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Sammanfattning 

Siktröjning är en viltolycksförebyggande åtgärd som används för att skapa bättre 

siktförhållanden för trafikanter och djur genom att gallra träd och röja sly längs vägkanten. 

Förutom ökad sikt medför även åtgärden att vägen torkar upp snabbare eftersom att 

solstrålarna når vägen bättre när skymmande träd avlägsnas. En siktröjning kan utformas som 

en total avverkning eller en utglesning av skogen i vägkanten och bedöms minska risken för 

viltolyckor med ca 23%.  

Riksväg 25 går mellan Kalmar och Halmstad och mellan orterna Eriksmåla och Lessebo i 

Kalmar och Kronobergs län har väg 25 en standard som inte betraktas vara god i förhållande 

till trafikeringen som råder på vägen. I framtiden förväntas därför vägsträckan breddas och 

byggas om till en mötesseparerad väg. Eftersom detta beräknas ske längre fram i tiden 

spekuleras det kring om en tillfällig säkerhetshöjande åtgärd kan genomföras fram till 

ombyggnationen. 

Syftet med denna studie var att utreda om och hur en siktröjning hade kunnat genomföras på 

den här sträckan samtidigt som det skulle göras en avvägning mellan andra 

viltolycksförebyggande alternativ som främst inriktades på viltstängsel. I undersökningen 

skulle det utredas vilka förutsättningar som råder och hänsyn till ekonomiska och tidsmässiga 

perspektiv skulle tas. En relevant aspekt var hur markåtkomst kunde erhållas för att gallra 

träd och röja sly längs vägen.  

I studien användes juridisk metod, analys av litteratur samt semi-strukturerade intervjuer där 

ett flertal sakkunniga som besitter god kunskap beträffande viltolycksförebyggande åtgärder 

och förutsättningarna som råder på vägsträckan deltog. Utöver det intervjuades även 

sakkunniga inom markåtkomst, viltfrågor, fastighetsvärdering och skogliga åtgärder.  

Resultatet visar att markåtkomst för siktröjning kan erhållas med både nyttjanderätt enligt 

jordabalken och vägrätt enligt väglagen, men att markåtkomst mest sannolikt behöver ske 

genom frivilliga överenskommelser. Siktröjning kan utformas som en successiv utglesning 

och stamkvistning av skogen längs vägen där en total avverkning sker cirka tio meter ifrån 

vägkanten och en gallring sker ytterligare tio meter in. Denna utformning skapar ett mindre 

omfattande underhåll och mildrar konsekvenserna av singelolyckor. Det går inte med 

säkerhet går att fastställa vilken viltolycksförebyggande åtgärd som är mest fördelaktig på 

den här vägsträckan utan för det krävs mer omfattande utredningar.  

Nyckelord: Siktröjning, siktgallring, markåtkomst, viltolyckor 
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Abstract 

Removal of trees along the road is a measure used to reduce the risk of wildlife accidents. It 

is used to create better view for motorists and animals by reducing the amount of trees and 

bushes along the roadside. Except better view the mesure will also entail faster drying of the 

road since removal of obscuring trees and vegetation will let the sunbeams reach the road to 

a greater extent. The measure can be formed as a total removal of trees or a thinning of the 

forest and may reduce the risk of wildlife accidents by 23 %.  

Highway 25 runs between the cities Kalmar and Halmstad and between the villages 

Eriksmåla and Lessebo, where the road section is regarded as a poor standard relative to the 

amount of traffic. In the future there is an expected reconstruction of the road by broaden it 

to a 2+1 road including a median barrier. Since this may accure further into the future there 

are speculations around a temporary measure that raises security on the road.    

The purpose of this study was to investigate if and how a removal of trees along the road 

could be performed on this road section and at the same time there would be a comparison 

with alternative measures, especially wildlife fencing. The study would investigate which are 

the conditions on this road section and take economic and time-consuming perspectives into 

account. One important aspect was to investigate how to obtain land access to be able to 

remove trees along the road.  

In the study qualitative methods were used, which included legal method, analysis of 

literature and semi-structured interviews, where several persons who possesses good 

knowledge concerning measures that reduces wildlife accidents and the conditions of this 

road section attended. Beyond this experts in land access, wildlife issues, property valuation 

and forest issues were interviewed.  

The results show that land access can be obtained in two different types of access rights in 

the Swedish legislation and that the most realistic is that it should happen in voluntary 

agreements with land-owners. Removal of trees can be performed as a successive thinning 

and branch pruning of the forest along the road where a total removal of trees is performed 

ten meters from the roadside and an additional area of ten meters is thinned out. This 

configuration can be maintained less often and makes the consequences of single vehicle 

accidents less severe by broadening the safety zone. It can not be determined which measure 

to reduce wildlife accidents that is most suitable on this road section and further 

investigations must be performed for this purpose.   

Keywords: Tree removal, land access, wildlife accidents 
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Förkortningar 

ExL  Expropriationslag (SFS 1972:719) 

ITS  Intelligenta transportsystem 

JB  Jordabalk (SFS 1970:994) 

LBJ  Lag om byggande av järnväg (SFS 1995:1649) 

NVR  Nationella viltolycksrådet 

SKL Sveriges kommuner och landsting 

SOU Statens offentliga utredningar 

Strada Swedish Traffic Accident Data Acquisition  

VägL  Väglag (SFS 1971:948) 

ÅDT  Årsmedeldygnstrafik 

Begrepp och definitioner 

Fastighetsägare, markägare & Civilrättslig ägare till fastighet eller del av fastighet 

tomtägare 

Markåtkomst Ianspråktagande av mark, rättigheter till mark eller att 

utfärda restriktioner i mark 

Nyttjanderättsavtal Avtal som reglerar rättighet till mark enligt JB 

Prövningstillstånd Tillstånd att pröva ett mål i nästa rättsinstans  

Respondent  Person som svarar på frågor 

Väghållare Ansvarar för vägens skötsel. För statliga vägar är detta 

Trafikverket 

Vägområde Den mark som tagits i anspråk för väganordning och där 

väghållaren har rätt att verka 

Vägrättsavtal Avtal som reglerar rättighet till mark med vägrätt enligt 

VägL 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

United Nations (www.un.org) har framtagit 17 globala hållbarhetsmål, där nummer elva framhåller 

en strävan att skapa tillgängliga och hållbara transportsystem i vilka trafiksäkerhetsarbetet ska 

beaktas. I Sverige är nollvisionen det ställningstagande som innebär att ingen ska förolyckas eller 

allvarligt skadas i trafiken och ansvaret att samordna nollvisionen har Trafikverket. I praktiken 

innebär detta att fordon, gator och vägar ska utformas så att misstag i trafiken inte ska leda till 

allvarlig eller dödlig utgång. Ansvaret för trafiksäkerheten har de som använder och formar 

transportsystemet tillsammans (Trafikverket, u.å.).  

Väg 25 är en nationell stamväg som går mellan Kalmar och Halmstad. Sedan år 2011 finns det sju 

rapporterade olyckor på väg 25 i Kronoberg och Kalmar län varav fem av dessa olyckor är 

viltrelaterade och två är singelolyckor. Singelolyckorna är  svåra olyckor och bland de viltrelaterade 

finns svåra olyckor och en med dödlig utgång. Älg och rådjur/hjort är inblandade i olyckorna 

(Transportsstyrelsen).  

Orterna Eriksmåla och Lessebo ligger på var sida om gränsen mellan Kalmar och Kronobergs län 

och vägsträckan däremellan utgör ca 14 km av väg 25. Det är en vanlig landsväg utan 

mötesseparering som består främst utav långa raksträckor och hastigheten är för närvarande 90 

km/h (L. Ivarsson, personlig kommunikation, 21 december 2017). Sträckan betraktats som riskfull 

eftersom det är en smal landsväg utan mötesseparering med måttliga trafikflöden som inte upplevs 

vara tillräckligt bred för den trafikering som råder samt att det står tätbevuxen skog nära inpå vägen 

som skymmer sikten och minskar trafiksäkerheten. 

Det har sedan en tid diskuterats om sträckan mellan Eriksmåla och Lessebo ska breddas och byggas 

om till en mötesseparerad väg. Vid ett fältbesök som genomfördes den 4 maj 2018 kunde 

författaren, Lennart Ivarsson och Johan Almgren konstatera att vägbanan vid tidpunkten var sju 

meter bred och att sidoområdet mätt från vägkanten fram till där kantzonen av träd började var 

mellan sex och sju meter brett.  

För att skapa bättre förhållanden på vägsträckan mellan Eriksmåla och Lessebo fram till den byggs 

om krävs åtgärder som främjar trafiksäkerheten. Viltolycksförebyggande åtgärder som viltstängsel 

och siktröjning är de åtgärder som främst har varit under diskussion. Fokus i detta arbete hamnar på 

siktröjning eftersom författaren upplever att det behövs mer tillgänglig information gällande det. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utreda lämpliga åtgärder för att minska trafikolycksrisken och på lång sikt öka 

trafiksäkerheten i samhället. Det innebär att avväga för- och nackdelar mellan olika tänkbara 

lösningar. För att utreda detta kommer följande frågeställningar besvaras: 

• Hur kan markåtkomst erhållas för att genomföra en siktröjning? 

Vilka skogliga åtgärder och underhåll behövs i sidoområdena? 

Hur kan ersättning för markintrånget bedömas? 

• Vilka för- och nackdelar finns det med att använda viltstängsel respektive att siktröja längs 

vägsträckan Lessebo-Eriksmåla ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv?  

1.3 Avgränsningar 

Det kommer delvis föras generella resonemang men flertalet är specifikt anpassade för sträckan 

Eriksmåla-Lessebo. Fokus kommer hamna på den viltolycksförebyggande åtgärden siktröjning på 

bekostnad av viltstängsel och andra alternativ. I den omfattning vilt berörs i arbetet kommer främst 

älg uppmärksammas trots att det inte tillhör de viltolyckorna som mest frekvent inträffar. Fokus på 

älg beror på att konsekvenserna av dessa viltolyckor bedöms vara av en allvarligare grad med hänsyn 

till nollvisionen.  

1.4 Disposition 

Kapitel ett innehåller bakgrund, syfte, avgränsningar och frågeställningar till examensarbetet. 

Kapitel två beskriver den teoretiska bakgrunden där inledningsvis Trafikverkets arbetsmetodik 

förklaras, varefter viltolycksförebyggande åtgärder beskrivs och siktröjning i synnerhet. Utöver det 

redovisas aktuell lagstiftning för upplåtelse av mark med vägrätt och annan nyttjanderätt samt 

ersättningsbestämmelser för markintrång. Även tidigare studier inom området redovisas. Kapitel 

tre redogör för de metoder som använts för att besvara frågeställningarna och kapitel fyra beskriver 

resultatet av metoderna. I kapitel fem diskuteras metoderna och resultatet. Slutligen redovisas 

slutsatserna av arbetet i kapitel sex och där ges även förslag till fortsatt forskning.   
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Trafikverkets arbetsmetodik 

I den nationella transportplanen beslutar regeringen utifrån förslag av Trafikverket om planering för 

det samlade transportsystemet. Den nationella transportplanen är långsiktig och behandlar bl.a. hur 

mycket pengar som tilldelas, geografiska områden och vad som ska göras (Trafikverket, u.å.). I 

första hand ska den befintliga infrastrukturen vårdas och effektiviseras framför nybyggnation.  

Regeringen beslutar vilken mängd ekonomiska medel som länen har tillgång till. Varje län tar därför 

fram varsin länsplan i syfte att framhäva de satsningar i regional transportinfrastruktur som de själva 

avser prioritera (Trafikverket, u.å.). På lokal nivå har kommunernas översiktsplaner inverkan för 

åtgärdsplaneringen och möjligheterna till samordning bör utnyttjas. Trafikverket ska beakta 

allmänna intressen och pröva om en åtgärd går att förena med den kommunala översiktsplanen. 

En vägplan är ett resultat av en sammanhållen planeringsprocess och för att upprätta planer för väg 

(och järnväg) görs förberedande studier som analys för att komma med förslag till åtgärder 

(Trafikverket, 2014). Dessa förberedande studier kallas åtgärdsvalsstudier och genomförs utifrån 

den s.k. fyrstegsprincipen (figur 1). Om ett åtgärdsbehov berör en befintlig anläggning kan en 

funktionsutredning göras istället för en åtgärdsvalsstudie. Funktionsutredningen syftar till att 

”klargöra åtgärdsbehov för att vidmakthålla anläggningens funktion”.  

Planläggningsprocessen är ämnad för åtgärder som innebär byggande av väg (eller järnväg). För att 

betrakta en åtgärd som ombyggnation av väg (eller järnväg) ska det handla om åtgärder som 

permanent kommer förändra väg- eller järnvägsanläggningen och har en fysisk utbredning 

(Trafikverket, 2014). Små och okomplicerade åtgärder på befintlig anläggning anses inte vara 

byggande av väg (se vidare typfall 1.). 

 

Figur 1. Fyrstegsprincipen. 
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2.1.1 Typfall 

Utifrån lagstiftningen har Trafikverket arbetat fram fem typfall som är anpassade till deras 

verksamhet för att underlätta planläggningsprocessen (Trafikverket, 2014). Efter åtgärdsvalet utses 

vilket typfall en åtgärd faller under och typfallen (tabell 1) definieras efter svar (ja/nej) på fyra 

specifika frågor vilka lyder: 

1. Är det en liten och okomplicerad åtgärd på befintlig anläggning som endast medför 

marginell ytterligare påverkan på omgivningen, och har berörda fastighetsägare eller 

innehavare av särskild rätt skriftligen medgett att mark eller annat utrymme får tas i 

anspråk?  

2. Innebär åtgärden betydande miljöpåverkan?  

3. Finns det alternativa lokaliseringar som tillgodoser ändamålet och projektmålen?  

4. Ska åtgärden tillåtlighetsprövas av regeringen?  

Tabell 1. Typfall. De blå kolumnerna avser då en vägplan behöver upprättas. 

Fråga Typfall 1 Typfall 2 Typfall 3 Typfall 4 Typfall 5 

1 Ja Nej Nej Nej Nej 

2 Nej Nej Ja Ja Ja 

3 Nej Nej Nej Ja Ja 

4 Nej Nej Nej Nej Ja 

 

Om en åtgärd avser byggande av väg ska lokaliseringen av anläggningen ha ett sådant läge och 

utförande att det utgör minsta olägenhet och intrång utan oskälig kostnad enligt (SFS 1971:948, 

VägL) 13§. I typfall 1 upprättas ingen vägplan och dessa åtgärder utgår bl.a. från VägL 10§ 4 st. som 

beskriver åtgärder på befintlig väg som inte innebär byggande av väg. De åtgärder som inte innebär 

byggande av väg medför endast marginell ytterligare påverkan på omgivningen och berörda 

fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt har skriftligen medgett att utrymmet får 

ianspråktagas. Enligt Trafikverket (2014) innebär detta att mark inte ska behöva tas i anspråk med 

tvång och tillämpas även i de fall där stat eller kommun är markägare. Vid ianspråktagande av 

utrymme enligt typfall 1-5 upplåts mark med vägrätt (se vidare vägrätt).   

2.1.2 Markåtkomst 

Markåtkomst innebär tillgång till mark, rättigheter till mark eller att utfärda restriktioner i mark 

(Sjödin, E., Ekbäck, P., Kalbro, T. & Norell, L., 2016 s. 29). Detta kan ske både frivilligt eller 

tvångsvis (expropriation) och innebär en grov inskränkning i äganderätten i de fall det sker 
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tvångsvis. I vissa sammanhang är det dock nödvändigt att ta i anspråk mark mot ägarens vilja för att 

samhället ska kunna växa och utvecklas. Ett krav för att ta i anspråk mark är att ändamålet ska vara 

samhällsekonomiskt lönsamt (s. 18). Det finns ett flertal lagar som reglerar markåtkomst och här 

har två av dessa central betydelse: VägL som i viss mån hänvisar till expropriationslagen (SFS 

1972:719, ExL). 

I samband med ianspråktagande av mark ska ersättning utgå. Det finns dock undantag, om skadan 

anses vara sådan som skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena som råder på orten kan den 

berörde stå utan ersättning (Sjödin et al. 2016 s. 230). Generella inskränkningar som många berörs 

av, exempelvis som att fastighetsägaren inte får använda miljöfarliga bekämpningsmedel brukar inte 

heller ersättas (s. 19).  

Vägrätt 

Enligt VägL 1§ är en allmän väg en sådan som anläggs enligt VägL eller förändras från enskild till 

allmän eller anlagts enligt äldre bestämmelser och ombildats till allmän väg. Till allmän väg är staten 

väghållare genom Trafikverket. Vid väghållning, som innebär byggande och drift av väg, ska hänsyn 

tas till enskilda och allmänna intressen som trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö 

(4§). Exempelvis får i trafiksäkerhetssynpunkt buskar eller träd intill vägområdet som medför 

olägenhet för trafiksäkerheten kvistas eller avlägsnas enligt Länsstyrelsens beslut (53§).  

Till vägen hör vägbanan men även andra väganordningar som stadigvarande behövs för vägens 

existens enligt VägL 2§. Vägområdet är det utrymme som ianspråktagits för väganordningen enligt 

3§. Trafikverket (u.å.) ger exempel på vad som kan betraktas som väganordning: 

• Kantremsa upp till 2 meter

• Viltstängsel

• Dike

• Slänt

• Säkerhetszon (sidoområde)

Säkerhetszonen är det område utanför vägbanan som ska vara fritt från oeftergivliga föremål, d.v.s. 

fasta fysiska hinder, exempelvis träd. Det finns undantag som kan innebära skyddsräcken och i 

landsbygdsmiljö behöver det göras avvägningar mellan säkerhetsintressen, natur- och 

kulturmiljövärden. Säkerhetszonen bör vara bredare ju högre hastigheten är och skiljer sig åt mellan 

om anläggningen bedöms vara i god, mindre god och låg standard (Trafikverket & SKL, 2004). I en 

studie påvisades det att när det finns grupper av träd längs vägen minskar sannolikheten för att 

konsekvenser av singelolyckor vara milda med ca 44% på landsvägar med hög hastighet (Lee, J. & 

Mannering, F. 2002). 
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Mark upplåts för allmän väg med vägrätt och denna uppstår efter en vägplan vunnit laga kraft. 

Enligt Sjödin et al. (2016) är vägrätt nästan lika stark som äganderätten. Fastighetsägaren innehar 

äganderätten men är väldigt begränsad i förfoganderätten till marken. Väghållaren får bestämma 

över markens användning på obestämd tid, fram tills dess att vägen upphör att vara allmän.    

Vägrätten kan också inskränkas enligt 30§ och det innebär enligt Trafikverket (2010) att väghållaren 

inte helt får bestämma över markanvändningen. Den inskränkta vägrätten är en del av vägområdet 

och skapas i många fall där användningen för vägändamål kombineras med annan markanvändning 

än väg, exempelvis tunnlar och mark under broar. Väghållaren får tillstånd att anlägga 

väganordningar men fastighetsägaren har fortfarande tillgång till att nyttja marken. Inskränkt vägrätt 

kan även innebära att väghållaren inte har rätt att utvinna tillgångar som jord och bergmassor i 

vägområdet. 

Nyttjanderätt 

Nyttjanderätt enligt VägL används främst vid upplåtelse av mark för tillfälliga ändamål. Detta kan 

exempelvis innebära rätt att nyttja mer mark under tiden en väg byggs ut om det anges i planen 

(35§) eller att uppföra snöskärm intill vägområde (37§).  

Enligt Jordabalk (1970:994, JB) 7 kap 3§ 1st innebär nyttjanderätt att en fastighetsägare åt någon 

annan upplåter rättighet att tillgodogöra sig naturtillgångar eller andra alster, avverka skog samt jakt 

och fiske. Upplåtelse av rätt till att avverka skog betraktas som nyttjanderätt till fast egendom 

(Ödberg, 2004 s.35). Vidare tillhör avverkningsrätt s.k. substansförändrande nyttjanderätter, vilket 

innebär att rättighetshavaren avskiljer föremål som innefattas i upplåtelsen. Denne kan sedan 

tillgodogöra sig dessa föremål.  

I JB 7 kap 5§ beskrivs upplåtelsetid gällande nyttjanderätt. Om nyttjanderätten avser annat än 

tomträtt är ett sådant avtal inte bindande längre än 50 år, i 3 st. påpekas dock att detta inte påverkar 

nyttjanderättshavarens rätt till förlängning. Kortare tidsfrister beskrivs för vilket ändamål 

nyttjanderätten avser, exempelvis är upplåtelse av jordbruksarrende inte bindande längre än 25 år. 

Om nyttjanderättshavaren erhåller rättighet att endast eller huvudsakligen avverka skog som inte 

innebär husbehov är avtalet inte bindande mer än fem år. Enligt 10§ får skriftliga nyttjanderättsavtal 

inskrivas i fastighetsregistret. Mot inskrivna nyttjanderättsavtal är förbehåll ogiltiga.    

Ersättning vid intrång i skogsmark 

Fastighetsägarna är berättigade löseskilling, intrångsersättning eller ersättning för annan skada till 

följd av vägdragning. Löseskilling avser hel fastighet, intrångsersättning avser del av fastighet och 

annan skada avser övrig skada om uppstår till följd av expropriationen. Även innehavare av särskild 

rätt till fastigheteten ska ersättas om rättigheten upplåtits innan utrymmet togs i anspråk med 
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vägrätt enligt 55§ VägL. Särskild rätt till fastighet innebär nyttjanderätt, servitut, rätt till elektrisk 

kraft eller liknande rätt (3b§).  

VägL hänvisar till ersättningsbestämmelserna i 4 kap ExL, som innebär att markägaren ska ersättas 

med 125% av den förmögenhetsförlust som uppstår när marken avstås. Det kan i vissa avseenden 

även utgå ersättning för annan skada som kan uppkomma till följd av intrånget, men i dessa fall ska 

inget schablontillägg på 25% göras (Sjödin et al. 2016 s. 80).  

Markåtkomst för väg innefattar främst vägbanan och dess anordningar men i vissa fall kan det även 

beröra mark som befinner sig utanför vägområdet. Åtgärderna kan exempelvis vara inrättande av 

särskild vinterväg, uppsättning av snöskärm på mark intill vägområde eller borttagande och 

kvistning av träd och buskar. Dessa ska ersättas, men borttagning av träd och buskar behöver bara 

ersättas om skadan är avsevärd. De andra skadorna ska ersättas även om de är bagatellartade och 

ingen av dessa åtgärder har hänvisning till ersättningsbestämmelserna i ExL, vilket innebär att 

ersättning ska utgå för direkta ekonomiska skador utan något påslag av 25% (Sjödin et al. 2016 s. 

225). När det gäller åtgärder längs järnväg, exempelvis trädsäkring enligt lag om byggande av 

järnväg (SFS 1995:1649, LBJ) är fastighetsägaren alltid berättigad en intrångsersättning som räknas 

upp med 25% (s. 226).  

Marknadsvärde syftar främst till fastighetens bytesvärde (Lantmäteriet & mäklarsamfundet, 2013). 

Med marknadsvärde menas det mest sannolika priset för en fastighet vid försäljning på en fri och 

öppen marknad, under normala förhållanden och vid en viss angiven tidpunkt. Inget tvång eller 

partsrelationer får förekomma. Avkastningsvärde bedöms istället för avkastningsbärande fastigheter, 

exempelvis skogsfastigheter. Med avkastningsvärde menas nuvärdet av förväntade framtida 

nettoöverskott.  

Intrång i skogsmark kan uppstå exempelvis i samband med väg- och ledningsdragning. För att 

bedöma ersättning i dessa avseenden används en utav Lantmäteriet framtagen skogsnorm. 2018-års 

skogsnorm är en metodik som används för att beräkna en engångsersättning för intrånget, med vissa 

undantag. Genom metodiken beräknas ett s.k. nuvärde som innebär att framtida inkomster och 

utgifter omräknas till dagens värde (diskontering) och de framtida inkomsterna och utgifterna 

belastas med en räntefaktor (Lantmäteriet, 2018). Vid bedömning av ersättningen utgår värderaren 

ifrån olika poster som markvärde, mervärde (ersättning för förtidig avverkning), kantträd, framtida 

storm- och torkskador samt övriga skador. Bedöms ersättningen i enlighet med 4 kap ExL ska även 

beloppet räknas upp med 25%. 
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2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Viltolycksförebyggande åtgärder 

Viltolyckor är en omfattande typ av trafikolyckor och år 2017 rapporterades det 61 282 viltolyckor 

i Sverige (Nationella viltolycksrådet, NVR). Av dessa skedde 7 341 stycken i Kronoberg och 

Kalmars län. De viltslag som var inblandade i olyckorna var övervägande rådjur, följt av vildsvin och 

älg.    

Gunson, K. E., Mountrakis, G. & Quackenbush, L. J. (2011) beskriver att antalet kollisioner med 

vilt har visat sig vara högst på vältrafikerade breda vägar med låg synbarhet för djur och när vägen 

passerar låglänt terräng eller vattendrag. Öppna områden, skog och varierande landskapskaraktär 

ökar förekomsten av vilt. Jacobson, S. L., Bliss-Ketchum, L. L., de Rivera, C. E. & Smith, W. P. 

(2016) beskriver att vägar ger upphov till barriäreffekter för vilda djur och att dessa anpassar olika 

beteenden för att möta trafiken på vägarna. Det finns individer som inte påverkar sina beteenden 

alls, de som fort passerar, de som väntar och de som undviker vägen.  

Viltet befinner sig enligt Jägerbrand (2012) inom vägområdet för att de försöker korsa vägen eller 

beta i dikeskanten och under svenska förhållanden beskriver Helldin, J-O., Norin, H., Olsson, M. 

& Seiler, A. (2011) att de mest attraktiva områdena för älg är barrskog, tallskog, kantzoner mellan 

olika skogsområden och diken där det finns attraktiva växter. Ungskog på 0,3-3,0 meters höjd är 

lockande för älgen.  

De viltolycksförebyggande åtgärder som finns att tillgå är att sätta upp viltstängsel med viltpassager, 

varna trafikanter för kända passager samt att siktröja sidoområden (Trafikverket & Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, 2004). På senare tid har modern teknik i form av ITS-lösningar 

(intelligenta transportsystem) blivit mer användbart beträffande att varna trafikanter för kända 

passager (Trafikverket, u.å.). Förebyggande åtgärder ska beaktas tidigt i planeringen genom att utse 

en god lokalisering av väg samt att samordna åtgärderna med sådant som ändå måste uppföras, 

exempelvis kombinera broar med faunapassager (Trafikverket & SKL, 2004). Vid 

viltolycksförebyggande åtgärder ska berörda parter bjudas in för samråd, bl.a. markägare, berörd 

länsjaktvårdsförening, ekologiexpertis och lokal jaktvårdsorganisation.  

Viltstängsel 

Viltstängsel fungerar som ett fysiskt hinder i form av nätstängsel som hindrar djur från att komma ut 

på vägbanan (Almkvist, B., Ekblom, S. & Rempler, S.-A. 1980 s. 83). Enligt Trafikverket & SKL 

(2004) är det inte framgångsrikt att hämma djur från att korsa vägen på längre sikt utan stängslet är 

avsett för att styra djuren till kända viltpassager eller djurslussar. Ibland tar sig vilt över i alla fall och 

det förekommer att älgar pressar ner stängslet för att ta sig över eller enligt Almkvist et al. (1980 s. 

83) att rådjur kryper under. Huijser, P., Fairbank, E.R., Means, W.C., Graham, J., Watson, V.
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Basting, P. & Becker, D. (2016) konstaterade i en undersökning att sträckor med viltstängsel som 

var över 5 km långa minskade viltolyckorna med över 80%. Kortare sträckor med viltstängsel 

visade sig vara mindre effektiva. 

Siktröjning  

Siktröjning är en åtgärd som har tillämpats under lång tid för att minska risken för trafikolyckor 

(Almkvist et al. 1980 s. 96). Åtgärden innebär att förbättra siktförhållanden både för trafikanter och 

djur genom att röja träd och slyvegetation längs vägen. Siktröjning utformas antingen som en 

utglesning där de grövre träden behålls eller som en total avverkning. Förr användes kemisk 

bekämpning för att siktröja men idag sker det enbart med mekanisk röjning, vilket gör att det 

behöver underhållas varje år. Jägerbrand (2012) förklarar att röjningen kan få negativa 

konsekvenser då det påverkar attraktiviteten hos vilt i vägkanten. Om inte resterna bortforslas kan 

röjning av buskar och träd vintertid locka älg till vägområdet.  

På grund av den omfattande slyröjningen som behövs vid total avverkning genomförs idag 

siktröjning genom att gallra och stamkvista träd samt att röja sly och buskar. Det beror dels på att 

skuggan av träd motverkar uppkomsten av nytt sly och att bortfall av produktiv skogsmark vill 

undvikas. Utglesning och röjning brukar ske ca 20 meter på var sida om vägkanterna och det 

genomförs ofta i ett samarbete mellan vägförvaltning, skogsvårdsstyrelse och jaktvårdsförening 

(Almkvist et al. 1980 s. 96). Siktröjning och gallring utanför vägområdet är mycket arbetsintensivt 

enligt Grönblad (2015) och därför förekommer det även att arbetsförmedlingen blandas in. 

Almkvist et al. (1980 s. 97 och bilaga 2) beskriver i en jämförelse som gjorts mellan siktröjning och 

viltstängsel att risken för älgolyckor inte minskar med att hålla skogskanten längre ifrån vägen. Med 

en benefit-cost kvot (BC-kvot) beräknades nuvärdet av 20 års röjning och nuvärdet av uppsatt 

nätstängsel med 20 års livslängd. I undersökningen konstateras det att en siktröjning aldrig kan bli 

lika lönsam som viltstängsel under samma förutsättningar. I en undersökning av Johansson, Ö. 

(1987) kunde det påvisas att viltkollisioner minskade med 23% om siktröjning genomfördes inom 

ett område på 20 meter från vägkanten. Alla buskar, mindre träd och grenar upp till tre meters 

höjd avlägsnades i sidoområdena.  

Stamkvistning sker ofta i samband med siktröjning vid sidan av vägar. Enligt Falck & Skogsstyrelsen 

(2014) är åtgärden siktröjning något som kan förbättras med hänsyn till rotstockens framtida värde. 

Genom att eftersträva en mer ekonomiskt motiverad stamkvistning går förluster för markägare att 

undvika. Stocklängden borde vara minst 2,8 meter och stamkvistning på gran bör genomföras som 

en torrkvistning, vilket innebär att en stump på 5-10 cm lämnas kvar att torka in och nästa år kan 

stumpen kapas. Falck & Skogsstyrelsen poängterar att ”av omtanke till skogsägarens ekonomi finns 

det mycket som talar för att vägverket bör göra siktröjningar på detta sätt.” Förutsättningar att 
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stamkvista skiljer sig åt mellan trädslagen och att stamkvista barrträd är en vanlig företeelse i 

samband med siktröjning. 

2.2.3 Tidigare examensarbeten 

Examensarbetet Små och okomplicerade projekt inom infrastrukturplanering – En studie i hur Trafikverket 

använder typfall 1 (Bengtsson, E. & Svensson, A. 2015) utredde i vilken omfattning Trafikverket 

använder sig utav typfall 1. I undersökningen kunde det påvisas att det råder en stor variation i hur 

omfattande ett projekt kan vara som genomförs med typfall 1. Det påvisades även att det är svårt att 

bedöma om ett projekt går att klassa som typfall 1 eftersom det inte är en enda person som gör 

bedömningen. Ibland har projekt påbörjats som typfall 1 men sedan behövt övergå till typfall 2 på 

grund av en miljöanalys eller genom att frivillig markåtkomst inte kunnat erhållas. I studien kunde 

det uppskattas att det tar ungefär ett år längre att genomföra ett typfall 2-projekt än typfall 1-

projekt.  

I dokumentstudien kom Bengtsson & Svensson (2015) fram till att typfall 1 är vanligast att använda 

vid projektering för busshållplats, vänstersvängfält och cirkulationsplats. Efter det var 

säkerhetshöjande åtgärder vanligast, som breddning eller avsmalning av väg. I studien framgår det 

även att det inte finns någon maxgräns för hur stort markintrånget får vara om projektet uppfyller 

alla andra kriterier för typfall 1. Om det är en enkel åtgärd ska inte storleken på markintrånget 

spela roll, utan det blir omgivningarna som avgör vilken maxgränsen bör vara. Detta bidrar till att 

mer mark kan tas i anspråk på landet än i tätbebyggt område för att det ska uppstå 

omgivningspåverkan. Samtidigt framgår det att markanspråket inte kan var hur stort som helst. 

Konsulter upplevde att bakgrundsarbetet för typfall 1 inte nödvändigtvis behöver vara mindre än för 

typfall 2. Det kan t.o.m. vara så att det blir mer omfattande för typfall 1 eftersom direktiven är så 

otydliga. 
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3 Metod 

3.1 Intervjuer 

Frågeställningarna har besvarats med hjälp av kvalitativa 

forskningsmetoder. Semi-strukturerade intervjuer innebär att 

ett antal frågor förbereds som sedan ställs till respondenterna i 

samma ordning (Akmese, P.P. 2016). Respondenterna får sedan 

svara och tillägga vad de vill. Om en respondent berättar 

utförligt kan vissa frågor uteslutas från intervjun och vissa frågor 

kan diskuteras mer.  

Intervjuer har genomförts med 14 personer, varav elva är 

sakkunniga på Trafikverket. Bland de sakkunniga på 

Trafikverket tillhör åtta stycken region syd, en region mitt, en 

region väst och en på den centrala funktionen (för regioner, se 

bilaga 9). Personerna valdes efter att den externe handledaren 

tilldelat kontaktuppgifter till personer som är insatta i det 

aktuella fallet eller på annat sätt kunnat tillföra information. 

Därutöver kontaktades Trafikverket centralt för att finna 

kontaktuppgifter till personer i andra regioner främst för att 

inhämta information över ett större geografiskt område (figur 

2). Kontaktuppgifter till personer med roller som 

samhällsplanerare, trafikingenjörer och markförhandlare efterfrågades eftersom det var dessa roller 

författaren i det skedet kände till. Personerna kontaktades via mail och vidarebefordrade 

meddelandet. Till slut var ytterligare två personer intresserade av att ställa upp.  

Anställda på Trafikverket som deltagit i intervju har olika roller och ansvarsområden. En av 

respondenterna har roll som åtgärdsbeställare, fyra planerare, en markförhandlare, två 

projektledare inom underhåll, en plansamordnare och en planprövare. Planprövaren deltog inte i 

intervju utan det skedde enbart kommunikation via mail som inte går att likställa med intervju. 

Intervjuer har även genomförts med personer utanför Trafikverkets organisation. De har roller som 

vilthandläggare på Länsstyrelsen, rådgivare på Skogsstyrelsen och konsult inom fastighetsvärdering 

för skog och lantbruk.  

Respondenterna informerades om arbetet och bestämde tid för intervju via mail. Intervjuerna 

genomfördes via telefon, mail, programvara för telekommunikation (Skype) samt fysiskt och 

respondenterna erhöll frågorna innan intervjutillfället. Upplägget av intervjun var öppna frågor i 

början och slutet samtidigt som mer specifika frågor ställdes i mitten. Telefonintervjuer spelades in 

Figur 2. Respondenternas 
geografiska spridning. 
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med appen ”TapeACall” efter att respondenten gett samtycke till detta. Etiska aspekter har beaktats 

och respondenterna har fått god information om arbetet och vilken roll dessa har i detta samtidigt 

som de har fått godkänna det som publicerats i arbetet refererat till dem (Mooney-Somers, J. & 

Olsen, A. 2017).  

Bakgrundsinformationen respondenterna fick var samma men dels anpassad till vilken roll de hade, 

precis som frågorna var. Samma frågor ställdes till personer med liknande kännedom om 

vägsträckan och samma roll. Personer med andra roller, liksom de som inte hade någon kännedom 

om den specifika vägsträckan fick andra frågor, vilket föll sig naturligt. För markförhandlaren och 

plansamordnaren betraktade författaren att det var relevant att dessa utöver standardinformationen 

även informerades om antalet fastigheter som förväntas bli berörda av eventuellt markintrång. 

Denna siffra erhölls genom en buffertanalys (bilaga 9) i programmet ArcMap med fastighets- och 

vägkartan som bakgrundsmaterial och dessa hämtades från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU):s 

digitala kartbibliotek. I buffertanalysen gallrades väldigt små fastigheter bort som inte betraktades 

behöva ingå i eventuell siktröjning.  

3.2 Juridisk metod 

Regler finns i lagtext, förordning, myndighetsföreskrifter och allmänna råd, men alla regler är inte 

bindande. Enligt Skatteverket (2011) är det omöjligt för lagstiftaren att beskriva alla situationer där 

en lagtext kan tillämpas. För att tolka lagtext behövs därför i många fall kännedom om ytterligare 

rättskällor, där de viktigaste betraktas vara förarbeten, rättspraxis och doktrin. Exempel på 

förarbeten är propositioner, motioner och utskottsbetänkanden. Rättspraxis (prejudikat) utgår från 

ståndpunktstagande av domstolarna i form av verkliga rättsfall och doktrin innebär den juridiska 

litteraturen som det ibland refereras till i samband med domar. 

Enligt VägL 73§ överklagas väghållningsmyndighetens beslut till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens 

beslut får sedan överklagas till allmän förvaltningsdomstol (74§) och sedan krävs prövningstillstånd 

vid överklagande till kammarrätt. Vissa beslut av Trafikverket kan överklagas till regeringen (75§). 

Om ersättning inte har träffats gällande intrång eller inlösen av mark ska talan väckas vid den lokala 

mark- och miljödomstolen (66§). Överklagande av mark- och miljödomstolens beslut sker med 

prövningstillstånd till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt (www.domstol.se). Vissa mål 

får sedan överklagas till högsta domstolen (www.markochmiljooverdomstolen.se).  

I studien har regler, d.v.s. lagtext, förordning och allmänna råd i form av styrande dokument 

(Vägar och gators utformning, VGU) och andra publikationer från Trafikverket samt rättskällor 

analyserats för att utreda om siktröjning eller siktgallring har berörts. Det är enbart i förarbeten, 

styrande dokument och publikationer från Trafikverket som relevant information har kunnat 

påträffas.  
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4 Resultat 

4.2 Intervjuer 

Sammanställning av resultat från intervjuer och övrig kommunikation med sakkunniga har skett i 

enlighet med figur 3. Under respektive rubrik formuleras personer med följande rollers utsagor. 

Alternativa viltolycksförebyggande åtgärder berörs främst i idéstadiet och därefter sker en successiv 

fördjupning på siktröjning.  

Figur 3. Sammanställning av personlig kommunikation. 

Idéstadiet

Samhällsplanerare

Markåtkomst & ersättning

Markförhandlare

Plansamordnare

Planprövare

Fastighetsvärderare

Skogliga åtgärder

Rådgivare inom skog

Vilthandläggare

Drift och underhåll

Projektledare inom 
underhåll

Genomförandestadiet

Åtgärdsbeställare
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4.1.1 Idéstadiet 

Eftersom detta arbete formulerar ett förslag befinner sig siktröjningsåtgärden endast i idéstadiet och 

för att det ska kunna bli realiserbart behöver det bedömas ur olika perspektiv. Bland sakkunniga i 

studien har personer med roll som samhällsplanerare det första steget i bedömningen. 

Samhällsplanerarna nämner en hel del bakgrundsinformation och betraktar förslaget i sin helhet 

samtidigt som de diskuterar alternativa viltolycksförebyggande åtgärder eller kombinationer av 

åtgärder som torde vara lämpliga i det här avseendet. 

Förutsättningar 

Samtliga sakkunniga med roller som planerare poängterar att det krävs olika argumenteringar för att 

ett förslag ska gå igenom och framförallt att det behöver framhållas bevis på att det sker viltolyckor 

på den här vägsträckan. C. Gottfridsson (personlig kommunikation, 17 april 2018) hävdar att för en 

investering ska prioriteras måste en mängd objektiva fakta läggas fram. K. Rundcrantz (personlig 

kommunikation, 18 april 2018) menar detsamma och nämner att om siktröjningsåtgärden behöver 

tillgång till begränsade riktade medel krävs objektiva fakta för att sträckan ska kunna ges förtur 

bland andra riskfulla vägsträckor.  

Exempel på objektiva fakta som är viktiga att redovisa enligt Rundcrantz (2018) är 

årsmedelsdygnstrafik (ÅDT) och viltolycksstatistik från nationella viltolycksrådet (NVR), 

Gottfridsson (2018) föreslår viltolycksstatistik från Swedish Traffic Accident Data Acquisition 

(Strada) och J. Almgren (personlig kommunikation, 20 april 2018) nämner nettonuvärdeskvot, som 

är en beräkning av den totala nyttan med investeringen. B. Svensson (personlig kommunikation, 11 

april 2018) förklarar att även om viltolyckor är den vanligaste olyckstypen på den här vägsträckan så 

är det singelolyckorna som utgör den vanligaste olyckstyp som ger personskador. Han menar därför 

att det ur trafiksäkerhetssynpunkt inte enbart är viltolyckor ska belysas utan även riskerna i samband 

med avkörningar. 

Svensson och Almgren (2018) hävdar att det även diskuteras kring en alternativ vägkorridor och om 

Lessebo kan passeras i någon form av förbifartlösning. Det finns en äldre vägutredning som belyser 

alternativa vägdragningar, men inga beslut har fattats om val av lämplig framtida vägkorridor eller 

om finansiering av ny vägsträckning. Prioritet är att bestämma sig om den nuvarande 

vägsträckningen ska bestå i framtiden, d.v.s. det behövs samrådas med kommunen om vilken 

sträckning det blir för att det ska gå att motivera den här åtgärden och medel för en sådan 

vägbyggnadsåtgärd måste också prioriteras i den nationella infrastrukturplanen för att en 

vägbyggnadsåtgärd skall kunna förverkligas.  

P. Fredriksson (personlig kommunikation, 19 april 2018) nämner att det sannolikt kan dröja 10-20 

år innan det går att genomföra en ombyggnation, d.v.s. bredda och mötesseparera vägen. Sträckan 

finns varken med i gällande nationella planen eller i den nya (2018-2029). Möjlighet att 
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mötesseparera en kortare del av sträckan kan möjligtvis bli aktuell i slutet av den nya planperioden. 

Om en ombyggnation blir aktuell behöver ca 25% av vägsträckan breddas i varje riktning till 

omkörningssträckorna.  För sträckor med omkörningsfält (2+1) behövs ca 13 meters bredd. För 

resterande delar av vägen behövs ca 10 meters bredd för 1+1 körfält.  

Säkerhetshöjande alternativ 

Andra alternativ än siktröjning framhävs som främst inriktar sig på viltstängsel med passager 

eventuellt kombinerat med ITS-teknik. Rundcrantz och Svensson (2018) uttalar sig även om 

hastighetsbegränsning. Svensson menar att en möjlig framtida sänkning från 90 till 80 km/h skulle 

ur ett trafiksäkerhetsperspektiv vara en bättre anpassning av hastigheten till vägens utformning. 

Gällande förslaget om siktröjning ifrågasätter samtliga sakkunniga med roller som planerare varför 

så mycket mark behöver tas i anspråk.  

Svensson och Almgren (2018) föreslår att vägsträckan kan göras säkrare även för singelolyckor i 

samband med siktröjningen genom att också mjukgöra säkerhetszonen med att ta bort stubbar och 

stenar. Fredriksson (2018) betraktar siktröjning som ett lämpligt alternativ eftersom att de andra 

alternativen förmodas vara mer kostsamma. En siktröjning skapar inte heller samma barriär som 

stängsel vilket gör att viltet kan röra sig friare och att minska viltolycksrisken är positivt för 

jaktförhållandena i området. Om man väljer att sätta upp stängsel måste passager ordnas för viltet. 

Det kan vara passager i plan med detektering av vilt och varningsskyltar eller dyrare lösningar med 

planskilda passager som kräver broar för bilarna eller viltet.   

Om åtgärden kan utföras enligt typfall 1, d.v.s. om markåtkomst kan erhållas utan vägplan eller om 

den blir så omfattande att det behöver upprättas en vägplan är oklart eftersom det främst beror på 

markägarnas inställning. Fredriksson (2018) nämner att det vore fördelaktigt om det går att 

genomföra utan vägplan. Både Rundcrantz (2018) och Fredriksson menar att det förmodligen 

behöver upprättas en vägplan även om viltstängsel blir aktuellt. För mötesseparering krävs alltid 

vägplan och när det blir aktuellt så kan viltstängsel tas med i samma vägplan.  

4.1.2 Genomförandestadiet 

Om förslaget avseende siktröjning blir en prioriterad investering innebär genomförandet nästa steg. 

I genomförandestadiet uppkommer frågor gällande det praktiska utförandet och här har de 

sakkunniga spridda roller. Relevanta frågor är hur markåtkomst sker, vilken ersättning 

fastighetsägarna är berättigade samt vilket underhåll och skogliga åtgärder som är fördelaktiga.  

K.A. Blom (personlig kommunikation, 10 april 2018) har mycket erfarenhet av siktröjning och 

menar att det är en fungerande åtgärd som har gett positiva reaktioner från trafikanter. 

Siktröjningen ökar sikten men gör även så att vägen torkar upp betydligt snabbare, däremot kan 
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underhållet av sidoområdena bli kostsamt. I de siktröjningar Blom deltagit i har buffertzonen varit 

mellan 17-20 meter och vägsträckorna olika långa, men ända upp till 45 km. 

Blom (2018) hävdar att siktröjningarna han deltagit i främst har genomförts på befintlig anläggning 

enligt typfall 1 och att de områden där det inte gått att ingå överenskommelse med fastighetsägarna 

har lämnats oröjda. Detta anser han inte som något problem i en så storskalig åtgärd men 

poängterar vikten av att samråda med berörda innan ingreppet. Han efterfrågar en uppföljning som 

redovisar trafikanternas åsikter kring åtgärden och om statistiken kunnat påvisa att viltolyckorna har 

minskat. 

Markåtkomst och ersättning 

H. Knutsson (personlig kommunikation, 11 april 2018) menar att markåtkomst för siktröjning kan 

bli problematiskt utan att kunna tillämpa vägrätt genom en vägplan. Knutsson har vetskap om 

åtgärder där träd avverkats intill vägar för stormsäkringsändamål och i dessa fall har markåtkomst 

erhållits med nyttjanderättsavtal som inskrivits i fastighetsregistret. Fastighetsägarna har i dessa avtal 

ersatts och förbundit sig till vägrättsavtal i ett nyttjanderättsavtal och upplåtelsen har sedan 

omvandlats till vägrätt i samband med ombyggnation av vägen. Knutsson menar att detta är ett 

arbetssätt som Trafikverket använder sig av endast i undantagsfall och anser inte att det ska tillämpas 

i den här situationen. 

H. Lindqvist (personlig kommunikation 23 april 2018) ifrågasätter däremot om en vägplan gällande 

markåtkomst för siktröjningsändamål hade kunnat godkännas och betraktar nyttjanderättsavtal som 

det enda alternativet för att erhålla markåtkomst. Lindqvist menar att vägrätt alltid måste ha stöd i 

en vägplan eller ställningstagande och är osäker på om lagstiftningen tillåter en sådan vägplan. 

Vägrätt måste utgöra minsta möjliga intrång, oavsett om det är på frivillig grund eller inte. 

En enskild prövning görs av varje vägplan och det går inte med säkerhet att hävda om en vägplan går 

att genomföra eller inte (G. Jonsson-Glans, personlig kommunikation, 24 april 2018). 

Sannolikheten är dock liten att en vägplan godkännes där vägområdet breddas med avseende för 

siktröjning. Vägområdet är till för vägen och dess anordningar och markåtkomst kan sannolikt inte 

heller erhållas med vägrätt enligt typfall 1 om avsikten är siktröjning, för det betraktas inte som 

väganordning.  

Peter Genfors (personlig kommunikation, 16 maj 2018) har ingen erfarenhet beträffande 

siktröjning utmed väg, men däremot trädsäkring längs järnväg vilket är ett snarlikt scenario. Vid en 

trädsäkring regleras rätten att fälla träd vanligast med ett servitut. Han bedömer att det är 

osannolikt att marken köps in och menar att vanligtvis erbjuds en intrångsersättning av området till 

berörd markägare. I avtalen bör det regleras att Trafikverket sköter de skogliga 

åtgärderna. Eftersom området blir upplåtet så länge servitutet ligger kvar på marken så måste 

Trafikverket vara säkra på att området sköts enligt skötselplanen under servitutets tid. Osäkerheten 
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om hur markägare och framförallt framtida markägare skulle sköta detta avtalet blir således för 

stort.  

Ersättning gällande servitut för trädsäkring betalas ut genom en engångsersättning enligt Genfors 

(2018). Ersättningen har skogsnormen samt rotnettot/rotbrutto som grund, och bygger på 

inventerat material. Eftersom det är ett intrång så räknas hela ersättningen upp med 25% enligt 

ExL. Intrångsersättning för marken bör beräknas med skogsnormen inklusive 

rotnetto/rotbrutto beroende på hur avtalet ser ut. Önskar markägaren behålla virket avstår de även 

påslaget om 25% för virket. 

Skogliga åtgärder 

 S. Viklund (personlig kommunikation, 16 april 2018) menar att det främst är tall och lövsly som 

lockar älg till vägkanten och varnar för att röja ner fin mat vintertid. Älgen föredrar i stort sett allt 

som inte är gran och röjningen bör ske under sommar eller höst då det finns rikligt med föda för 

viltet i skogen. M. Larsson (personlig kommunikation, 13 april 2018) nämner att viltet ofta stannar 

upp i kantzoner och att det därför kan vara bra att ha den längre ifrån vägen. 

 

Larsson (2018) menar att information som trädhöjd, trädsort, bonitet, om marken är torr eller 

fuktig samt hur lång tid det dröjer fram till vägen byggs om är viktiga parametrar att känna till för 

att göra en korrekt bedömning av vilken åtgärd och underhåll som lämpar sig bäst. Larsson och 

Viklund (2018) menar dock att undervegetationen behöver röjas och Larsson nämner att om 

sidoområdet kalavverkas växer snabbt löv och underhållet blir ytterst omfattande. Uppskattningsvis 

finns ätbart löv efter tre år och efter ytterligare tre år börjar träden återigen skymma sikten för 

trafiken, om inte boniteten är väldigt låg, exempelvis i tall-slänter. 

  

Intervallet för underhåll bör sannolikt vara tätt om syftet med åtgärden är viltolycksförebyggande. 

Borttagning av större löv, speciellt där marken är fuktig, bör undvikas eftersom det då kommer 

behöva underhållas med ytterst täta intervall, ”att ta bort en större asp kan ge 10 000 nya små aspar” 

hävdar Larsson (2018) och tycker inte att alla träd ska avverkas eftersom större träd hindrar uppslag 

av mindre träd. Viklund (2018) menar att det i tall-slänter är möjligt att röja så hårt att tallen 

försvinner och gräset tar över. 

  

Larsson (2018) säger att ett slutet stamkvistat träd-skikt bör behållas i sidoområdet och föreslår att 

det kalavverkas en bit men att resterande glesas ut. Utglesningen av skogen bör ske etappvis och 

aldrig mer än 25-30% av befintligt bestånd ska tas bort då risken för vindfällen blir stor. Intervall 

mellan gallringstillfällen (utglesningen) ska vara minst fyra år men helst fem år så att rotsystemet 

hunnit stabilisera sig. Gran är mer vindkänsligt än tall och löv så därför bör ingreppen vara 

försiktigare i granbestånd.  
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Det kala området bör anpassas efter hur långt maskinerna når från vägen/kanten för att förenkla 

underhållet. Den utglesade skogen kan underhållas var tionde år ungefär samtidigt som det kala 

området förmodligen behöver röjas varje år. Larsson (2018) menar dock att det behöver röjas 

oftare i det utglesade området till en början och ser gärna att det röjs tidigare än sju år efter första 

gallringen och först efter 15-20 år finns en fungerande kant som kan röjas var tionde år. Risken för 

vindfällen i kantzonen är stor om skogen bakom sidoområdet avverkas. 

  

Att stamkvista resterande bestånd gynnar också sikten för både djur och trafikanter (Larsson, 2018). 

Stamkvistning kan enkelvis göras från marken med en såg med teleskopskaft upp till 5-6 meters 

höjd. I medelålders till äldre granbestånd ökar stamkvistning sikten betydande. Det är relevant att 

anpassa årstid och teknik gällande stamkvistning för gran som bör utföras vår eller sommar och 

undvikas under höst och vinter. Kvistarna ska företrädelsevis lämnas 5-10 cm långa för att kunna 

torka in och därför undvika att röta går in i stammen.    

Underhåll 

Området underhålls företrädesvis med fordon som kör på vägen och har en arm med aggregat som 

röjer och når 10 meter ut. Slåtterdrag utförs i vägkanten (ca 2 m) en till två gånger/år och 

buskröjning, d.v.s. området som ligger utanför slåtterdraget röjs en gång om året. Siktröjning är 

fördelaktigt framförallt som stormsäkring och att vägen torkar upp bättre. Ytan som siktröjning 

utförts på måste dock skötas kontinuerligt vilket medför en underhållskostnad. (S. Östangård, 

personlig kommunikation 23 april 2018). 

H. Landhammar (personlig kommunikation, 27 april 2018) poängterar nackdelarna med siktröjning 

och förespråkar viltstängsel. En utglesning av skogen i sidoområdet gör det svårt att hävda var 

vägområdet går och det kommer att krävas ett omfattande och kostsamt underhåll eftersom sly 

snabbt växer upp. Ett viltstängsel minskar viltolycksrisken betydligt mer än siktröjning och kräver 

inte markåtkomst samtidigt som det är tydligare var vägområdet går vid slåtter och röjning. 

4.2 Juridisk metod 

4.2.1 Proposition 1971:123 

Proposition 1971:123 förslag till väglag m.m. behandlar en ny lag som ska ersätta den äldre lag om 

allmänna vägar (SFS 1943:431, AVL) och delar av vägstadgan 1943:437. Övriga delar av vägstadgan 

ska ersättas av föreskrifter. Framförallt innebär den nya väglagen (SFS 1971:948, VägL) ett 

förtydligande av vad vägrätt innebär och vad som får tas i anspråk med en sådan nyttjanderätt. 

Utöver vägbanan och de väganordningar som stadigvarande behövs för vägens bestånd ska även 

sådant som inte är helt nödvändigt men ändå önskvärt för vägens bestånd kunna erhållas med 
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vägrätt, exempelvis parkeringsplats och hållplats. Till vägen ska även tillföras en sidoremsa på högst 

två meter från yttre dikeskant, slänt eller annan anordning.  

En arbetsplan (vägplan) ska kunna upprättas vid åtgärder eller omläggning av befintlig väg där ingen 

markåtkomst behövs. Det ska kunna göras inskränkningar i vägrätten utav de befogenheter 

väghållaren har över marken. Markanspråk utanför vägområdet kan endast erhållas med tvång om 

det existerar en fastställd arbetsplan. Ur påkallad trafiksäkerhetspunkt då det är nödvändigt med 

röjning för att vinna fri sikt, att väg ska torka upp samt att snösamling på väg ska hindras beslutar 

numera Länsstyrelsen istället för vägsynenämnden. Även ersättningsbestämmelserna skiljer sig då 

dessa istället betraktas ske på väghållarens bekostnad (proposition 1971:123).  

I remissyttranden (proposition 1971:123) nämns huruvida ett sidoområde utmed vägen med avsikt 

för siktröjning ska kunna erhållas med vägrätt eller inte. Sakkunniga från länsstyrelserna, 

lantmäteristyrelsen och vägverket ansåg att mark skulle kunna tillföras vägområdet för detta 

ändamål. Kontinuerlig siktröjande åtgärd är ett intrång av markägarens förfoganderätt och 

ingripande natur. Området borde enligt lantmäteristyrelsen ingå i vägområdet om skötseln av 

sidoområdet hamnar på väghållaren.  

Sakkunniga framhöll även att det är fördelaktigt att tillräckligt breda säkerhetszoner erhålls vid 

vägarna för att ha låg olycksfrekvens på högtrafikerade vägar. Dessa skyddszoner ska hållas fria från 

byggnader och andra anordningar som stör trafiksäkerheten, exempelvis sikthindrande (proposition 

1971:123). En utvidgning av säkerhetszonerna är motiverade enligt de sakkunniga men 

utsträckningen av dessa åtgärder ska handhas varsamt och motiveras ur trafiksäkerhetsskäl med 

hänsyn till det intrång som uppstår för markägarna. Skyddszonen inom vilken byggnader inte fick 

uppföras var enligt tidigare förarbeten även avsett för att kunna säkerställa en eventuell breddning 

av vägen. 

I stycke 53 g betonade lantmäteristyrelsen att inskränkningar i förfoganderätten till fast egendom 

som erhålls för allmän väg ska publiceras (proposition 1971:123). Förutom den publicering som 

sker genom arbetsplan ska även anteckning föras i fastighetsregistret. I detta framhålls i synnerhet 

den inskränkning som väghållarens rätt till siktröjning innebär. Oavsett om siktröjningsområde 

tillhör vägområdet eller ej borde inskränkningen ges publicitet. Det nämndes även att det är 

lämpligt om vägrätt kan upplåtas på befintliga markremsor, som erhållits genom frivilliga 

överenskommelser utan upprättande av arbetsplan.   

I stycke 63 g diskuteras det om ersättningsskyldighet från väghållningsmyndighet endast ska ske med 

villkor att särskild skada uppstår eller om ersättning utgår i samband med ianspråktagande av 

marken (proposition 1971:123). Senare ifrågasatte lagrådet om det fanns anledning att föreskriva 

avsevärd skada för väghållarens ersättningsskyldighet beträffande siktröjning. Då skada av 
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ekonomisk betydelse uppstår bör den enligt lagrådet ersättas om området tas i anspråk. Tomtägare 

inom (detalj)planlagt område är dock skyldig att själv vidta åtgärder för siktröjning utan ersättning. 

4.2.2 Proposition 2011/12:118 

I prop. 2011/12:118 planeringssystem för transportinfrastruktur beskrivs definitionen av byggande av 

väg. Ett undantag från ”byggande” gäller små och okomplicerade åtgärder på redan befintlig väg. 

Villkor är att åtgärden ej får utgöra mer än marginell ytterligare påverkan på omgivningen med 

utgångsläge från den påverkan vägen redan utgör och den tillkommande påverkan åtgärden medför. 

Omgivningspåverkan kan anses marginell även om den vidtas delvis eller helt utanför befintligt 

vägområde. I bedömningen har omgivningens karaktär betydelse, exempelvis om det finns 

bebyggelse eller känslig miljö. Om det innebär en större utvidgning av området betraktas normalt 

åtgärden bli mer än marginell, och det oavsett omgivningens karaktär. En annan förutsättning är att 

markanspråk ej sker tvångsvis. Berörda fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt ska 

skriftligen ha medgett att utrymme eller mark får tas i anspråk och i samband med detta 

uppkommer enligt 31§ vägrätt. Tillämpning av de fall där en åtgärd inryms i det befintliga området 

eller där stat eller kommun redan äger marken betraktas inte behöva regleras särskilt.   

4.2.3 Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU9 

I Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU9 redovisas motion 2013/14:T346 där motionären 

poängterar den höga kostnaden med viltstängsel som uppgår till 250 000-300 000 kr/km. En 

kraftig siktgallring upp till 25 meter från vägen är betydligt mindre kostsamt än viltstängsel enligt 

motionären. Förutom att åtgärden minskar viltolyckorna skapas också arbetstillfällen. Det påpekas 

dock i delbetänkandet SOU 2005:39 Skog till nytta för alla? att siktröjning som arbetstillfälle har ett 

svagt skogspolitiskt värde.  

I betänkandet 2013/14:TU9 redovisas en annan motion (2013/14:T346) som föreslår att det sker 

en vidare utredning gällande siktröjning. I en tredje motion (2013/14:T457) hävdar motionären att 

risken för en förare att krocka med vilt i Kronobergs län är mer än 13 gånger så hög som i 

Stockholms län och att forskningen kring utvecklande av moderna lösningar är eftersatt. Därför 

föreslås Kronoberg som ett testlän för vidare forskning. Trafikutskottet avslår förslagen med bl.a. 

förklaringen att det blir problematiskt att markförhandla med alla fastighetsägare utmed vägarna och 

att underhållet blir ytterst omfattande vid siktröjning. Viltstängsel med passager är mer effektivt 

och gör det enklare att styra djuren till kända passager. 
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5 Diskussion 

5.1 Metod 

Resultatet grundar sig på innehåll och resultat från teoretisk bakgrund, tidigare forskning och 

metoder. 

5.1.1 Intervju 

Det var under intervjuerna som författaren fick inblick i vilken arbetsmetodik människor i 

branschen har och där nya begrepp, frågor och infallsvinklar uppkom. I starten var det obekant vilka 

ansvarsområden de anställda hade och därför ställdes en del ”felriktade” frågor som respondenten 

inte kunde uttala sig över. Därefter fick frågorna formuleras om och utformas ledigt, samtidigt som 

det fanns utrymme för improvisation. Varje intervju gav nya insikter som det kunde byggas vidare 

på och därför blev intervjuerna mer specifika allt eftersom.  

Något som blev uppenbart under intervjuerna var att tonvikt bland flertalet respondenter låg på att 

arbeta fram underlag för att kunna motivera att en investering ska gå att genomföra på den här 

vägsträckan och då kunna tilldelas ekonomiska medel. Detta var något som författaren inte 

inledningsvis hade beaktat men insåg senare att det inte gick att utesluta från studien, varefter en 

utsvävning fick ske.   

5.1.2 Juridisk metod 

I proposition 1971:123 diskuterades det kring om siktröjningar skulle kunna ingå i vägområdet. 

Remissinstanserna bejakade detta förslag och det hävdades att om underhållet faller på väghållaren 

ska det breda sidoområdet kunna ingå i vägområdet. Det fördes ingen vidare diskussion hur 

omfattande siktröjningsåtgärden kan vara men i en nyare proposition nämns det att om åtgärden är 

stor får den allmänt betraktas ha mer än marginell ytterligare påverkan, vilket gör att den faller 

utanför typfall 1. I VägL 53§ beskrivs Länsstyrelsens befogenhet att förordna om att avlägsna eller 

kvista träd ur trafiksäkerhetssynpunkt. Detta är en intressant paragraf för siktröjning men det fanns 

inget utrymme att utreda vidare vad detta innebär i praktiken.  
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5.2 Resultat och slutsats av frågeställningar 

5.2.1 Frågeställning 1 

Hur kan markåtkomst erhållas för att genomföra en siktröjning? 

Vilka skogliga åtgärder och underhåll behövs i sidoområdena? 

Hur kan ersättning för markintrånget bedömas? 

Forskningsfrågan ”Hur kan markåtkomst erhållas för att genomföra en siktröjning” besvaras med 

resultat från intervjuer, litteratur, juridisk metod samt tidigare forskning. Frågan ”vilka skogliga 

åtgärder och underhåll behövs i sidoområdena” besvaras med resultat från intervjuer och tidigare 

forskning. Slutligen besvaras frågan ”hur kan ersättning för markintrånget bedömas” med resultat 

från intervju samt litteratur.   

Hur kan markåtkomst erhållas för att genomföra en siktröjning? 

Planerarna ifrågasatte varför det behöver siktröjas så mycket som 20 meter ifrån vägkanten. Att det 

gallras och röjs 20 meter från vägkant verkar dock vara mer eller mindre vedertaget enligt 

litteraturen och en respondent som genomfört siktröjningar nämner även ca 20 meter. Den 

information som framkommit i den här utredningen är dock inte så omfattande så att den skulle 

kunna representera alla siktröjningar. 

De alternativ som framhållits för att erhålla markåtkomst har varit vägrätt eller frivilliga upplåtelser, 

som innebär vägrätt enligt typfall 1 eller nyttjanderätt enligt JB. Att upprätta en vägplan för att 

erhålla markåtkomst med vägrätt avsett för siktröjningsändamål vid befintlig väg har genom resultat 

från intervjuer visat sig vara osäkert. Det framgår även i resultatet från intervjuerna att vägrätt är att 

föredra, samtidigt som att det framgår tvivel kring om marken skulle kunna erhållas med vägrätt.  

Å andra sida hävdar en respondent att markåtkomst för siktröjning har erhållits med vägrätt enligt 

typfall 1. I propositionen till dagens lagstiftning framgår det också att hade varit fördelaktigt om ett 

sidoområde för siktröjning kunde ingå i vägområdet, vilket tyder på att det skulle kunna erhållas 

med vägrätt. I resultatet från intervjuerna framgår det att nyttjanderättsavtal har upprättats för att 

erhålla markåtkomst att stormsäkra vägar vid ett tidigare tillfälle. Det framgår dock att detta är ett 

förfarande som enbart sker undantagsvis. 

I det specifika fallet kring vägsträckan Lessebo-Eriksmåla hade det ur avseendet att det råder 

diskussioner kring att bredda vägen i framtiden betraktas som fördelaktigt om mark skulle kunna 

upplåtas med vägrätt. Från intervjuerna har det dock framgått att det kan bli svårt att få igenom en 

vägplan med avsikt att siktröja. Det har även framgått att nyttjanderättsavtal är det enda alternativ 

som finns, samtidigt som att det ej bör tillämpas i det här avseendet. Varför det ej går att tillämpa 

nyttjanderättsavtal är ännu oklart. Vad som då återstår är att försöka tillämpa vägrätt med typfall 1. 
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Från tidigare examensarbete har det framgått att det är svårt att bedöma vilket typfall ett projekt 

faller under, vilket gör att projektet kan påbörjas som typfall 1 och sedan behöva övergå till typfall 

2. Detta är dock något som vill undvikas om det skulle vara svårt att få igenom en vägplan för 

siktröjning, men det torde vara ett problem för alla som tillämpar typfall 1 i siktröjningssyfte. 

Något som måste beaktas är att vid frivilliga överlåtelser finns en stor sannolikhet att markägarna ej 

vill ingå överenskommelser, vilket det behövs förhålla sig till. Det har dock framhållits i resultat 

från intervjuer att vissa områden kan lämnas oröjda om det inte går att ingå överenskommelse och 

det går även att ha jaktintresset hos många skogsägare i beaktning som eventuellt skapar 

medgörlighet. 

Vilka skogliga åtgärder och underhåll behövs i sidoområdena?

Genom resultat från intervjuer och tidigare forskning har det framgått att 20 meter är ett vanligt 

mått som tillämpas vid siktröjning. Det har även framgått att siktröjning kan ske som en total 

avverkning alternativt en successiv utglesning (gallring). Gallringen är fördelaktig ur det avseendet 

att det blir ett mildare underhåll av sidoområdet. Dessutom har det framgått i intervjuer att det 

vore fördelaktigt om vägsträckan även kunde göras säkrare för singelolyckor. Ur det avseendet samt 

att det från intervjuerna framgått att maskinerna som röjer vägkanten sannolikt når tio meter ut 

hade det varit fördelaktigt om en total avverkning skedde tio meter från vägkant och att resterande 

tio meter glesas ut successivt och stamkvistas för att skapa bättre sikt (figur 4). Detta ger 

förutsättningar för att säkerhetszonen breddas och mjukgörs. Utglesningen av skogen bör ske 

successivt då träden är vindkänsliga i början och behöver tid för att stabilisera rotsystemet. 

Underhållet i det utglesade området behöver genomföras oftare till en början men efter ett antal år 

behövs det mer sällan. Området som sträcker sig tio meter från vägkant behöver underhållas varje 

år.  

Hur kan ersättning för markintrånget bedömas? 

Genom litteratur och resultat från intervjuer har det framgått att skogsnormen tillämpas för att 

bedöma intrång i skogsmark. En av respondenterna har erfarenhet av trädsäkringsservitut vid 

järnväg och där bedömdes ersättningen också med skogsnormen, med ett schablonpåslag om 25%. I 

litteraturen framgår det att ett schablonpåslag om 25% ska ske vid bedömning av ersättning 

avseende trädsäkring längs järnväg. När det sedan talas om åtgärder utanför vägområdet nämns i 

litteraturen att ett schablonpåslag ej ska ske. Om området erhålls med vägrätt, inklusive typfall 1 

ska ett schablonpåslag ske eftersom ersättning vid ianspråktagande av mark med vägrätt enligt VägL 

hänvisar till ExL:s ersättningsbestämmelser, där ett påslag av 25% föreskrivs. Om ett sådant påslag 

sker vid skogsavverkningsrätt (nyttjanderättsavtal) är mer oklart då det inte regleras specifikt i JB 

kring ersättning gällande nyttjanderätt, vilket tyder på avtalsfrihet att bestämma vederlag. 
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Figur 4. Siktröjningsåtgärd (m). De blå pilarna avser föreslagen avverkning och utglesning och den lila avser 
befintligt vägområde. Markåtkomst behöver erhållas för sträckningen utöver befintligt vägområde. 

5.2.2 Frågeställning 2 

Vilka för- och nackdelar finns det med att använda viltstängsel respektive att siktröja på 

vägsträckan Lessebo-Eriksmåla ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv?  

Frågeställningen besvaras med resultat från litteratur, tidigare forskning, juridisk metod samt 

resultat från intervjuer. 

Siktröjning 

I resultat från intervju samt i en motion nämns att siktröjning är ett billigare alternativ till 

viltstängsel. Det framgår dock i tidigare forskning att det inte finns någon åtgärd som är mer 

samhällsekonomiskt lönsam än viltstängsel. Detta förklaras med att samhällets kostnader är mycket 

höga när det inte finns någon olycksreducerande åtgärd och den åtgärd som reducerar olyckorna 

mest är då också mest lönsam. Med den tidigare forskningen syftas på det som konstateras i det s.k. 

VIOL-projektet, som skedde år 1980. Det ska poängteras att undersökningen vid detta laget är 38 

år gammal och ur det avseendet mindre tillförlitligt. Samtidigt har det framgått i en motion att 

forskning kring viltolycksförebyggande åtgärder är eftersatt och författaren kan även med den 

information som framkommit i studien konstatera att siktröjning genomförs på likvärdigt sätt som 

det gjorde på 80-talet. Vad som möjligen kan vara annorlunda idag är kostnaderna för att anlägga 

och underhålla. Ingen nyare undersökning som varit lika relevant för studien har kunnat påträffas. 

Påståendet kring att siktröjningen är mindre kostsam kan betraktas ur två olika perspektiv, dels 

själva anläggnings- och underhållskostnaden och dels vilken olycksrisk som råder. Det fördelaktiga 

med siktröjning som framgår i resultat från intervjuer och tidigare forskning är att den eventuellt 

skulle kunna genomföras utan att upprätta en vägplan, vilket kan spara ett år i tid. Det framgår även 

att en siktröjning kunde vara fördelaktigt ur det avseendet att vägen så småningom kommer breddas 

och markåtkomst ändå behöver erhållas. Vid siktröjning skulle också säkerhetszonen breddas och på 

så vis även mildra konsekvenserna av singelolyckor. 

Något som genom resultat från intervjuer och tidigare forskning framhållits som negativt med 

siktröjning är dels att markåtkomst krävs men också att underhållet blir väldigt omfattande. Vid en 

utglesning av skogen blir även vägområdet otydligt eftersom det inte finns en tydlig kant och risken 

finns därför att olovligt intrång sker på privat mark när väghållaren ska rikta sitt underhåll. Det 
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framgår även i tidigare forskning att siktröjning har en olycksreducerande effekt på ca 23%, vilket är 

lite i jämförelse med det som framhållits med viltstängsel, ca 80%. 

Viltstängsel 

Det som genom intervjuer och tidigare forskning har framhållits som mest positivt med viltstängsel 

är att åtgärden har en stor viltolycksreducerande effekt, som i längden blir lönsam ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Viltstängslet kräver underhåll men samtidigt blir vägområdet 

markerat och det är tydligt var väghållaren kan rikta sitt underhåll. Något annat som framgår i 

intervjuer och betraktas vara positivt med viltstängsel som olycksreducerande åtgärd är att inget 

markanspråk behövs.   

Å andra sidan belyses en del negativa aspekter kring viltstängsel i resultatet från intervjuerna. Ett 

viltstängsel har en stor anläggningskostnad. I resultat från intervjuer framgår det att ett 

tidsperspektiv att förhålla sig till för denna tillfälliga åtgärd är ca 10-20 år. I tidigare forskning har 

det framgått att viltstängsel kan vara mer lönsamt i ett perspektiv på 20 år men i den beräkningen 

beaktas inte kostnaden att flytta stängslet när sedan vägen byggs om. Något annat som framgått i 

resultat från intervjuerna är att det sannolikt behövs en vägplan för att kunna sätta upp stängsel, 

vilket tidigare examensarbete kunnat påvisa drar ut på tiden. 

Sammanfattning av fråga 2 

Det som kanske respondenterna i intervjuerna har varit mest överens om är att om en 

säkerhetshöjande åtgärd ska genomföras på den här vägsträckan så måste den motiveras för att 

tilldelas ekonomiska medel. Något annat att beakta är att ett markintrång behöver motiveras om det 

ska upplåtas med vägrätt som ska utgöra ”minsta möjliga intrång”. Hur den här sträckan förhåller sig 

till andra riskfulla sträckor får utredas vidare. Även det faktum att vägen eventuellt ska ha en annan 

sträckning i framtiden är något som behöver klaras ut.    

Från den statistik som hämtats in från Nationella vitolycksrådet (NVR) och Strada 

(Transportsstyrelsen) framgår det att allvarliga olyckor sker på den här vägen, och att det sker flera 

viltolyckor i de båda länen. Det har dock inte angetts specifikt var på väg 25 och i länen olyckorna 

har inträffat. Huruvida viltstängsel eller siktröjning är det mest fördelaktiga på den här vägsträckan 

har ej kunnat fastställas. Vad som är mest samhällsekonomiskt lönsamt samt möjligt att kunna 

erhålla ekonomiska medel för behöver utredas vidare.  

Slutligen har det ifrågasatts i intervjuer om en tillfällig åtgärd behöver vara så omfattande som 

viltstängsel eller siktröjning, vilket var något som föll utanför arbetets avgränsning. Det är en 

väldigt rak väg med hög hastighet. Trafikanterna kör sannolikt väldigt fort under sådana 

förhållanden. Kan åtgärden syfta till människans beteende snarare än viltets. Exemplet 

hastighetsbegränsning är något som uppkommit under intervjuerna.  
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6 Slutsatser 

I studien har det kunnat påvisas att markåtkomst för siktröjning kan erhållas med nyttjanderätt 

enligt JB eller vägrätt enligt VägL, men det framgår samtidigt att det mest önskvärda är att erhålla 

mark med vägrätt och att underhållet åläggs väghållaren. Ersättning bedöms sannolikt med 

skogsnormen men det är oklart huruvida ett påslag om 25% sker i de fall marken inte erhålls med 

vägrätt.  

Siktröjningar utformas vanligen som en avverkning eller utglesning 20 meter ifrån vägkanten. I 

studien framgår det att det är fördelaktigt om siktröjningen genomförs som en successiv gallring och 

stamkvistning av träd. Området närmast vägen kan avverkas helt för att bredda säkerhetszonen och 

bör anpassas efter hur långt maskinerna når att underhålla.  

Fördelarna med siktröjning i detta avseende framhålls bl.a. med att markåtkomst kunnat samordnas 

med en framtida ombyggnation av vägen och att åtgärden eventuellt blir mindre kostsam än 

viltstängsel. Att hålla träden längre från vägkanten mildrar även konsekvenserna av singelolyckor. 

Åtgärden kan prövas att genomföras med typfall 1, även om risken finns att den behöver övergå till 

typfall 2. Att upprätta en vägplan drar ut på tiden och kan inte garantera markåtkomst.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att viltstängsel och siktröjning har ett flertal för- och 

nackdelar och att siktröjning generellt betraktas vara ett billigare men mindre effektivt 

viltolycksreducerande alternativ till viltstängsel. Att utse vilken åtgärd: siktröjning, viltstängsel eller 

andra alternativ som passar bäst får göras i en noggrann avvägning med hänsyn till rådande 

förutsättningar. Det behövs en omfattande motivering för att få del av ekonomiska medel för att 

kunna genomföra en åtgärd och motivering bör framhållas med objektiva fakta.  

Det har framgått att det sker många viltolyckor i Kalmar och Kronobergs län som även bidrar till 

svåra skador på människor. Det går att ifrågasätta om detta är ett hållbart transportsystem i enlighet 

med den nollvision Trafikverket strävar efter. Samtidigt som begränsade ekonomiska medel måste 

beaktas hade fler trafikolycksreducerande åtgärder hade varit närmare visionen.  

6.1 Vidare studier 

Vidare studier kan exempelvis vara en utredning i hur Trafikverket tillämpar Typfall 2-projekt, 

eventuellt i jämförelse med typfall-1 projekt. Eftersom det redan finns examensarbete gällande 

tillämpning av typfall 1-projekt hade det varit intressant att se övergången och förändringen i 

omfattning mellan projekt som genomförs med typfall 1 och 2, gränsen mellan där det behöver 

upprättas en vägplan eller inte och vad det är som verkar påverka att åtgärderna inte längre 

betraktas som ”små och okomplicerade”.       
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Bilaga 1 Mail om intervju. 

Hej, 

Jag är en student som läser lantmätarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Under våren genomför jag 
mitt examensarbete tillsammans med Trafikverket och det kommer beröra en vägsträcka där det 
råder stor viltolycksrisk. Jag kommer utreda alternativ för att minska viltolycksrisken på 
vägsträckan och främst inrikta mig på siktröjning. 

Jag och min handledare Lennart Ivarsson har kommit fram till att exjobbet ska fungera som ett 
åtgärdsförslag för den här typen av riskfulla vägsträckor. 

För att utreda detta ämnar jag bl.a. att genomföra intervjuer med sakkunniga på Trafikverket. 

       Genomförandetid vecka 15,16 och 17 
       Tidsåtgång ca 30 minuter 
       Intervjun sker förslagsvis via telefon eller Skype 

Jag kommer att tilldela mina frågor innan intervjun genomförs. 

Jag anser att du hade kunnat bidra med värdefull kunskap och frågorna kommer anpassas till vilken 
roll du har. Återkom gärna om du vill delta i intervju och i så fall vilken dag och tid som hade varit 
att föredra. 

Om du känner att du inte är rätt person för detta får du gärna vidarebefordra meddelandet till 
någon du anser mer lämplig. 

Med vänliga hälsningar, 

Isabell, tlm15inn@student.hig.se 

mailto:tlm15inn@student.hig.se
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Tabell 1. 

Namn Roll Datum Intervjutyp 

Bo. K. Svensson 

Johan Almgren 

Samhällsplanerare 

Regional planerare 

11 april 2018 

20 april 2018 

Telefon 

Inledande frågor: 

Är det okej om samtalet spelas in? 

Önskar du vara anonym? 

Intervjufrågor: 

Berätta lite om dig själv. Vilken roll har du?  

Vad känner du till gällande den här vägsträckan? 

Vad anser du är det lämpligaste alternativet för att minska viltolycksrisken på den här 

vägsträckan med hänsyn till rådande förutsättningar?  

Har du varit delaktig i en siktröjningsåtgärd tidigare? 

Finns det något annat du vill tillägga? 

Tabell 2. 

Namn Roll Datum Intervjutyp 

Kristina 

Rundcrantz 

Miljöplanerare 18 april 2018 Telefon 

Inledande frågor: 

Är det okej om samtalet spelas in? 

Önskar du vara anonym? 

Intervjufrågor: 

Berätta lite om dig själv. Vilken roll har du? 

Vilken/vilka viltröjningsåtgärder anser du är lämpliga här med den 

bakgrundsinformation du fått? 

Vad anser du är det viktigaste att tänka på gällande viltröjande åtgärder? 

Har du något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

Tabell 3. 

Namn Roll Datum Intervjutyp 

Peter Fredriksson 

Carina Gottfridsson 

Planerare 

Samhällsplanerare 

19 april 2018 

17 april 2018 

Skype 

Telefon 

Inledande fråga: 

Önskar du vara anonym? 

Intervjufrågor: 

Berätta lite om dig själv, vilken roll har du?  

Hur beaktas viltröjningsåtgärder i planeringsprocessen?  

Med den bakgrundsinformation du har, anser du att det är möjligt att kunna genomföra 

det här projektet gällande siktröjning?  

• Om ja eller kanske, hur kan investeringen motiveras?  

• Om nej, varför?  

Hur skulle Trafikverket kunna erhålla markåtkomst till att glesa ut skogen vid sidorna 

om vägen?   

• Krävs en vägplan till detta?  

Har du några andra tankar eller råd? 
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Bilaga 4 Intervjufrågor 

Tabell 4. 

Namn Roll Datum Intervjutyp 

Helen Knutsson Markförhandlare 11 april 2018 Telefon 

Inledande frågor: 

Är det okej om samtalet spelas in? 

Önskar du vara anonym? 

Intervjufrågor: 

Berätta lite om dig själv, vilken roll har du?  

Vad känner du till gällande den här vägsträckan?  

Har du varit delaktig i en siktröjning tidigare?  

• Om ja, hur har ni gått tillväga gällande markåtkomsten? Frivilliga 

avtal, expropriation, annat?  

•  Om frivilliga avtal upprättats gällande marklösen, har du någon 

uppfattning om hur ersättning bedöms? 

•  Om markägaren inte vill sälja marken, hur har ni tidigare gått tillväga 

då?  

Vad anser du är viktigast att tänka på i det här fallet?  

Har du något annat du vill tillägga?  

 
Tabell 5. 

Namn Roll Datum Intervjutyp 

Helen Lindqvist Plansamordnare 23 april 2018 Telefon 

Inledande frågor:   

Är det okej om samtalet spelas in?   

Önskar du vara anonym?  

Intervjufrågor:  

Berätta lite om dig själv, vad har du för roll?  

Vad känner du till gällande den här vägsträckan? 

Om siktröjning blir aktuell, anser du att en vägplan behöver upprättas eller att det går 

att genomföra enligt typfall 1?  

Hur erhålls markåtkomst enligt typfall 1 respektive vägplan? 

 • Vilka avtal upprättas och vad bestäms i dessa?  

• Vilken ersättning är fastighetsägarna berättigade?  

Har du något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 5 Intervjufrågor 

Tabell 6.  
Namn Roll Datum Intervjutyp 

Kjell-Arne Blom Åtgärdsbeställare 10 april 2018 Telefon 

Inledande frågor:   

Är det okej om samtalet spelas in?   

Önskar du vara anonym?  

Intervjufrågor: 

Berätta lite om dig själv, vilken roll har du?  

På vilket sätt har du arbetat med siktröjning tidigare?  

Hur genomfördes dessa siktröjningarna?  

• Genomfördes siktröjningarna i samband med anläggning av ny eller vid befintlig 

väg, eller har du varit med om båda fallen?  

• Hur stor buffertzon användes?  

• Hur har ni erhållit markåtkomst till att siktröja (frivilliga avtal, expropriation, 

annat)?  

• Hur bör de siktröjda områdena underhållas?  

Vilka andra roller på Trafikverket blir involverade vid en siktröjningsåtgärd?  

Har ni märkt någon positiv eller negativ effekt gällande siktröjning och vilt?  

Vad är det viktigaste att tänka på gällande siktröjning enligt dig?  

Har du något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 6 Intervjufrågor 

Tabell 7. 
Namn Roll Datum Intervjutyp 

Susanne Östangård 

Henrik 

Landhammar 

Projektledare inom 

underhåll 

23 april 2018 

27 april 2018 

Telefon 

Inledande fråga: 

Är det okej om samtalet spelas in?   

Önskar du vara anonym?  

Intervjufrågor: 

Berätta lite om dig själv, vilken roll har du?  

Vad anser du om förslaget gällande siktröjning?  

• Hur anser du att sidoområdena behöver underhållas?  

• Vad blir kostnaden för underhållet?  

Berätta om maskinerna som klipper dikeskanterna, vilken utformning har de och hur 

långt ut från vägkanten kan de klippa?  

Har du något annat du vill tillägga? 

 
Tabell 8. 

Namn Roll Datum Intervjutyp 

Simon Viklund Vilthandläggare på 

Länsstyrelsen 

16 april 2018 Telefon 

Inledande frågor:   

Är det okej om samtalet spelas in?   

Önskar du vara anonym?  

Intervjufrågor: 

Berätta lite om dig själv, vilken roll har du?  

Vad är älgens favoritföda?  

Var gillar älgen att befinna sig och hur reagerar den på trafik?  

Vilken är den främsta anledningen till att älgen korsar vägen?  

Är viltstängsel en effektiv åtgärd enligt dig?  

Anser du att en siktröjning är en bra åtgärd för att minska viltolyckorna?  

Om siktröjning blir aktuell, vad tänker du kring hur vägområdet bör underhållas för att 

vara så oattraktivt mot älgar som möjligt, exempelvis vilka årstider det bör röjas och 

hur ofta?   

Finns det något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 7 Intervjufrågor 

Tabell 9. 
Namn Roll Datum Intervjutyp 

Marcus Larsson Rådgivare på 

Skogsstyrelsen 

13 april 2018 Fysisk 

Inledande fråga: 

Önskar du vara anonym? 

Intervjufrågor 

Har du medverkat i en siktröjningsåtgärd tidigare? 

Om ja: 

• Hur har ni genomfört detta och hur anser ni att en siktröjning bör utföras? 

• Hur anser ni att en siktröjning bör underhållas? 

• Hur ofta behövs det röjas, tidsspann, årstid? 

• Vad bör beaktas gällande röjning och att undvika att bygga upp ett skafferi 

som lockar vilt till vägkanten? 

• Vad behöver beaktas gällande nyckelbiotoper, forn- och kulturminnen? 

Finns det något annat att ta hänsyn till? 

Finns det något annat du vill tillägga?  

 
Tabell 10. 

Namn Roll Datum Intervjutyp 

Peter Genfors Fastighetsvärderare 

inom skog och 

lantbruk 

16 maj 2018 Mail 

Inledande fråga: 

Önskar du vara anonym? 

Intervjufrågor: 

Har du medverkat i en siktröjningsåtgärd i ditt arbetsliv tidigare?  

Hur uppskattas ersättningen för att nå en frivillig överenskommelse (endast 

följdfrågorna avses besvaras, inga siffror behöver nämnas).  

• Bör nivån uppskattas med stöd av expropriationslagstiftningens 

föreskrifter eller på annat sätt?  

• Hur uppskattas lämpligen marknadsvärdet för den delen mark som 

behöver tas i anspråk?  

• Hur ser tillvägagångssättet ut? (ortspris? skogsnorm? …)   

• Hur bör ersättningsnivån anpassas gällande om markägaren önskar 

behålla virket men sälja marken respektive sälja både mark och virke? 

• Bör de skogliga åtgärderna åläggas väghållare eller markägare? 

Har du något annat att tillägga? 
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Bilaga 8 Foton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1. Väg 25. 4/5-2018. Figur 2. Väg 25. 4/5-2018. 

Figur 3. Väg 25. 4/5-2018. Figur 4. Väg 25. 4/5-2018. 
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Bilaga 9 Buffertanalys och Trafikverkets regioner 

Figur 5. Fastighets- och vägkartan © Lantmäteriet. 

Figur 6. Trafikverkets regioner. Källa: Wikipedia. 
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