vegetationen 
skymmer sikten och är en trafiksäkerhetsrisk för cyklister och fotgängare 

• Snöplogen lyckades ploga upp dikena rejält. 

 
Figur 17  Dikesrensning vid väg i Värmland. Foto: Annika Jägerbrand.  
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Figur 18  Dikesrensning i närbild. Foto: Annika Jägerbrand.  

 

• Dikesrensningen (dvs. växtligheten har hyvlats bort från slänter) gjorde att 
vägen blev för smal och har för branta diken. Rensning skedde ända fram till 
stödremsans kant då ny beläggning planeras inför nästa år. Privatperson påpekar 
att ifall en bilist får ena hjulet utanför asfaltskanten kommer den att slå runt ner i 
diket och att cyklister inte har någonstans att ta vägen vid bilmöte. Det behövs 
räcken! 

• Nerplogad snö i dikena ger snöfyllda och packade diken som ger översvämning 
när snön smälter 

• Energiskog som är planterad vid åker nära väg växer nu ut över vägen och 
skymmer en busshållplats 

• Synpunkter inkommer att slåtter skedde alltför sent på dygnet (i mörker) och i 
för hög hastighet så att en väghållningssten (fornlämning) blivit omkullvräkt och 
kundens katt blev skrämd. Kunden påpekar att nästa gång kanske något annat 
blir påkört.  
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Figur 19  Milstolpe vid vägkanten som blivit skadad, antagligen av slåtter/röjning. 
Foto: Annika Jägerbrand.  

 

• En person påpekar att räfflor i mitten saknas sedan nyasfaltering vilket gör det 
svårare att skrämma bort vilt. Personen har märkt att när man kör ut på räfflorna 
försvinner viltet från vägområdet 

• Det röjs inte på vägkanterna mellan vägbanan och viltstaketet. Buskaget och 
vägen lockar till sig vilt eftersom det finns både mat och vatten och de inte är 
rädda för bilar. Trafikverket svarar att det i upphandlingen avtalats om att det 
skall röjas 7 m och att det då inte röjs hela vägen till viltstaketet. Upphandling 
inom aktuellt område ska ske på nytt 2012 så då kommer hela slänterna att bli 
röjda. Synpunkterna om att vilt uppehöll sig på vägen kom till trafikverket 
sommaren 2010 

• Den utförda slåttern tog bort gräs, sly och snöreflexpinnarna (16 september 
2010). Det behövs alltså nya snöpinnar inför vintern 

• En person med tomt mot vägen som ligger i en skarp kurva hör av sig till 
Trafikverket med följande problem. För ungefär 10 år sedan blev hans stenmur 
nerkörd av röjningstraktorn och då satte vägverket upp reflexer för att markera 
vägbanans slut. De är nu borta och personen ser att lastbilar verkar gena i kurvan 
och kör därför över hans tomt. Han tycker inte det är ok. Det är bara en tidsfråga 
innan de kör i stenmuren precis såsom traktorn gjorde 

• Vid slåtter/röjning klipptes 9-åriga allélindar ned som stod på avstånd från vägen 
och var välmarkerade 

• Vid E6:an i Ljungskile finns träd planterade för att skugga vattendrag där 
öringen vandrar. De har blivit så stora att de nu skuggar mer än vattendragen 
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samt skymmer utsikten mot havet för samhället i Ljungskile. En person påpekar 
således att det vore trevligt med ”natur och utseendevårdande insats” där 

• På en vägsträcka finns äppelträd och även skog i närheten av vägen som lockar 
till sig älg. Står på privat mark men vid vägen 

• En röjning runt motorväg tog bort träd som fungerade som bullerskydd för de 
boende. Det blev en markant skillnad i ljudnivå så att de numera inte kan 
använda sin altan.  
 

I region väst har en slags funktionssynergi upptäckts. En person har hört av sig då träd 
som fällts i närheten av en gc-bana blivit liggandes utan att bortforslas. Det konstateras 
att då trädstammar blivit liggandes och börjat förmultna ger de upphov till gynnandet av 
nya typer av organismer, vilket i sig leder till högre artdiversitet. Således ger denna typ 
av underhåll en mer rik och varierad miljö vilket stämmer bra överens med kommunens 
miljömål.  

  
3.3 Region Stockholm 

• Kantslåttern tar bort högväxande vegetation men inget görs åt det söndertrasade 
skräpet (t.ex. burkar och flaskor) som får ligga i år efter år i vägkanten 

• Ett dike som ligger angränsande till en privat tomt där en häck är planterad 
eroderas bort mer och mer, troligtvis pga. ökande vattenmängder efter kalhygge 
av skog i närheten 

• Grenar som kapats av i vägkanten riskerar att spetsa fordon som kommer av 
vägen 

• Slåtter/röjning av vägkanten har gett upphov till att det ser risigt och skräpigt ut 
då buskar och träd slitits sönder långt utanför vägrenen. Dessutom ligger allt det 
avslagna kvar 

 
Figur 20  Det kan uppfattas som risigt när buskar slitits sönder.  
Foto: Annika Jägerbrand.  
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Figur 21  Det kan uppfattas som skräpigt efter slåttern. Foto: Annika Jägerbrand.  

 

• Grusväg har åtgärdats och uppfattas då som för smal samt har stora stenar i 
diket. Dikena är för branta och smala så det är farligt att möta andra fordon. 

• Staket har blivit skadat av snöröjningen 
• En naturminnesmärkt ek är flera meter i diameter och står alltför nära väg (kund 

uppskattar avståndet till 1,5 m), precis efter en kurva. Flera kollisioner har skett 
med trädet då det står olyckligt till 

• En skyddsvärd gränssten har blivit uppstött under vintersäsongen så att dess 
betongfundament åkt upp. Den har också skadats i ytskiktet på flera ställen 

• Bullerskydd finns mellan motorväg och boendeområde men GC-banan har 
hamnat på insidan bullerskyddet vilket medför att cyklister och fotgängare störs 
mycket av bullret. Trafikverket meddelar att de ej kan ändra på bullerskyddets 
placering då det skulle ta för mycket av GC-banans utrymme.  
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4 Diskussion och slutsatser 

Det är i många fall svårt att avgöra ifall det är en funktionskonflikt eller ifall det är 
brister i drift och underhåll som ligger bakom åsikter och synpunkter som inkommit till 
trafikverket. Eftersom bakgrunden och detaljerna i varje enskilt fall är okända får man ta 
hänsyn till detta i bedömningen av funktionskonflikternas allvarlighet. Det är helt enkelt 
svårt att veta ibland.  

Däremot är det ett faktum att de personer som hört av sig till Trafikverket har upplevt 
det hela som ett problem och tagit sig tiden att e-posta eller ringa. I en del fall är det 
funktioner som har betydelse för trafiksäkerheten och i andra fall har det med biologisk 
mångfald eller estetik att göra.  

Det bör vara en prioriterad fråga för Trafikverket och väghållare att i möjligaste mån 
undvika att funktionskonflikter uppstår eftersom de kan ge negativa effekter på miljö 
och samhälle samt innebära ökade kostnader. Trots detta verkar inte funktionskonflikter 
ha uppmärksammats nämnvärt i exempelvis upphandlingsprocesser eller strategier för 
drift och underhåll av vägnätet i Sverige. Det skulle sannolikt gå att utvärdera och 
kartlägga vilka funktionskonflikter som är mest kostsamma och/eller enklast att före-
bygga genom ytterligare studier inom ämnet.  

Många funktionskonflikter verkar återkomma i de olika regionerna. Exempelvis upplevs 
slåtter och röjning som nödvändig, men att man bör ta hänsyn till estetiken samt att det 
upplevs mindre trevligt när det sker skador i vägkantens område, speciellt ifall det är på 
enskild egendom (oavsett ifall det är i vägens område eller strax utanför).  

Snöröjning medför problem när snön inkräktar på privatpersoners mark eller hamnar i 
diket och där kan blockera avrinningen.  

Grusvägsunderhåll i form av dikning eller rensning upplevs också som extra jobbigt då 
det gör att många upplever att vägen blir smalare. Ifall det finns löst grus på vägen 
upplevs detta som störande och irriterade eftersom det kan ge skador på både glasrutor 
och däck.  

Det finns många exempel på olika typer av kulturminnesmärken och fornlämningar som 
blivit skadade av drift och underhållet av vägen och detta bör beaktas bättre i framtiden. 
Även om trafikverket i vissa fall kan utföra lagningar är det ett faktum att minnes-
märkena eller fornlämningarna blivit skadade och aldrig kan återställas till sitt 
ursprungliga skick.  

I diskussionerna med Trafikverket finns också en del oklarheter kring vilket område 
som kunden avser och ifall det är kommunens eller Trafikverkets ansvar.  
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