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Inledning 

1.1. Omfattning och bakgrund 

Detta gestaltningsprogram är en del av den vägplan som omfattar utbyggnad av en ny gång- och 

cykelväg samt nytt busskörfält och ny cirkulationsplats vid väg 49 i Skövde. 

På väg 49 (Hjovägen) är det i dagsläget köer in till Skövde på morgonen. Korsningen väg 49/Norra 

Aspelundsvägen är idag en signalreglerad fyrvägskorsning, se Figur 1, vilket medför både 

trafiksäkerhetsproblem och framkomlighetsproblem för trafikanter som ska ut på väg 49.  

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) genomfördes under 2017, ”Tillgänglighet Skövde”, i vilken dessa problem 

påtalades. I ÅVS:en föreslogs ombyggnad av korsningen väg 49/Norra Aspelundsvägen till 

cirkulationsplats eftersom det påvisade förbättrade restider för kollektivtrafiken samt stora 

förbättringar av problematiken med köbildningar genom korsningen.  

 

Figur 1. Översiktskarta över projektområdet inom den svartstreckade markeringen. Längst till vänster ses den befintliga 
cirkulationsplatsen utanför projektområdet och till höger om den återfinns korsningen Norra Aspelundsvägen/väg 49.  
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1.2. Ändamål och projektmål 

Projektets ändamål och är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen väg 49/Norra 

Aspelundsvägen, öka framkomligheten för på- och avfartsramperna för väg 26 samt att öka 

framkomligheten för kollektivtrafiken på väg 49 in mot Skövde. 

Följande projektmål har formulerats: 

• Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet i korsningen Norra Aspelundsvägen/väg 49. 

• Ökad framkomlighet för på- och avfartsramperna från väg 26. 

• Öka framkomligheten för kollektivtrafiken in mot Skövde. 

• Skapa förutsättningar för att öka gång- och cykeltrafiken mellan Skövde och Igelstorp. 
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1.3. Gestaltningsavsikter 

När samrådsunderlaget togs fram i ett tidigt skede i projektet framarbetades följande 

gestaltningsavsikter. Dessa har legat till grund för utformningen av vägen i detta skede. 

• Gång- och cykelvägen utformas så att den smälter in i landskapet och får så liten påverkan på 

landskapsbilden som möjligt.  

• Linjeföringen samordnas med huvudvägens linjeföring. I höjdled anpassas gång- och 

cykelvägen till de fasta anslutningar som finns samt till omgivande topografi. På de ställen 

längs vägen där höjdskillnaden är stor mellan befintlig väg och närmaste omgivning kan gång- 

och cykelvägen behöva förläggas på andra avstånd från huvudvägen än normalfallet tre meter. 

Avvägningar bör göras så att en bra linjeföring uppnås och variationerna inte blir för stora.  

• Dragningen anpassas med hänsyn till eventuella natur- och kulturvärden.  

• Slänter etableras med växtlighet och planteringar av naturlik karaktär och anpassas mot 

omgivande mark och mot befintlig dikesbotten. 

• Refuger förses om möjligt med växtlighet längs sträckan. 

• Räcken mellan gång- och cykelbana och vägbana ska undvikas i möjligaste mån.’ 
• Vid anläggning av gång- och cykelvägen bör hänsyn tas till befintlig trädvegetation. Om träd 

måste avverkas ska nya träd planteras som kompensation. Detta för att stärka den 

upplevelsemässiga miljön kring gång- och cykelvägen. 

 

I normalfallet placeras en 3 meter bred gång- och cykelväg längs vägen, avskild med en gräsbevuxen 

skiljeremsa, se typsektion i figur 5. Denna lösning för gång- och cykelvägen föreslås på större delen av 

sträckan.  

1.4. Gestaltningsprogrammets syfte 

Avgörande för ett bra resultat i projektet, där den gestaltningsmässiga kvaliteten och landskapets 

förutsättningar tillgodoses, är ett gott samarbete mellan de olika teknikområdena. Ett tidigt 

gemensamt platsbesök med delar av konsultens och Trafikverkets projektorganisation genomfördes 

hösten 2019.  

I det vidare arbetet med samrådshandlingen har gestaltningsavsikterna fördjupats och bearbetats till 

ett gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet syftar till att identifiera och beskriva viktiga 

gestaltningsåtgärder i samband med den nya gång- och cykelvägen. Gestaltningsprogrammet ger 

övergripande principer för utformning av vägen och dess sidoområden samt lyfter fram ett antal 

fokusområden (se kapitel 4) som identifierats längs sträckan och beskriver principer för gestaltningen 

av dessa. Gestaltningsprogrammet syftar till att förklara och ge motiv till de lösningar som 

presenteras. 

Gestaltningsprogrammet ska ligga till grund för lösningar som utarbetas i senare skeden. 

1.5. Läsanvisning 

Gestaltningsprogrammet bör läsas tillsammans illustrationskartor 100T0501-100T0506 och 

typsektioner 100T0401-100T0404.   
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2. Övergripande landskapsbeskrivning 

Utifrån det inledande platsbesöket, arbetet med samrådsunderlaget och samrådshandlingen görs här 

en övergripande beskrivning av landskapet omkring väg 49 och dess värden. 

Utredningsområdet är beläget i utkanten av Skövde i Västergötland. Landskapet kring Skövde har en 

flack, lätt böljande topografi som bryts av de västgötska platåbergen, branta platåer som sticker upp ur 

det annars platta landskapet och som har bildats under påverkan av vittring och erosion under lång 

tid. Billingen är det närmast belägna platåberget. De övriga västgötska platåbergen är Kinnekulle, 

Halleberg, Hunneberg och Lugnåsberget. 

Staden är omgärdad av åkermark i öst och i syd där glaciala finsediment (lera och silt) är de 

dominerande jordarterna. Norr och väster om Skövde består landskapet övervägande av skogsmark 

och morän och sand dominerar. Alldeles väster om staden ligger Billingen där flera naturreservat och 

vandringsleder är belägna. Billingen har även ett fritidsområde för olika typer av sportarrangemang. 

Uppe på Billingens högplatå ligger flera mossar såsom Fjäramossen, Blängsmossen och Våtemossen.  

Skövde är en garnisonsstad sedan 100 år tillbaka med två regementen och flera militära övningsfält 

finns i området kring staden. Även historiskt har bygden kring Skövde varit viktig och många 

fornlämningar finns i området. 

Väg 49 och väg 26 är de två stora vägarna som leder in till Skövde. Väg 49 i öst-västlig riktning och väg 

26 i nord-sydlig riktning. De båda vägarna möts i en knutpunkt i det aktuella området strax öster om 

centrala Skövde. 

Landskapet kring den aktuella väg 49 har låg komplexitet. Breda gräsklädda vägrenar följer den raka 

vägen och bryts bitvis av träddungar eller enstaka träd. När väg 49 passerar Ösan österut domineras 

landskapet av öppen åkermark. Området är flackt och bebyggelsen i intilliggande industriområde 

utgörs av mestadels låga industribyggnader i ett plan. Ett stort landskapsrum bildas längs väg 49 i och 

med breda intilliggande gräszoner fram till avgränsande byggnader. Detsamma gäller väster om den 

planerade cirkulationsplatsen. Ett landskapsrum finns även kring den redan befintliga 

cirkulationsplatsen då den ligger förhållandevis lågt i omgivande landskap. Längs delar av väg 49 

bildas mindre landskapsrum där träddungar är planterade på ömse sidor av vägen. I den östra delen 

av vägsträckan blir landskapsrummet vidare när den nedlagda järnvägen blir en del av samma rum 

och vegetationen växer på större avstånd ifrån vägen. Vid passagen över Ösan krymper 

landskapsrummet och blir smalare. Växtlighet och äldre bebyggelse på båda sidor om vägen omsluter 

vägen och bron över Ösan. Efter passagen öppnar sig landskapet blir mer storskaligt. 

Det finns värden för naturmiljö i anslutning till utredningsområdet samt värden för kulturmiljö och 

friluftsliv i utredningsområdets närhet. Dessa beskrivs övergripande i Plan- och miljöbeskrivningen.  
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Figur 2. Översikt över området. Väg 49 går mellan två verksamhetsområden. 

 

 

Figur 3. Landskapet kring väg 49 är flackt och vägen omges längs delar av sträckan av låga industribyggnader. Foto från 
Google maps. 
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Figur 4. Längs den sydöstra delen av sträckan löper den nedlagda järnvägsbanken parallellt med väg 49. Foto från Google 
maps. 

 

Figur 5. Bilden visar korsningen Norra Aspelundsvägen och väg 49 där den blivande cirkulationsplatsen kommer placeras. Vy 
åt väster. Foto från Google maps. 
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Figur 6. Typsektion, standardlösning för gång- och cykelväg 

3. Övergripande gestaltningsprinciper 

De övergripande gestaltningsprinciperna gäller genomgående i projektet, om inget annat anges i 

kapitel 4 Gestaltningsprinciper för fokusområden. 

3.1. Linjeföring 

Gång- och cykelvägen ska anpassas till det landskap den går igenom. Målet är att skapa en gång- och 

cykelväg som följer landskapets struktur och där gångtrafikanter och cyklister ges en varierad 

upplevelse. 

Gång- och cykelvägen ska följa väg 49.  

Gång- och cykelvägen ska utformas med en jämn linjeföring utan skarpa knyckar i plan och i profil. 

På två platser utmed väg 49 finns tomter så nära att det inte går att bygga föreslagen anläggning utan 

att göra intrång på fastighet. Det ena intrånget föranleds av ombyggnation av Hasslumsvägen som 

ligger under kommunalt väghållarskap, Vevstaken 1. Det andra intrånget utgörs av slänt in mot 

industrifastighet, Vevstaken 3.  Här handlar anpassningen i linjeföring och läge främst om att göra 

minsta möjliga intrång på fastigheten samtidigt som gång- och cykelvägen ska ha en jämn linjeföring. 

Även om anpassningar sker kommer projektet innebära ett intrång på dessa fastigheter. 

Typsektioner 

Vägen ska utformas med utgångspunkt i följande typsektion: 

- Ny gång- och cykelväg blir 3 meter bred med gräsbevuxen skiljeremsa som är ca 5,5-7 meter 

bred mellan stödremsorna.  
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3.2. Utformning av sidoområde och slänter 

Vägens sidoområde ska generellt behandlas så att gränsen till omgivande mark inte går att uppfatta 

efter anläggandet. Släntfot och släntkrön ska möta anslutande terräng med mjuka former. 

Ytterslänter utformas i normalfallet med lutning 1:2. För att minimera intrång på tomtmark görs 

innerslänten i vissa fall med lutning 1:2 och kompletteras med ett räcke. 

Utförande av släntavrundning har vägts mot det markintrång detta medför. För att minimera 

markintrånget på tomtmark ska släntavrundning inte utföras längs sträckorna sektion 0/200-0/500 

och 1/000-1/100. 

3.2.1. Vegetation 

Markvegetation 

Vegetationstäckning i vägens sidoområde har stor betydelse för hur vägen upplevs i landskapet. Ett 

sidoområde som är täckt med väletablerad markvegetation bidrar starkt till att vägen känns naturligt 

förankrad i sin omgivning. Efter färdigställandet ska vägens sidoområden, inklusive skiljeremsorna 

mellan gång- och cykelväg och bilväg, vara vegetationsbevuxna. Oavsett etableringsmetod är det 

viktigt att få en markvegetation som sluter sig snabbt, helst redan efter en växtsäsong. 

Markvegetationen ska ha samma karaktär som anslutande mark.  

Längs väg 49 kommer den nya skiljeremsan mellan gång och cykelväg och väg vara södervänd och 

lämpar sig därför att etablera med svagväxande ängsfröblandning. Målet är att uppnå artrika 

vägkanter, se faktaruta nedan. Att föra in fler arter i skiljeremsan gynnar den biologiska mångfalden 

samt ger en upplevelse för gångtrafikanter och cyklister samt även i viss mån för bilister. Viktigt är att 

ängsfröblandningen består av inhemska arter som är salttåliga. Dessa ytor behöver slås med 

slåttermaskin två gånger per år. 

På den norrvända slänten norr om den nya gång- och cykelvägen anläggs gräs. Fröblandningen ska 

vara anpassad till låg skötselintensitet och vara tålig för torka och salt i den trafikmiljö som råder på 

platsen. Fröblandningen ska innehålla arter med förmåga att binda jord.  

 

Faktaruta: Artrika vägkanter 

En artrik vägkant är ett vägområde som innehåller skyddsvärda eller hotade arter vilka kräver 

anpassad skötsel och hänsyn. Oftast innehåller en artrik vägkant en ängs- och betesmarksflora vilken 

är beroende av slåtter. I vissa vägkantsmiljöer trivs även insekter och andra djur, oftast i torra, 

sandiga slänter. 

Syftet med att anpassa slänter så att de kan etablera och vara gynnsam för ängs- och 

betesmarksfloran är att denna typ av biotop är en bristvara i landskapet. Detta till följd av att 

naturbetesmarker minskat på grund av det rationella jordbruket som vuxit fram under de senaste 50 

åren. Därav är det av stor nytta för den biologiska mångfalden att återskapa denna biotop där arter 

som gynnas av hävd kan få utrymme. Utöver de höga naturvärdena är denna biotop med blommande 

växter även positiv för landskapsbilden då slänterna får ett mer varierat utseende. 
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Rondellytan och refuger i anslutning till cirkulationsplatsen som är bredare än en meter anläggs med 

färdig ängsmatta med salttåliga växter. Dessa ytor slås med slåttermaskin två gånger per år. 

Ytor för tillfälligt nyttjande ska, efter avslutat arbete, återställas till ursprungligt skick.  

Om avbaningsmassor används ska massorna återföras inom samma vegetationstyp som de tagits från 

för att sidoområdena ska få samma karaktär som anslutande mark. Massor från olika vegetationstyper 

får inte blandas. Fet matjord från åkermark ska inte återanvändas för att undvika att skapa en alltför 

frodig vegetation. Framförallt tillskapande av artrika vägkanter kräver en sandig jord, 

Upplagsplatser för eventuella avbaningsmassor finns avsatta som ytor för tillfällig nyttjanderätt utefter 

sträckan. När massorna lagras är det viktigt att massorna inte packas då detta kan medföra att 

förhållandena för de frön och växtrester som finns i jorden försämras avsevärt. Inom området finns 

ytor med lupiner och kanadensiskt gullris. Dessa arter är invasiva och massorna där dessa förekommer 

får inte återanvändas inom vägområdet. 

 

Träd och buskar utmed vägen 

Befintlig vegetation ska längs hela sträckan sparas i så stor utsträckning som möjligt eftersom den har 

betydelse för landskapsbild och naturvärden. Särskilt viktigt är att spara så mycket som möjligt av 

uppvuxna träd då dessa är värdefulla för upplevelsen längs gång- och cykelvägen.  

Träd som ska sparas får inte komma till skada under byggtiden vare sig i stam, krona eller rotsystem. 

Vissa träd kan behöva beskäras under byggtiden. Det ska göras av sakkunnig.  

Nya träd kan planteras för att ytterligare förstärka rumsligheten på platsen samt ge vindskydd och 

samtidigt göra sträckan mindre monoton. Vid nyplantering ska platsens naturliga förutsättningar och 

karaktär utgöra utgångspunkt för växtvalet. Inhemska arter ska väljas och växterna ska vara 

svenskodlade. Kvalitetsmärkningen E-planta ska användas om det finns att tillgå för den aktuella 

växten. Plantskoleväxter ska ha en proveniens anpassad till platsen. Placering av träd kan behöva 

göras på kommunal mark och måste göras i samråd med Skövde kommun. 

3.2.2. Refuger 

Nya refuger vid busskörfält och vid cirkulationsplats ska ha kantsten av svensk granit. I refugerna vid 

busskörfält samt i de refuger som är smalare än en meter ska smågatsten av granit sättas i förband. 

Ytan av smågatsten ska ha längsgående fogar i 90 graders vinkel mot körriktningen. Refuger i 

anslutning till cirkulationsplatsen som är bredare än en meter ska vara vegetationsbeklädda, se punkt 

3.2.1. I dessa refuger läggs en fris av tre rader smågatsten. Innanför frisen läggs färdig ängsmatta av 

salttåliga ängsväxter. 

3.3. Vägutrustning 

3.3.1. Vägräcke 

Sidoområden ska generellt utformas så att vägräcken inte behövs. 

Undantaget är på de sträckor där befintligt räcke ska behållas eller där släntlutning blir brantare än 

1:3. Om delar av befintligt räcke ska bytas ut på dessa sträckor ska samma räckestyp användas.  

Räcken ska vara galvaniserade och uppfylla krav i VGU. 
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3.3.2. Vägren, skyltar och stolpar 

Vid anläggande av GC-vägen kan vägmärken och stolpar tillkomma som nya element och kan ge 

negativ påverkan på landskapsbilden. Placering och utformning av dessa är därför viktig att tänka på i 

kommande skeden. Skyltar ska prövas enligt Väglagen. Placering av vägmärken ska göras enligt VGU. 

Generellt ska stolpar placeras i ytterkurva där de inte skymmer sikten över vägen och landskapet i 

samma utsträckning som om de placeras i innerkurva. Där många skyltar och vägmärken förekommer, 

vid exempelvis övergångsställen, ska dessa samlokaliseras på gemensam stolpe där regelverken tillåter 

detta. 

Vägmärken, skyltar och stolpar placeras generellt med minst 1 meters avstånd till gång- och 

cykelvägen. Där skiljeremsa saknas kan det innebära att vägmärket eller skylten sätts utanför gång- 

och cykelvägen. Placering av stolpar (inklusive belysningsstolpar) i skiljeremsan innebär avsteg från 

den regionala cykelplanen om avståndet till sidohindret (stolpen) blir <1 m. 

3.3.3. Belysning 

Det finns befintlig belysning längs en kortare sträcka. Några stolpar behöver flyttas vid anläggandet av 

gång- och cykelvägen. I övrigt kommer den nya gång- och cykelvägen inte att belysas. Busshållplatser, 

cirkulationsplats och passager kommer att belysas, se även PM Belysning. 
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4. Gestaltningsprinciper för fokusområden 

Ett antal fokusområden har identifierats där situationen är särskilt komplex eller särskild 

gestaltningsmässig omsorg krävs. För respektive fokusområde finns specifika gestaltningsprinciper, 

vilka kompletterar de övergripande gestaltningsprinciperna i kapitel 3. 

Platsspecifika gestaltningsprinciper krävs på de platser där: 

• en ny cirkulationsplats ska utformas.  

• släntlutningen är brantare än i normalfallet vid anslutning av ny gång- och cykelväg till den 

nya cirkulationsplatsen 

• gång- och cykelvägen ska passera över väg 49 

• gång- och cykelvägen ska förläggas till järnvägsbank 

 

 

Figur 7. Karta som visar de olika fokusområdena gällande gestaltningsprinciper. 1. Ny cirkulationsplats, 2. Gång- och 
cykelväg passerar väg 49 vid cirkulationsplats, 3. Passage vid Hasslumsvägen, 4. Passage vid Storängsvägen, 5. Gång- och 
cykelväg ansluter till järnvägsbank. 
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1. Ny cirkulationsplats, sektion 0/150-0/190 

Den nya cirkulationsplatsen ligger lågt i landskapet och för att den ska kunna uppfattas på håll och för 

att platsen inte ska kännas alltför storskalig och monoton ska rondell och refuger närmast rondellen 

vara vegetationstäckta. Ytan ska vara lättskött och därför föreslås ängsvegetation som slås två gånger 

per år. Vegetationen måste vara salttålig så en salttålig ängsvegetation väljs. För att få en snabb 

etablering kan färdiga ängsmattor väljas.  

Kantstöd ska vara av granit. Rondellens yta ska vara välvd med högsta punkt 1,5 meter över omgivande 

väg för att bli väl synlig i det låglänta landskapet.  

 

 

Figur 8. Översikt över cirkulationsplats. Rondell och samtliga refuger har kantsten av granit och beläggs med smågatsten i 
de smalare partierna. Grönskrafferade ytor utgörs av salttålig ängsvegetation. 
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2. Gång- och cykelväg passerar väg 49 vid cirkulationsplats, sektion 0/210  

Den befintliga gång- och cykelvägen vid korsningen Norra Aspelundsvägen/väg 49 sänks i nivå med 
ny väg in mot den nya cirkulationsplatsen. I nära anslutning till cirkulationsplatsen planeras en 
passage över väg 49. Denna passage ska gestaltas så den får ett visuellt fokus men samtidigt har bra 
bibehållen sikt. Detta ska ske med ängsvegetation och belysning. Kantstöd ska vara av granit. 
Omläggning av cykelvägen söderut längs med Norra Aspelundsvägen och anslutningen till ny gång- 
och cykelväg kommer att utföras av Skövde kommun.  

 

 

Figur 9. Passage över väg 49 vid cirkulationsplatsen. Samtliga refuger utgörs av granitkantsten och beläggs med 
smågatsten. Grönskrafferade ytor utgörs av salttålig ängsvegetation. Tre rader smågatsten läggs mellan kantsten och 
vegetation. 
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3. Passage vid Hasslumsvägen, sektion 0/550 

En passage för gångtrafikanter och cyklister planeras öster om befintlig korsning Hasslumsvägen/väg 

49. Då hastigheten på vägsträckan är 60 km/h och passage sker över tre körfält (ett busskörfält och två 

vanliga körfält, ett i varje riktning) behöver extra omsorg läggas på gestaltning så att passerande 

bilister blir uppmärksammade på situationen och sänker farten. Vid passagen placeras refuger med 

granitkantstöd som beläggs med smågatsten i granit. Smågatstenen sätts i förband. Längsgående fogar 

läggs i 90 graders vinkel mot körriktningen. Platsen tydliggörs ytterligare med extra belysning samt 

med pollare. 

 

 

Figur 10. Passage över väg 49 vid Hasslumsvägen. 
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4. Passage vid Storängsvägen, sektion 1/030 

Strax väster om befintlig korsning Storängsvägen/väg 49 skapas en ny fickhållplats på norra sidan. 

Öster om denna hållplats planeras en passage för gångtrafikanter och cyklister. Då hastigheten på 

vägsträckan är 60 km/h och passage sker över tre körfält (ett busskörfält och två vanliga körfält, ett i 

varje riktning) behöver extra omsorg läggas på gestaltning så att passerande bilister blir 

uppmärksammade på situationen och sänker farten. Vid passagen placeras refuger med granitkantstöd 

som beläggs med smågatsten i granit. Smågatstenen sätts i förband. Längsgående fogar läggs i 90 

graders vinkel mot körriktningen. Platsen tydliggörs ytterligare med extra belysning samt med pollare. 

 

Figur 11. Passage vid Storängsvägen/väg 49. 
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5. Gång- och cykelväg ansluter till järnvägsbank, sektion 1/390 

I den östra delen av vägsträckningen leds den nya gång- och cykelvägen upp på en järnvägsbank. 

Gång- och cykelvägen gör här en sväng. Denna sväng bör ha en radie som inte underskrider 30 meter, 

men ju större radie desto bättre. Slänten som omger järnvägsbanken ska i möjligaste mån inte 

överskrida 1:3 så att den uppfyller kraven på släntlutning för att räcken ska kunna undvikas. Detta är 

inte möjligt längs hela sträckan varför räcken kommer behövas innan anslutningen till bron över Ösan. 

Räcken ska utformas så att de passar in i omgivande landskap. Det kommer även behövas ett vägräcke 

längs sträckan.  

 

 

Figur 12. Anslutning av gång-och cykelbana till järnvägsbank 

 

 

Figur 13. Sektion där gång- och cykelbana förläggs på järnvägsbank 
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5. Fortsatt arbete 

Vägplanen ska möjliggöra fastställelse av vägområdet. I kommande skede utförs detaljprojekteringen 

inför byggskedet. Projekteringsarbetet ska utgå från krav och principer i detta gestaltningsprogram. 

5.1. Bygghandlings- och byggskede 

Viktiga frågor att bevaka under framtagande av bygghandling och under byggskedet är bland andra: 

• Placering av vägmärken, skyltar och stolpar 

• Vegetationsetablering i vägens sidoområden 

• Val av ängsfröblandning till södervända skiljeremsor för att tillskapa artrika vägkanter 

• Val av ängsfröblandning till övriga vägslänter 

• Val av färdig ängsmatta till refuger bredare än en meter 

• Åtgärder för att minimera intrång på tomtmark  

• Åtgärder för att bevara befintlig vegetation i största möjliga utsträckning, genom exempelvis 

flytt av träd 

• Skyddsåtgärder under byggskedet för vegetation som ska bevaras 

De fokusområden med principer som har utpekats i kapitel 4 i Gestaltningsprogrammet är särskilt 

viktiga att bevaka i kommande skeden. 

5.2. Drift och underhåll 

Väletablerade vegetationsytor kräver lägre skötselinsatser än dåligt etablerade ytor. En snabb 

etablering är därför viktig varför färdiga ängsmattor är att föredra för etablering i refuger. 

Etableringsfasen kräver intensivare skötsel, men det är viktigt att detta genomförs för att på sikt skapa 

en anläggning med lågt underhållsbehov.  
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