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1.  Sammanfattning 
landskapets natur- och kulturmiljövärden ska mer systematiskt tas tillvara och beaktas i väg- 
och samhällsplaneringen. Viktiga och utmärkande karaktärsdrag i landskapet ska ha möjlighet 
att utvecklas och bevaras. samtidigt ska väghållningen beakta möjligheter att förbättra, åter-
ställa och skapa miljöer.  riktade insatser sätts in för att motverka ekosystemens fragmente-
ring och bygga bort vandringshinder. Vägar med kulturmiljövärden och väganknutna kultur-
minnen, t.ex. milstenar och alléer, ska pekas ut för att kunna skötas bättre.

Vägverket målsättning är att: 

 –  År 2015 ska Vägverket säkerställa ett vägnät i samklang med omgivande natur- och kultur-
miljölandskap genom att 90 procent av nybyggnadsprojekt på det statliga vägnätet, upp-
fylla projektmål och alla driftområden uppfyller driftområdesmål för natur och kultur. 

 –  under planperioden ska de högst prioriterade bristerna för natur- och kulturvärden vara 
åtgärdade längs det statliga vägnätet.

För att klara detta ska Vägverket inrikta sina insatser och åtgärder på fyra områden:

 1.	 Målstyrt	och	kvalitetssäkrat	arbetssätt: 
  fastställa, tillämpa och följa upp mål för natur, kulturmiljö och friluftsliv i all väghåll-

ning

 2.	 Åtgärda	brister	i	befintligt	vägnät:
  åtgärder på vägars barriäreffekt för djur och friluftsliv, bristfälliga alléer, viktiga kultur-

vägar och kulturobjekt

 3.	 Skapa	natur-	och	kulturmiljövärden	och	informera	kunderna:
  ersätta förlorade eller minskande livsmiljöer för några hotade arter i vägmiljön och göra 

intressanta natur- och kulturmiljöer tillgängliga via rastplatser och information

 4.	 Utbildning	och	FUD
  satsa på fördjupad utbildning och forskning och utveckling

genomförs föreslagna åtgärder kommer Vägverket att ta ett första avgörande steg mot ett ut-
hålligt nyttjande av landskapet. kostnaderna beräknas uppskattningsvis bli 500-750 miljoner 
kr. Åtgärderna bidrar till att sveriges miljömål uppnås.

Allvarliga effekter av vägar på ekosystemens funktion kommer att mildras genom att djur får 
bättre möjligheter att röra sig mellan livsmiljöer. Antalet individer hos flera arter kommer att 
öka genom att fler livsmiljöer blir tillgängliga och får ökad kvalitet. Färre djur dödas på vägar-
na och samhällets mycket höga kostnader för viltolyckor kommer att minska. Förekomsten av 
flera livsnödvändiga miljöer kommer att säkras för många djur varav flera är arter som minskar 
och riskerar att utrotas i sverige. Vägarnas negativa påverkan på ekosystemens utveckling kom-
mer att minska. Vägar förstör inte kommande generationers möjlighet att uppleva och förstå 
landskapets utveckling utan bidrar tvärtom till detta. Vägar med utpekade kulturmiljövärden 
och viktiga väganknutna kulturobjekt kommer att kunna upplevas av nästa generation.
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2.  Mål och krav från omvärlden

2.1  En helhetssyn på landskapet – trender i  
 natur- och kulturmiljöpolitiken
natur och kultur är två ständigt närvarande aspekter i landskapet. Förändringar och dynamik i 
landskapet, såväl genom mänskliga aktiviteter som via naturliga processer, är viktiga drivkraf-
ter bakom mångfalden av livsmiljöer och arter. upplevelsevärdet och möjligheten till rekreation 
och friluftsliv lyfts fram som en allt viktigare grund för folkhälsan. landskapet är en resurs av 
betydelse för människans välbefinnande och ekonomin. därför betonar regeringen att utgångs-
punkten måste vara en helhetssyn på landskapet med ökad samverkan mellan natur- och kul-
turmiljövård där friluftslivet fungerar som en hörnsten (En samlad naturvårdspolitik reger-
ingens skrivelse 2001/02:17�). 

grundsynen inom natur- och kulturmiljövården har under senare år vidgats både nationellt och 
internationellt. det finns en insikt om att områdes- och artskyddet inte är tillräckligt för att vä-
sentliga funktioner, samband och värden i landskapet ska ha möjlighet utvecklas positivt. den 
starka kopplingen mot hållbar utveckling har blivit tydligare. den europiska konventionen om 
biologisk mångfald (CBd) och Agenda 21 har haft stor betydelse för denna process.  

2.2  Internationella krav och överenskommelser
ett flertal eu-konventioner lägger grund för hur arbetet med natur- och kulturmiljö ska drivas 
i europa: konventionen om biologisk mångfald, landskapskonventionen och konventionen om 
arkeologiskt kulturarv. 

konventionen om biologisk mångfald, som ratificerats av bl.a. sverige, slår fast principer och 
vägledande punkter för social och ekonomisk utveckling på ekologisk grund, dvs för uthållig 
utveckling. såväl eu som sverige har antagit målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald 
till år 2010. 

i den europeiska landskapskonventionen riktas fokus mot helheten – dvs. resultatet av olika 
sektorers verksamhet. den slår fast landskapets betydelse för människors välbefinnande och 
som ekonomisk resurs. landskapskonventionen innehåller en tydlig demokratisk aspekt, genom 
att landskapets sociala betydelse lyfts fram. samtidigt understryks vikten av att människor kan 
delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet. 

konventionen om arkeologiskt kulturarv betonar särskilt frågan om hur planerare och arkeo-
loger ska kunna samarbeta för att säkra bästa möjliga villkor för bevarandet av arkeologiska 
lämningar. den behandlar också behovet av kommunikativa insatser för att sprida kunskap om 
det kulturarvet behovet av att allmänheten har tillgång till arkeologiska fyndplatser.

under andra halvåret 2009 är sverige ordförande i eu. naturvårdsverket föreslår att tre hu-
vudfrågor särskilt ska dominera under dessa tre år: klimat kopplat till energifrågan, biologisk 
mångfald samt hållbar utveckling. 

2.3  Nationella mål och krav
landskapets natur- och kulturmiljövärden ska mer systematiskt tas tillvara och beaktas i väg- 
och samhällsplaneringen. Viktiga och utmärkande karaktärsdrag i landskapet ska ha möjlighet 
att utvecklas och bevaras. enligt regeringen ska Vägverket verka för en långsiktigt hållbar för-
valtning och utveckling av natur- och kulturmiljön. infrastrukturen ska planeras med utgångs-
punkt i en helhetssyn, med strävan att bevara och utveckla ekologiska funktioner, kulturella 
värden och friluftslivets tillgänglighet. intrången ska minimeras och områden med särskilt 
stora värden, t.ex. riksintressen och världsarv, får inte påtagligt skadas. samtidigt ska plane-
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ringen beakta möjligheter att förbättra, återställa och skapa miljöer både i direkt anslutning 
till infrastrukturen och i omkringliggande områden. se vidare i Moderna transporter, prop. 
2005/06:160.

Vägtransportsystemet ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås. men i det trans-
portpolitiska delmålet God miljö beskrivs natur- och kulturmiljö som ett kritiskt område i väg-
transportsystemet, där gapet mellan dagens tillstånd och uppsatta mål i det nationella miljöar-
betet är som störst. 

sverige har arbetat in eu: s mål att stoppa förlusten av biodiversitet som ett delmål under det 
16: e miljökvalitetsmålet ett rikt växt och djurliv: ”Senast år 2010 skall förlusten av biologisk 
mångfald inom Sverige vara hejdad”. 

de miljökvalitetsmål som främst berör Vägverkets verksamhet i landskapet är levande sjöar 
och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

2.4  Problembeskrivning
ett uthålligt samhälle bygger på att vi hämtar det vi behöver från naturen och lämnar tillbaka 
resterna för att upparbetas till användbara resurser igen. ett uthålligt transportsystem använ-
der t.ex. förnybar energi utan att samtidigt förstöra förutsättningarna för naturen att produ-
cera ny.  det kräver inte heller mera markyta än att det finns utrymme för produktion av mat 
och andra nödvändiga resurser. ett rikt växt- och djurliv garanterar att maximal mängd energi 
och materia finns tillgänglig för oss, både nu och i en framtid med ständigt förändrade förhål-
landen. tillsammans med bl.a. skogs- och jordbruk innebär vägtransportsystemet en allvarlig 
begränsning för natur- och kulturmiljölandskapets förmåga att tillhandahålla nödvändiga 
nyttor. det slår sönder landskapet i allt mindre bitar som är allt mera isolerade, det begränsar 
djurens möjligheter att vandra och tillgodogöra sig livsmiljöer, det innebär många djurs direkta 
död och det förorenar livsmiljöer. en helhetssyn på landskapet innebär omvårdnad om landska-
pets förmåga att tillhandahålla nödvändiga resurser för samhället (och transportsystemet) och 
omvårdnad av samhällets möjligheter att behålla och utveckla denna förmåga hos landskapet. 
Viktiga bitar i detta arbete är att säkerställa mångfalden av arter och livsmiljöer, minimera ris-
ken att djur dödas, säkerställa djurens möjligheter att röra sig i landskapet, skapa nya livsut-
rymmen och levnadsmöjligheter som ersättning för dem som förlorats under en ny väg, m.m.

efterkrigstiden har inneburit att sverige har lämnat småbrukens småskaliga och varierade 
landskap. istället har vi idag ett industriellt, storskaligt skogs- och jordbrukslandskap. denna 
utveckling har slagit hårt mot den biologiska mångfalden och mångfalden i kulturmiljön. 
många arter och kulturföreteelser har helt försvunnit eller är på väg att försvinna. de som 
finns kvar är ofta beroende av bräckliga ekosystem och brukningsmönster. i tätortsnära miljöer 
betonas vikten av att behålla kvarvarande grönstrukturer.

denna grundförutsättning innebär att transportsystemets inverkan i landskapet blir mer kom-
plicerad. en vägs linjära barriärverkan kan medföra att livsnödvändiga eko- eller bruknings-
system går förlorade. utvecklingen ses av regeringen som synnerligen allvarlig. grundläggande 
för Vägverkets verksamhet är därför att det nya måste skapas med utgångspunkt i en förståelse 
av landskapet – hur det fungerar, hur det har utvecklats över tid och hur förändringar påverkar 
det. genom att utveckla metoder för samverkan i samhällsplaneringen kan den negativa påver-
kan minskas drastiskt. genom kunskap om viktiga funktioner och karaktärsdrag i landskapet 
och inte minst genom innovativa anpassningar kan en väg innebära positiva bidrag till natur- 
och kulturmiljö. För det finns stora möjligheter att förbättra och skapa nya livsmöjligheter för 
växter och djur och att ta tillvara kulturmiljöer. 

situationen är alltså den idag att vägtransportsystemet sammantaget fortsätter att påverka 
landskapet negativt, trots att åtgärder vidtas och hänsyn tas vid planering.  Fortfarande byggs 
fler vandringshinder i vattendrag än som tas bort, fortfarande skapas fler barriärer för män-
niskor och djur än som öppnas, fortfarande förstörs fler livsmiljöer för djur och växter än som 
skapas och fortfarande förstörs oåterkalleligen samband i landskapet. trenden är otvetydigt 
negativ. Att denna utveckling fortsätter beror främst på otydliga målsättningar och krav, attity-
der och perspektiv på natur- och kulturmiljö inom Vägverket och hos andra berörda. det beror 
också på brist på kunskap, metoder och verktyg som har utgångspunkt i landskapets processer 
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och funktion samt inte minst på avsaknad av aggregerbar och kvalitetssäkrad uppföljning av 
vägprojekt och drift.                      

3.  Strategiska mål
mål i nationell strategisk plan:

År 2015 ska Vägverket säkerställa ett vägnät i samklang med omgivande natur- och mil-
jölandskap genom att 90 procent av nybyggnadsprojekt på det statliga vägnätet uppfyl-
ler projektmål och alla driftområden uppfyller driftområdesmål för natur och kultur.

 •	 nytt mått: Vägprojekt som uppfyller projektmål för natur och kultur, andel (%).
	 •	 nytt mått: driftområden som uppfyller driftområdesmål för natur och kultur, andel (%).

under planperioden ska de högst prioriterade bristerna för natur- och kulturvärden vara 
åtgärdade längs det statliga vägnätet.

 •	 nytt mått: Byggda djurpassager längs befintligt vägnät, antal
	 •	 Befintligt mått (liten justering): redovisning av restaurerade alléer, kulturvägar och kul- 
  turobjekt, antal (2550).

4.  Strategi och åtgärdsområden

4.1  Strategi 
Vägverket kan och bör ta en ledande roll i det förändringsarbete som krävs för en hållbar sam-
hällsutveckling med landskapet som utgångspunkt, där natur och kulturmiljö är helt integre-
rad. Väghållning är en grundsten i samhällsutvecklingen och Vägverket ska medverka till en 
utveckling med hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Vägverket ska inrikta sina insatser och åtgärder på fyra områden: 

Vi ska säkerställa att väghållningen bidrar till att miljökvalitetsmålen uppnås. nybygg-
nadsprojekt och driftområden behöver fastställa lokalt anpassade mål inom natur- och kul-
turmiljöområdet och säkerställa att dessa nås vid genomförandet. resultat skall redovisas 
och sammanställas nationellt.

Allvarliga brister i det befintliga vägnätet måste åtgärdas. det skall ske inom fokusområde-
na: tätorter, barriäreffekter och kulturmiljö. Viktiga åtgärder är t.ex. att bygga passager för 
människor och djur och att restaurera alléer och vägar med kulturmiljövärden.

Vägverket måste långsiktigt motverka förlusten av livsmiljöer och kulturmiljöer genom att 
aktivt skapa nya. det ska framförallt ske genom att nyskapa miljöer som minskar eller är 
fåtaliga. För att erbjuda och möta kundernas behov av att bättre uppleva landskapet man 
färdas genom ska Vägverket på ett enhetligt och enkelt sätt tillhandahålla information om 
natur- och kulturmiljövärden.

För det fjärde behövs en satsning på utbildning och forskning och utveckling. det finns 
idag en stor allmän kunskapslucka som rör det uthålliga samhällets koppling till och behov 
av hållbara ekosystem och kulturmiljöer. För att på ett relevant och kostnadseffektivt sätt 
kunna beakta och agera utifrån landskapet vid väghållning krävs utveckling av kunskaper 
och metoder som beaktar landskapets processer och funktion.

 

1.

2.

�.

4.
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4.2  Målstyrt och kvalitetssäkrat arbetssätt 
Vägverkets miljömålsarbete för natur och kulturmiljö styrs av transportpolitiken och sveriges 
miljömål. Vägverket har utvecklat mål, s.k. inriktningsmål, för natur och kulturmiljö i väghåll-
ning som stämmer med intentionerna i de svenska miljömålen och den europeiska landskaps-
konventionen. Behoven är att metodiskt, effektivt och med god kvalitet kunna arbeta med natur- 
och kulturmiljöfrågor i väghållning. Vägverket har därför utvecklat arbetssätt som integrerar 
inriktningsmålen i verksamheten, dvs i arbetet med vägprojekt, drift och underhåll samt med 
förbättring av brister i vägnätet. Verksamheterna ska gå att följa upp för att visa hur Vägverket 
bidrar till de svenska miljömålen och resultatet ska kunna kommuniceras med omvärlden, inte 
minst med regeringen.

För att säkerställa ett vägnät i samklang med omgivande landskap ska Vägverket införa ett 
målstyrt och kvalitetsäkrat arbetssätt för natur, kulturmiljö och friluftsliv vid nybyggnad, 
underhåll och drift. Arbetssättet ska vara väl integrerat med väghållningens planerings- och 
projekteringsarbete. det innebär att projektmål ska fastställas för alla vägprojekt och driftom-
råden, konsekvensbedömningar ska göras mot dessa mål, uppföljning skall ske mot målen etc. 
projekt- och driftsbudget ska innefatta nödvändiga åtgärder för natur- och kulturmiljö. natio-
nella uppföljningar och sammanställningar ska redovisa uppnådda resultat inom området. i det 
strategiska målet är år 2015 valt för att vi beräknar att nya vägprojekt då har genomgått hela 
processen från förstudie till färdigbyggd väg med ett målstyrt arbetssätt, vilket innebär att 
resultaten av arbetssättet kan följas upp.

projektmålen för landskap ska omfatta:
	 •	 vägen och landskapet i ett helhetsperspektiv, 
	 •	 vägen som barriär för människor och djur,
	 •	 vägen och vägmiljön som positivt bidrag till natur- och kulturmiljö
	 •	 specifika miljöer viktiga för natur, kulturmiljö och friluftsliv.

mål och arbetssätt beskrivs närmare i dokumenten:
Vägar för bättre natur, kulturmiljö och friluftsliv. så här vill Vägverket arbeta för att bidra till 
sveriges miljömål. Vägverket 2006:16�
Vägverkets inriktningsdokument för natur, kulturmiljö och friluftsliv i väghållning. Vägverket 
2006:164

4.3  Åtgärda brister i befintligt vägnät
under perioden 2006 – 2008 skall regionerna genomföra bristanalyser med särskild betoning 
på natur, kultur och gestaltning, inom de fyra delområden som presenteras nedan. samtliga 
bristanalyser skall vara klara 2008. Bristanalyserna kommer sedan att vara underlag för mål 
och åtgärdssplanering inom ramen för verksamhetsplaneringen. Bristanalyser som berör natur 
och kulturmiljö är:

Tätorter 
regionerna skall ta fram ett förslag på kostnadsberäknade åtgärder längs huvudvägnätet 
(med Vägverket som huvudman, genomfarter, infarter och liknande) med särskild inriktning på 
gestaltningsaspekter, kulturmiljö och naturmiljö. Barriäreffekter för biologisk mångfald och 
friluftsliv ska ingå.  Bristanalysen och åtgärder samordnas naturligtvis gärna med typer av 
bristinventeringar och åtgärder.  
se också ”Åtgärdsprogram för barriäreffekter av vägar och järnvägar”. Vägverket 2005:4

Barriärer	i	vägmiljön
Bristanalysen för barriärer omfattar både tätortsmiljöer och landskapet i övrigt.  Bristanalyser-
na kan göras utifrån geografiska avgränsningar eller utifrån djur och djurgrupper. satsningen 
ska i första hand gälla på djurgrupper som sammantaget är indikatorer för alla djur. djurgrup-
perna är hjortdjur, utter, groddjur och fisk (vägtrummor).

För att mildra barriärverkan ska faunapassager byggas som riktar sig mot indikatordjuren. Åt-
gärderna ska fungera för grupper av djur med liknande rörelsemönster och åtgärdsbehov som 
indikatorarterna. (kostnadsbehov och effekter för vattenlevande djur behandlas i Fördjupnings-
dokument miljö-, Vatten och material).
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Kulturvägar	och	kulturobjekt
de inventeringar som hittills gjort för kulturvägar är inte genomförda utifrån en gemensam, 
enhetlig definition. identifiering av kulturvägar och andra kulturobjekt varierar därför mycket 
mellan regionerna både vad gäller ambition och definition. kunskaper om åtgärdsbehov saknas 
ofta. ett arbete pågår med att definiera kulturvägar. regionerna avvaktar resultatet av detta 
arbete innan de inleder inventering och identifiering av åtgärdsbehov för kulturvägar. Arbete 
med bristanalyser och åtgärder för alléer och enskilda kulturobjekt kan och bör fortsätta. För 
alléer pågår ett arbete i samverkan med naturvårdsverket, riksantikvarieämbetet och länssty-
relserna. se dokument ”samverkan kring alléer och vägträd”. Vägverket 2006-0�-06

Storstadsregioner
Vägverket och Banverket har i ett regeringsuppdrag tagit fram ett förslag för att åtgärda vä-
sentliga barriärer för biologisk mångfald och friluftsliv av vägar och järnvägar i de tre stor-
stadsregionerna. Fördjupade studier av identifierade konfliktpunkter ska genomföras och de 
väsentligaste ska åtgärdas under planperioden. se ”Åtgärdsprogram för barriäreffekter av 
vägar och järnvägar”. Vägverket 2005:4

4.4  Skapa natur- och kulturmiljövärden och  
 informera kunderna
Vägverket har stora möjligheter att till låga kostnader skapa mervärden genom anpassning av 
skötsel och vid byggande och underhåll, genom att skapa t.ex. miljöer för hotade ängsarter och 
andra rödlistade växter, miljöer för hotade insekter och miljöer som minskar barriärverkan i 
landskapet. genom sådan anpassning kan miljöer skapas för en rad arter som det idag görs 
speciella åtgärdsprogram för. detta innebär samordning och kostnadseffektivisering.

en resa genom sverige erbjuder stora möjligheter att uppleva olika landskaps natur- och kul-
turmiljöer. tyvärr saknas idag möjlighet att på ett enkelt och systematiskt sätt få information 
om det landskap man reser genom. ibland saknas också fysiska möjligheter att göra en kort av-
stickare eller att stanna till och avnjuta utblickar över landskapet eller studera enskilda förete-
elser. goda exempel, som t.ex. island, visar att det är möjligt att med relativt enkla medel bygga 
upp information som tillfredställer de flesta resenärers behov av information.

Vägverket ska på ett systematiskt, enhetligt och enkelt sätt tillhandahålla information och göra 
det möjligt för trafikanterna att uppleva natur- och kulturmiljövärden i det landskap de färdas 
genom rast- och pausplatser, avstickare m.m. långsiktigt ska åtgärderna omfatta hela landet, 
men till en början kan man välja ut några speciellt intressanta områden i landet, för att testa 
utbyggnaden av ett informationssystem.  

4.5  Utbildning och FUD
om vägtransportsystemet ska integreras i en uthållig samhällsutveckling krävs grundläggande 
förändringar. Vi ska lämna ett synsätt som enbart är inriktat på att minska negativ påverkan på 
enskilda och begränsade värdeområden i landskapet. istället behövs ett synsätt grundat i för-
ståelse av landskapet – hur det fungerar, hur det har utvecklats över tid och hur förändringar 
påverkar det. kunskap, metoder och hjälpmedel är idag uppbyggda enligt det gamla synsättet. 
en stor insats behövs för att bygga upp motsvarande kunskapssystem utifrån det nya synsät-
tet.

Vägsektorn är på väg att bli en stark nationell aktör i natur- och kulturmiljöarbetet. den rol-
len ska fortsatt stärkas och kompletteras med kraftfull internationell samverkan. det är också 
viktigt att vägsektorns arbete ges långsiktigt och tydligt stöd i transport- och miljöpolitiken för 
det nydanande och komplicerade utvecklings- och åtgärdsarbete som kommer att krävas.

Vägverket bör göra forskningssatsningar inom följande områden: 
	 •	 ny kunskap om vägtransportsystemets påverkan på ekosystemens processer och funk- 

 tion
	 •	 ny kunskap om vägtransportsystemets påverkan på kulturmiljön 
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•	 nya metoder för effektiv integrering av natur- och kulturmiljö i vägplanering och projek- 
 tering 

	 •	 effektivare modellbaserade verktyg och hjälpmedel för värdering, konsekvensbedöm- 
 ning, lokalisering och utformning av åtgärder

	 •	 verksamhetsstyrande processer 

en avgörande länk för att ny kunskap och ett förändrat synsätt ska få genomslag i verksam-
heten är att de som arbetar i verksamheten ges goda förutsättningar att tillgodogöra sig ny 
kunskap och att tillämpa den. en fördjupad utbildning inom natur och kulturmiljöområdet är 
därför helt nödvändig och behöver genomföras tidigt under planeringsperioden.

5.  Effekter och kostnader 

5.1  Effekter
genomförs föreslagna åtgärder kommer Vägverket att ta ett första avgörande steg mot ett ut-
hålligt nyttjande av landskapet. Åtgärderna leder inte omedelbart till att ett sådant tillstånd, 
men innebär en riktningsförändring mot en sådan utveckling. kostnaderna beräknas uppskatt-
ningsvis bli 500-750 miljoner kr. Åtgärderna bidrar till att sveriges miljömål uppnås.

Allvarliga effekter av vägar på ekosystemens funktion kommer att mildras genom att djur får 
bättre möjligheter att röra sig mellan livsmiljöer. Antalet individer hos flera arter kommer att 
öka genom att fler livsmiljöer blir tillgängliga och att dessas kvalitet ökar. Färre djur dödas 
på vägar och samhällets mycket höga kostnader för viltolyckor kommer att minska. Förekom-
sten av flera livsnödvändiga miljöer kommer att säkras för många djur varav flera är arter som 
minskar och riskerar att utrotas i sverige. Vägarnas negativa påverkan på ekosystemens utveck-
ling kommer att minska. Vägar förstör inte kommande generationers möjlighet att uppleva och 
förstå landskapets utveckling utan bidrar tvärtom till detta. Vägar med utpekade kulturmiljö-
värden och viktiga väganknutna kulturobjekt kommer att kunna upplevas av nästa generation.

5.2  Kostnader
Här redovisas enbart kostnader för att åtgärda brister i befintligt vägnät via riktade fysiska 
åtgärder. kostnader för nödvändiga natur- och kulturmiljöåtgärder skall ingå i kalkylen för res-
pektive projekt eller verksamhet.

Fram till år 2008, då de regionala bristanalyserna för natur- och kulturmiljö är klara, baseras 
kostnadsbedömningen på de nu kända åtgärdsbehoven. Bedömda kostnader har beräknats uti-
från underlag från regionerna. 

Alléer 
restaureringsbehovet bedöms vara att ca 5 alléer/år behöver åtgärdas i varje region under 
planperioden. minimum � alléer/ år behöver restaureras om målet ska uppnås inom rimlig tid. 
det innebär att kostnaden bedöms bli mellan 150-250 milj. kr.

Kulturvägar	och	kulturobjekt
i dagsläget är det svårt att göra en bedömning, eftersom underlag från regionerna helt saknas 
inom detta område. restaureringsbehovet förväntas dock bli större för kulturobjekt än för kul-
turvägar. kulturvägarna är sannolikt i större behov av insatser inom drift och underhåll. i av-
vaktan på underlag men utifrån befintlig kunskap gör vi ändå en uppskattning till 150 milj. kr  

Djurpassager
Huvudsaklig inriktning under planperioden kommer att vara på indikatorgruppen stora hjort-
djur, men åtgärder för andra landlevande djur kan vara aktuella. enbart en mycket grov kost-
nadsuppskattning kan göras eftersom vi idag bara har mycket preliminära data från en region. 
kostnaden kan också variera mycket beroende på vilka åtgärder som väljs. en skattning av kost-
naderna där flertalet åtgärder blir annat än planskilda viltpassager landar vid ca 200 milj. kr.
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Skapa	natur-	och	kulturmiljövärden	och	informera	kunderna
kostnaderna före dessa åtgärder ska normalt rymmas inom investeringsramarna för investe-
ring och underhåll liksom inom normal driftbudget. initialt krävs dock medel för förstudier, 
metodutveckling, genomförande av några exempel och utvärdering, ca �0 milj. kr.
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