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1. Inledning 

”Statliga kulturvägar utgör en linjär struktur i landskapet som tydligt visar den väghistoriska 

och/eller vägtekniska utvecklingen från forntid till nutid” 

 

Citatet utgör Trafikverkets (2018, s. 6) definition för kulturväg. Men vad är egentligen en 

kulturväg? Vad ingår i begreppet och vad ligger till grund för klassificeringen av kulturvägar? 

Eftersom det idag utförs nya kulturvägsinventeringar är ämnet högaktuellt, vilket är en stor 

anledning till varför jag finner ämnet intressant. Kulturvägar är även intressanta då vägarna är 

en typ av kulturarv som används dagligen och fortfarande har samma funktion idag som när 

vägen skapades eller anlades. Jag anser även att våra gamla vägar är ett kulturarv som har 

hamnat i skymundan, ett kulturarv som inte skyddas på samma sätt som exempelvis 

byggnader, alléer eller stengärden. Kulturväg är ett svårdefinierat begrepp. I uppsatsen 

diskuteras andra begrepp inom kulturmiljövården som varit, eller är, svårdefinierade. 

Uppsatsen är en jämförande studie med syfte att undersöka vad som ligger till grund för 

klassificering av en kulturväg. 

 

Enligt Grazuleviciute-Vileniske & Matijosaitiene (2010) har arbetet med historiska vägar inte 

fått samma värde eller skydd i Europa som i USA. Författarna tar upp det faktum att det kan 

vara svårt att bestämma vad som ingår i en väg och att frågan blir än mer komplex när man tar 

in faktorer som vägens förhållande till omgivningarna, historia och dess sociala status. De 

påpekar också att det fattas en internationell metod för värdering av vägar. Att gamla vägar 

inte har fått stor uppmärksamhet i Europa anser jag stämmer överens med min bild av hur det 

ser ut i Sverige. Det faktum att det förra gången som det gjordes en inventering av kulturvägar 

inte fanns en klar definition av ”kulturväg” visar på komplexiteten av ämnet och att våra 

vägar är ett kulturarv som har glömts bort. 

 

2. Bakgrund 

Vägverket skrev år 2007 att de inventeringar som gjorts av Sveriges kulturvägar inte har 

utgått från en och samma definition av kulturväg och därför behövdes det tas fram en 

gemensam definition (Vägverket 2007). Den definition som man arbetar efter idag är 

preciserad av Trafikverket och lyder: ”Statliga kulturvägar utgör en linjär struktur i 

landskapet som tydligt visar den väghistoriska och/eller vägtekniska utvecklingen från forntid 
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till nutid” (Trafikverket 2018, s. 6). Utöver denna definition finns det kriterier för vad en 

kulturväg ska innehålla och hur den ska skötas. Dels ska ”kulturvägens bärande objekt, 

sammanhang, strukturer, karaktärsdrag, skala och funktion bestå” (Trafikverket 2018, s. 6) 

och vägen ska hanteras på så sätt att dess värden inte försvinner, utan de ska bevaras. Trots att 

de gamla inventeringarna inte är gjorda utifrån samma definition av kulturväg bör det i dessa 

finnas gemensamma kriterier för klassificering av kulturvägar. 

 

2.1 Klassificering av kulturvägar 

Grazuleviciute-Vileniske & Matijosaitiene (2010) har tagit fram en metod för att klassificera 

vägar. Deras exempel i artikeln kommer från Europa. Det första steget i metoden är att dela in 

vägar i tre kategorier: väglandskapet som kulturarv, vägen som kulturarv och kulturarv i 

väglandskap. I den första kategorin är helheten i fokus, i den andra kategorin är vägen i fokus, 

och i den tredje är objekten i fokus. En väg kan även vara intressant på olika nivåer, från lokal 

till internationell.  

 

Kategorin väglandskapet som kulturarv är en bred kategori. ”Landskapet” ska här läsas som 

ett större sammanhang, såsom samhället. Vägen ska ses som en del av landskapet, och 

landskapet kan bidra med upplevelsevärde för den som kör på vägen. Inom kategorin ingår 

aspekter som ekonomi, politik och estetik. Kategorin tar även upp nya vägar som ska anläggas 

i kulturlandskap, den typen av vägar är inte intressant för denna uppsats. Författarna tar även 

upp vägens funktion, vägen kan koppla ihop kulturarv och författarna menar att så fort det 

finns en väg i landskapet är det ett väglandskap. Vägen kan även bidra till ett områdes värden, 

genom att koppla ihop olika platser och objekt blir dessa platser mer tillgängliga 

(Grazuleviciute-Vileniske & Matijosaitiene 2010). 

 

I den andra kategorin där vägen är i fokus kan vägen vara ett kulturarv på grund av att vägens 

uppbyggnad är ”unik”, på grund av dess historiska användning eller för att den representerar 

en historisk period. Även hur vägen tar sig fram i landskapet kan vara av värde och vilken typ 

av vegetation som finns längs vägen eller hur vägrenen är planterad kan styrka den historiska 

period som vägen representerar. Vägen kan även ha kopplingar till viktiga historiska 

händelser, personer eller konst (Grazuleviciute-Vileniske & Matijosaitiene 2010). 
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Den tredje kategorin där objekt är i fokus är inte lika innehållsrik som de två andra 

kategorierna. Denna kategori gäller objekt som är direkt eller indirekt kopplade till vägen, 

men även delar av själva vägen. Objekten kan vara byggda före eller efter vägen anlades. 

Objekten kan ligga tätt intill vägen eller vara synliga från vägen. 

 

Ruiz (2016) har skrivit en artikel om hur man genom vändpunkter i vägkonstruktionshistorien 

kan klassificera de element som vägen består av. I artikeln behandlas spanska vägar och 

därmed de spanska vägarnas historia. Dock kan grundidén, att klassificera vägar utifrån 

landets väghistoria, appliceras på andra länders vägar. National Register of Historic Places är 

en amerikansk databas med historiskt viktiga objekt och platser (National Park Service 2019). 

Utifrån deras kriterier för kulturarv har Ruiz (2016) tagit fram fyra kategorier av vägar. Dessa 

fyra är: vägar som är kopplade eller associerade med historiska händelser, vägar som 

associeras med specifika historiska personer, vägar som representerar en viss period, metod 

eller en stil för vägbygge samt vägar som kan bidra med information om landets historia. 

 

Ruiz (2016) lägger fram ett metodförslag för att klassificera vägar med fem huvudaspekter 

som bygger på landets vändpunkter i vägens byggnadshistoria. Eftersom det är Spaniens 

historia är det inte intressant att beskriva alla aspekter på en detaljerad nivå i denna uppsats, 

utan de kommer endast att presenteras kort och i generella drag. Aspekterna behandlar vägens 

struktur, så som riktning, genomskärning, bredd och beläggning. Även objekt vid vägen tas 

upp, som exempelvis broar och vägmärken (exempelvis milstenar). 

 

2.2 Begrepp inom kulturmiljövården 

I kommande stycke kommer definitioner av begrepp inom kulturmiljövården att presenteras. I 

uppsatsen kommer dessa definitioner av begreppen att användas och diskuteras. 

 

Riksantikvarieämbetet (2015) definierar begreppet ”kultur” som något som människan har 

skapat, människors sociala liv samt människans verksamheter. Förutom ting som människan 

skapat ingår även sociala aspekter som traditioner, värderingar och levnadssätt, samt 

verksamheter som teater, musik eller konst. 
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Begreppet ”kulturmiljö” definieras av Riksantikvarieämbetet (2018) som all miljö som blivit 

påverkat av människan. En kulturmiljö kan variera i storlek, från en enstaka lämning eller 

anläggning till en hel region. Kulturmiljö innefattar även immateriella ting, som exempelvis 

ortnamn. 

 

Många av begreppen inom kulturmiljövården är svårdefinierade. Riksantikvarieämbetet 

(2015) diskuterar i sin rapport Plattform Kulturhistorisk värdering och urval några av 

begreppen. De lyfter att komplexiteten med begreppen kan ha sin grund i att det är flera olika 

yrkesroller som använder sig av begreppen och att de kan betyda olika beroende på vilket 

perspektiv man utgår från. Begreppen har även använts under en lång period och kan därför 

ha skiftat i betydelse genom åren. 

 

Idag har begreppet kulturarv en bred betydelse. I dagens definition är kulturarv något som vi 

människor sätter värde på, något som vi i olika situationer definierar för att antingen få en 

förståelse för dagens situation eller för att påminnas om en föregången tid. Det kan även vara 

något som gör att vi känner samhörighet med samhället eller utanförskap. Dock har 

begreppets betydelse förändrats under de senaste tvåhundra åren, sedan 1800-talet då Viktor 

Rydberg (författare, 1828–1895) skrev om begreppet för första gången. Då användes 

begreppet bland annat för den kultur som vi fått från generationerna före oss. Under mitten på 

1900-talet skiftade begreppets betydelse och fick en mer negativ klang och associerades med 

”traditioner och bakåtsträvan” (Riksantikvarieämbetet 2015, s. 66). Under 1990-talet fick 

begreppet en bredare betydelse där även människans förhållande till kulturarvet ingick 

(Riksantikvarieämbetet 2015). 

 

Riksintresse för kulturmiljövård har varit svårtolkat, därför har Riksantikvarieämbetet (2014b) 

tagit fram en handbok för tolkning av bland annat miljöbalken. Svårigheterna med 

riksintressena har både varit vem som har ansvar och vilka typer av platser som kan vara av 

intresse. En plats kan klassas som riksintresse för kulturmiljövården om platsen kan bidra med 

förståelse för vår historia, vår samhällsutveckling. Ett riksintresse för kulturmiljövården ska 

antingen visa något som är typiskt för hela landet, eller något som är unikt och annorlunda. 

Ett riksintresse ska även via ett större område, en större helhet, visa landets historia. 

Riksintressen för kulturmiljövård skyddas via miljöbalken 4 kap (Riksantikvarieämbetet 

2014b). Aktuella lagar presenteras senare i arbetet. 
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Även begreppet fornlämning har förändrats över tid. Det har förekommit oklarheter angående 

begreppet och kulturmiljölagen som skyddar fornlämningar. Några av de oklarheter som 

förekommit är hur vissa begrepp inom fornlämningsdefinitionen ska tolkas 

(Riksantikvarieämbetet 2014a). En del av definitionen lyder: ”Fornlämningar är följande 

lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre 

tiders bruk och som är varaktigt övergivna” (2 kap. 1 § Kulturmiljölagen SFS 1988:950). De 

begrepp som kan vara svårtolkade, och som saknat förklaring, är ”forna tider”, ”äldre tiders 

bruk” och ”varaktigt övergivna”. Svaren för vad begreppen syftar på står i lagarnas 

förarbeten, propositionerna. Begreppet ”forna tider” ska enligt propositionen 2012/13:96 

(Miljödepartementet 2012) ses som en flytande tidsangivelse som kan definieras från fall till 

fall beroende på lämningstyp. I propositionen 1987/88:104 (Miljödepartementet 1987) står det 

att syftet med ”äldre tiders bruk” är att endast lämningar av ”ålderdomlig art” ska kunna 

klassas som fornlämning. Riksantikvarieämbetet (2014a) definierar inte ”varaktigt 

övergivna”. För att en lämning ska klassas som fornlämning ska det även ha tillkommit före 

år 1850. Lämningar som tillkommit senare benämns som ”övriga kulturhistoriska lämningar” 

(Riksantikvarieämbetet 2014a). 

 

2.3 Lagar 

Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) är den lag som skyddar vår kulturmiljö och behandlar bland 

annat fornminnen och byggnadsminnen. Fornminnen diskuteras här ovan. Ett byggnadsminne 

är en enskild byggnad eller en byggnad ”som ingår i ett bebyggelseområde” med höga 

kulturvärden. I kulturmiljölagen 2 kap 1 § nämns “färdvägar”. Dock behandlar 2 kap 

kulturmiljölagen fornlämningar. Det är med andra ord de vägar som är “varaktigt övergivna” 

som är skyddade via lagen. Våra kulturvägar som används, de vägar som ingår i 

kulturvägsinventeringarna, kan därför inte skyddas trots att “färdvägar” finns med i lagtexten. 

4 kap. av miljöbalken (SFS 1998:808) behandlar riksintressen för kulturmiljövården. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kulturvägsinventeringar har hanterat begreppet 

”kulturväg” samt att undersöka vad som ligger till grund för klassificeringen av kulturvägar. 

Syftet är även att titta på lagstiftningens förhållande till kulturvägar. 
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Frågeställningen uppsatsen svarar på lyder: hur har inventeringarna hanterat aspekterna 

sträckningen, beläggning, objekt vid vägen och omgivande landskap? 

 

4. Material och metoder 

Uppsatsen består av två mindre studier. Den första studien bidrog till formuleringen av 

uppsatsens frågeställning. Under den andra studien undersöktes inventeringarna utifrån 

frågeställningen. Nedan presenteras de båda studierna. Den första studien presenteras som 

”Förstudie” och den senare som ”Undersökning av inventeringarna”. Uppsatsen diskuterar 

även några begrepp inom kulturmiljövården, dels för att visa på komplexiteten i många av 

begreppen men även för att kunna diskutera kulturvägens möjlighet att skyddas via någon lag. 

 

4.1 Förstudie 

I uppsatsen har fyra inventeringar undersökts. Inventeringarna är från länen Skåne (två 

stycken), Kalmar och Dalarna och är utförda mellan 1995 och 2018. Inventeringarna från 

Skåne 1997, Kalmar och Dalarna kallas i arbetet för ”de äldre inventeringarna”. Anledningen 

till varför dessa fyra inventeringar används i arbetet är för att de ger en viss geografisk 

spridning och en spridning i tid. Inventeringen från Skåne 2019 är även intressant att ha med 

då den har utgått från Trafikverkets definition av kulturväg. De äldre inventeringarna hittades 

genom sökning på Libris på sökorden ”kulturväg*” och ”kulturarv* väg*”. 

 

Utöver de fyra inventeringar som har använts i arbetet har inventeringar även gjorts i bland 

annat följande län. Listan baseras på information från mailkonversation med Trafikverket. 

 

• Göteborg och Bohus län 1991 

• Kalmar län 1994 

• Skaraborgs län 1997 

• Gävleborgs län 1999 

• Västerbottens län 1999 

• Jämtlands län 2000 

• Värmlands län 2000 

• Norrbotten och Västerbottens län 2001 
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• Skåne län 2008 

• Hallands län 2008 

• Dalsland 2009 

 

Uppsatsarbetet började med undersökning av forskningsläget och jag insåg tidigt att det inte 

har skrivits många artiklar om ämnet, och inga artiklar alls om kulturvägar i Sverige. Det har 

inte heller gjorts någon liknande studie som jämför tidigare inventeringar. De artiklar som 

anses vara relevanta för uppsatsen presenteras i bakgrunden. Arbetet med inventeringarna 

började med att jag läste igenom de inledande delarna av inventeringarna (förutom den 

senaste inventeringen från Skåne 2019, på grund av att jag fick tillgång till denna sent i mitt 

arbete). I de inledande delarna av inventeringarna finns information om bland annat vilka 

kriterier som finns för att en väg ska klassas som kulturväg, en del om vägens historia och 

arbetsmetoden för inventeringen. Utifrån detta tog jag fram fyra aspekter som de tre äldre 

inventeringarna alla hanterade. Dessa fyra är: sträckningen, beläggning, objekt vid vägen och 

omgivande landskap. Utifrån dessa aspekter formulerade jag min frågeställning. Aspekterna 

undersöks med syfte att se vilket som väger tyngst vid klassificering av kulturväg. Nedan 

presenteras beskrivning på de fyra aspekterna. 

 

4.1.1 Sträckningen 

Sträckningen innebär vägens placering i landskapet, ifall den löper längs ursprungssträckan 

eller inte. 

 

4.1.2 Beläggning 

Beläggning innebär vägens slityta. Den kan bestå av bland annat asfalt, grus, gatsten eller 

betong. 

 

4.1.3 Objekt vid vägen 

Objekt vid vägen innebär alla typer av objekt som nämns i inventeringarna, både objekt som 

är direkt knutna till vägen och objekt som inte har något direkt koppling till vägen. 

Grazuleviciute-Vileniske & Matijosaitiene (2010) har en liknande indelning som de kallar 

kulturarv i väglandskap. I både deras indelning och den aspekt som undersökt i denna uppsats 
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ligger fokus på de objekt som är direkt eller indirekt kopplade till vägen. Alla objekt som 

nämns i vägens beskrivande delar ingår i denna aspekt, oavsett om objektet tillkommit före 

eller efter att vägen anlades. 

 

4.1.4 Omgivande landskap 

Vägen med omgivande landskap innebär ett större område, en helhet i landskapet där vägen 

inte ska ses som en separat del utan som en del av landskapet i övrigt. Aspekten har likheter 

med den indelning Grazuleviciute-Vileniske & Matijosaitiene (2010) kallar för väglandskapet 

som kulturarv. Deras kategori innefattar landskapet i stort och behandlar bland annat 

upplevelsevärde för den resande, vägens estetiska värde och vägens funktion som en länk 

mellan intressanta platser eller objekt. För aspekten omgivande landskap, som denna uppsats 

undersöker, ligger fokus på om landskapet kring vägen beskrivs i vägarnas beskrivande delar. 

 

4.2 Undersökning av inventeringarna 

Efter de inledande delarna presenteras de vägar som har klassats som kulturvägar. I 

inventeringen från Skåne 2019 presenteras vägarna i en bilaga. För de äldre inventeringarna 

finns det en beskrivande text av vägen, denna del kallas i uppsatsen för beskrivning av 

vägen/vägens beskrivande delar. En del av vägarna i inventeringarna för Skåne 1997 och 

Kalmar har också ett stycke med rekommenderad skötsel. I inventeringen från Skåne 2019 

presenteras vägarnas ”Främsta värde” och ”Övrigt av intresse” med några enstaka ord, det 

finns även ett avsnitt med generell rekommenderad skötsel för kulturvägarna. Vid 

undersökningen av hur inventeringarna har hanterat aspekterna är det i vägens beskrivande 

delarna jag har tittat, för Skåne 2019 är det både det som står om främsta värde och övrigt av 

intresse som jag har tittat på. För några av aspekterna har jag även tittat på vad det står i den 

rekommenderade skötseln för att se ifall aspekten tas upp där. Det som står i den 

rekommenderade skötseln är egentligen inte intressant för min frågeställning då den 

rekommenderade skötseln behandlar vägens framtid och inte vägens status vid 

klassificeringen. Dock är det intressant att se om aspekten är viktig för att vägen ska klassas 

som kulturväg i framtiden. 
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4.3 Metoddiskussion 

Den studie jag har gjort kan utföras på ett annat sätt än hur den utförs i denna uppsats. Dels 

kan andra och fler inventeringar användas, andra aspekter kan undersökas och andra metoder 

för undersökningen och jämförelsen kan göras. De aspekter som denna uppsats undersöker är 

de aspekter jag uppfattade som mest framträdande i de äldre inventeringarnas inledande delar. 

Det kan självklart finnas andra aspekter som lyfts fram som man kan undersöka, det går även 

att göra en annan typ av indelning, exempelvis kan ”Vägens struktur” vara en aspekt där både 

sträckningen och beläggningen ingår. Själva undersökningen av aspekterna kan också göras 

annorlunda. Även den sammanställning som har gjorts utifrån inventeringarnas urvalskriterier 

kan delas in på olika sätt. Hur jag har tolkat texterna behöver inte stämma med hur andra 

tolkar samma text. Motivering för varför just de fyra undersökta inventeringarna används 

hittas under rubrik 4.1 Förstudie. 

 

4.4 Studiens upplägg 

Uppsatsen börjar med en presentation av de fyra inventeringarna. Därefter presenteras 

aspekterna var för sig med en beskrivning för hur varje inventering har hanterat aspekten, med 

exempel. Efter genomgång av alla aspekter och inventeringar kommer en diskussionsdel, där 

en jämförelse görs mellan aspekterna. 

 

5. Presentation av inventeringarna 

I uppsatsen presenteras inventeringarna i kronologisk ordning. I de fyra undersökta 

inventeringen presenteras totalt 320 kulturvägar. 

 

5.1 Skåne 1997 

Den skånska inventeringen från 1997 utfördes under åren 1995–1996 och omfattar de statliga 

vägarna i Skåne. Vägverket Region Skåne drev projektet och syftet med inventeringen var att 

lyfta de vägmiljöer som är värda att bevara, samt att lyfta behovet av att skydda vägarnas 

värden. I rapporten redovisas inte alla kulturvägar, utan endast de vägar som klassades ha 

högst värde. För alla vägar presenteras rekommenderad skötsel. I inventeringen presenteras 46 

kulturvägar, som totalt är 201,7 km långa (Helgesson & Trellid 1997). 
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5.2 Kalmar 

Kalmars inventering var ett projekt mellan Vägverket Region Sydöst och Länsstyrelsen i 

Kalmar län och utfördes under åren 1998–1999. Syftet var att få fram material till kommande 

vägprojekt samt att öka kunskapen om länets vägnät. Vägarna i inventeringen klassificeras i 

tre grupper, från högsta bevarandevärde, mycket högt bevarandevärde till högt 

bevarandevärde. Alla kulturvägar i länet är inte med i rapporten, då rapporten är en 

exempelsamling. I inventeringen redovisas endast vägar från de två högsta klasserna, dock 

presenteras inte alla vägar från klasserna. För 102 av vägarna finns rekommenderad skötsel. I 

inventeringen presenteras 121 kulturvägar, som totalt är 1033,7 km långa (Almqvist & 

Lindegård 1999). 

 

5.3 Dalarna 

Inventeringen i Dalarna utfördes av Vägverket Region Mitt och Länsstyrelsen i Dalarna år 

2002. Syftet med inventeringen var att presentera vägar med högt bevarandevärde, samt ge 

underlag till framtida vägprojekt. Inventeringen är indelad i olika karaktärsområden där 

vägarna presenteras under respektive område. För vägarna i Dalarnas inventering finns inte 

något avsnitt med rekommenderad skötsel. I de inledande delarna finns däremot ett avsnitt 

med ”Hänsyn” där råd tas upp som utgår från dåvarande Vägverkets tidigare vägprojekt. I 

inventeringen presenteras 54 kulturvägar, som totalt är 634 km långa (Allgefält 2002). 

 

5.4 Skåne 2019 

Den senaste inventeringen från Skåne är från 2019 och utfördes av Regionmuséet 

Kristianstad/ Landsantikvarie i Skåne. Inventeringen är en del av det projekt som leds av 

Trafikverket där Sveriges alla län ska genomföra en kulturvägsinventering. I rapporten 

presenteras sju karaktärsområden i Skåne (Trafikverket 2019). Jag fick tillgång till 

inventeringen i slutet av arbetet med min uppsats och följer inte samma upplägg som de 

övriga tre. Trots det används inventeringen i uppsatsen och aspekterna jämförs i den mån det 

är möjligt. I inventeringen presenteras 320 kulturvägar. Kulturvägarnas längd framgår inte i 

rapporten. 
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Den största skillnaden mellan denna inventering och de övriga är att det i denna inte finns en 

utförlig beskrivning av varje väg. Det som presenteras för varje väg är ”Främsta värde” och 

”Övrigt av intresse” med mycket korta beskrivningar, oftast med ett enda ord. Inventeringen 

utgår från den tidigare skånska inventeringen (från 1997) där de vägar som fick den högsta 

klassificeringen har inventerats, men även vägar baserat på tips från bland annat allmänheten 

och egen ”lokal kännedom” från de som utförde inventeringen inventerades. På grund av 

tidsbrist har inte alla steg i metoden använts i inventeringen (Trafikverket 2019). 

 

För vägarna i inventeringen Skåne 2019 finns inte något avsnitt med rekommenderad skötsel. 

I de inledande delarna finns däremot ett avsnitt med ”Kulturvägar med åtgärdsbehov”. Där 

står bland annat att åtgärder som kan påverka objekt vid vägen och vägens karaktär inte bör 

utföras, samt hur alléer ska behandlas (Trafikverket 2019). 

 

6. Resultatanalys 

6.1 Sträckningen 

Inventeringarna har undersökts för att se hur kategorin sträckningen har hanterats i de 

beskrivande delarna. Det som undersöks är ifall sträckningen nämns samt om vägens 

sträckning har förändrats eller inte. Breddning av vägen räknas inte som en förändring av 

sträckningen då vägen löper på samma ställe. Även om det i vissa fall är underförstått att 

vägen går längs ursprungssträckan när flera objekt ligger längs med vägen, har det räknats 

som ej förekomst, då sträckningen faktiskt inte har nämnts utan det är objekten som lyfts 

fram. Nedan återfinns ett diagram över förekomst respektive inte förekomst av aspekten 

sträckningen för vägarna i de undersökta inventeringarna. För varje inventering görs en 

redogörelse för hur bedömningen har gjorts och det ges exempel på hur inventeringarna 

diskuterar aspekten. 
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Fig. 1. Diagram över förekomst respektive inte förekomst av aspekten sträckningen. Värdena visas i 

procent. För varje inventering samt för det totala står antalet vägar som ingår inom parantes. 

Källa: Allgefält 2002; Almqvist & Lindegård 1999; Helgesson & Trellid 1997; Trafikverket 2019. 

 

 

6.1.1 Skåne 1997 

I den skånska inventeringen från 1997 nämns sträckningen för 45 av 46 vägar. 31 av vägarna 

löper i ursprungssträckan. I rekommendationerna står det för 34 av de 46 vägarna att en 

förändring av sträckningen inte bör ske (Helgesson & Trellid 1997). 

 

I inventeringens inledande delar hanteras sträckningen bland annat i ett stycke som behandlar 

hotbilder för kulturvägarna där ”Rätning” är en av hotbilderna. Sträckningen ingår även i 

urvalskriteriet ”Funktion och status” där det lyfts att vägens sträckning mellan två punkter kan 

visa vägens ursprungsfunktion. De vägar som har klassats ha högst värde i inventeringen, och 

med andra ord de vägar som presenteras i rapporten, är vägar som ”löper i ursprunglig 

sträckning” (Helgesson & Trellid 1997, s. 9). 

 

Följande är exempel från inventeringen på hur sträckningen kan nämnas för en väg. 

• ”På Sk Rek [Skånska rekognosceringskartan] finns delar av denna väg utritad i samma 

sträckning som idag medan andra sträckor gjorts om senare” (Helgesson & Trellid 

1997, s. 36). 
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• ”På Sk Rek finns vägen med och löper då identiskt med dagens sträckning” 

(Helgesson & Trellid 1997, s. 54). 

 

6.1.2 Kalmar 

I inventeringen av Kalmar län ingår 121 vägar, för 65 av dem nämns sträckningen. 57 av 

vägarna löper i ursprungssträckan. För 44 av vägarna står det i rekommendationer att vägen 

inte bör rätas eller att sträckningen inte bör ändras (Almqvist & Lindegård 1999). 

 

I Kalmar läns inventering är sträckans kontinuitet ett av urvalskriterierna. Kriteriet innebär att 

vägens sträckning ska i stora drag följa ursprungssträckan. 

 

Följande är exempel från inventeringen på hur sträckningen kan nämnas för en väg. 

• ”Vägen utgör ett fint exempel på en väg som visserligen belagts med som ändå 

behållit sin sträckning, bredd och landskapsanpassning” (Almqvist & Lindegård 1999, 

s. 71). 

• ”Vägen har fått ny sträckning i samband med passage över vattendrag” (Almqvist & 

Lindegård 1999, s.120). 

• ”Vägen ligger i samma sträckning som på Generalstabskartan från 1880” (Almqvist & 

Lindegård 1999, s.143). 

 

6.1.3 Dalarna 

I inventeringen ingår 54 vägar, för 50 av dessa nämns sträckningen. 50 av vägarna löper i 

ursprungssträckan. I Dalarnas inventering finns inget avsnitt med rekommenderad skötsel för 

varje enskild väg, men sträckningen nämns i avsnittet ”Hänsyn”. Där står att vägarna inte bör 

rätas då deras kulturhistoriska värden kan förstöras (Allgefält 2002). 

I inventeringen i Dalarnas län finns sträckningen med i flera av urvalskriterierna. Aspekten 

nämns i kriterierna ”Ålder”, ”Följsamhet till landskapets topografi”, ”Strukturell betydelse” 

och ”Vägmiljön”. Sträckningen diskuteras även i ett kapitel om ”Vägens historiska och 

turistiska upplevelsevärden” (Allgefält 2002).  
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Följande är exempel från inventeringen på hur sträckningen kan nämnas för en väg. 

• ”Vägen har bevarad sträckning och bibehållen följsamhet till landskapets topografi” 

(Allgefält 2002, s. 47). 

• ”Vägen har bevarad sträckning, med undantag för partiet väster om Rörshyttan […]” 

(Allgefält 2002, s. 77). 

 

6.1.4 Skåne 2019 

I inventeringen nämns sträckningen för 195 av de 320 vägarna. Eftersom denna inventering 

inte har utförliga beskrivningar av vägarna har det inte kunnat undersökas hur många av 

vägarna som löper i ursprungssträckan. Aspekten nämns inte i de inledande delarna. För 

denna aspekt har det räknats som förekomst av aspekten ifall vägen förklaras ha en lång 

kulturhistorisk kontinuitet, vara tidstrogen eller autentisk. Detta baserat på bilaga 1, som 

förklarar en del av attributen som fyllts i för varje väg. ”Välbevarad” tas som förekomst, samt 

att sträckan är ”bevarad” då jag inte haft något annat att gå på (Trafikverket 2019). 

 

Följande är exempel från inventeringen på hur sträckningen kan nämnas för en väg. 

• Lång kontinuitet 

• Autentisk 

 

6.1.5 Sammanfattning sträckningen 

Sträckningen behandlas i inventeringarnas urvalskriterier, avsnitt om rekommenderad skötsel 

och i avsnitt om kulturvägarnas hotbilder. Det finns stora variationer för hur stor andel av 

vägarna som behandlar aspekten, mellan 55–98% (se figur 1). Aspekten behandlas på liknade 

sätt i inventeringarna, ibland hänvisar rapporten till någon av de historiska kartorna som har 

ingått i inventeringsarbetet. 

 

6.2 Beläggning 

Inventeringarna har undersökts för att se hur kategorin beläggning har hanterats i de 

beskrivande delarna. Nedan återfinns ett diagram över förekomst respektive inte förekomst av 
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aspekten beläggning för vägarna i de undersökta inventeringarna. För varje inventering görs 

en redogörelse för hur bedömningen har gjorts och det ges exempel på hur inventeringarna 

diskuterar aspekten. 

 

 

 

Fig. 2. Diagram över förekomst respektive inte förekomst av aspekten beläggning. Värdena visas i 

procent. För varje inventering samt för det totala står antalet vägar som ingår inom parantes. 

Källa: Allgefält 2002; Almqvist & Lindegård 1999; Helgesson & Trellid 1997; Trafikverket 2019. 

 

 

6.2.1 Skåne 1997 

I inventeringen nämns beläggningen för 13 av de 46 vägarna. Vägens beläggning nämns för 

33 vägar i samband med rekommendationer, där står bland annat att grusvägar fortsättningsvis 

ska ha grus som beläggning (Helgesson & Trellid 1997).  

 

I den skånska inventeringen från 1997 tas beläggning upp i urvalskriteriet ”Vägen som 

sådan”, där står om vägens slityta och vilka material som är typiska för olika tider i historien. 

I inventeringen finns även ett stycke om hotbilden mot kulturvägarna i Skåne. Vägens 

beläggning finns med i två av hotbilderna: ”Beläggning av vägbana” och ”Främmande 

material”. I dessa stycken står exempelvis hur vägarnas beläggning bör skötas ur ett 
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kulturhistoriskt perspektiv. För varje väg i inventeringen står det vilken slityta vägen har 

(Helgesson & Trellid 1997). 

 

Figur 2 kan vara något missvisande gällande denna inventering då det för varje väg listas 

vägens slityta, men beläggning nämns inte i beskrivningen för alla vägar (Helgesson & Trellid 

1997). 

 

Följande är exempel från inventeringen på hur beläggningen kan nämnas för en väg. 

• ”Sträckan söder om Gunnarp är belagd med asfalt medan den övriga delen är 

grusbelagd” (Helgesson & Trellid 1997, s. 27). 

• ”Vägen, som följer skiftesgränserna, kantas delvis av pilevall till lä och har grus som 

slityta” (Helgesson & Trellid 1997, s. 57). 

• ”Man har anlagt vägen och försett den med asfalt” (Helgesson & Trellid 1997, s. 79). 

 

6.2.2 Kalmar 

I inventeringen nämns vägens beläggning för 103 av de 121 vägarna. I rekommenderad 

skötsel nämns vägens beläggning för 73 av vägarna. I den rekommenderade skötseln står det 

exempelvis att vägen ska fortsätta ”[…] skötas med traditionellt grusvägsunderhåll […]” 

(Almqvist & Lindegård 1999, s. 109) eller att beläggning inte får ske. Alla allmänna vägar 

som är belagda med grus är inventerade. För alla vägar i Kalmars inventering listas vilket 

slitlager vägen har, dock utanför vägens beskrivande delar. För två av vägarna finns ”grus” 

med i titeln för vägen, men inte i beskrivningen. Exempelvis ”Äldre grusvägsslinga av 

Tunavägen vid Fjälster och Vibo” (Almqvist & Lindegård 1999, s. 75).  

 

Följande är exempel från inventeringen på hur beläggningen kan nämnas för en väg. 

• ”Enskild grusväg som i norr mynnar i Grönsved med en storartad utsikt som söder” 

(Almqvist & Lindegård 1999, s. 78). 

• ”En karaktäristiskt slingrande allmän väg som till största del är grusväg” (Almqvist & 

Lindegård 1999, s. 94). 

• ”En obelagd enskild väg […]” (Almqvist & Lindegård 1999, s. 111). 
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6.2.3 Dalarna 

I Dalarnas inventering nämns vägens beläggning för 11 av de 54 vägarna (Allgefält 2002). 

 

Vägens beläggning är inte en del av de urvalskriterier som ingår i Dalarnas inventering, men 

nämns under avsnittet ”Hänsyn”. Om beläggningen står det bland annat om hur material kan 

påverka vägens kulturhistoriska värde (Allgefält 2002). 

 

Följande är exempel från inventeringen på hur beläggningen kan nämnas för en väg. 

• ”Vägen är smal och grusad […]” (Allgefält 2002, s. 41). 

• ”Idag är den asfalterad […]” (Allgefält 2002, s. 49). 

• ”Det är en smal grusväg som slingrar sig […] Delen mellan Hyttan och Grytnäs […] 

är mer ombyggd och asfalterad” (Allgefält 2002, s. 69). 

 

6.2.4 Skåne 2019 

I inventeringen nämns beläggningen för 139 av vägarna (Trafikverket 2019). 

 

I rapporten finns det en karta som bland annat visar vilken beläggning vägen har. Det står i 

rapporten att en grusbelagd väg kan förlora sina värden ”[…] om den beläggs med asfalt” 

(Trafikverket 2019, s. 38). ”Välbevarad” tas som förekomst, samt att vägen är bevarad då jag 

inte haft något annat att gå på. I bilaga 1 nämns beläggningen i attributen ”Avvikande 

beläggning” (ingen av vägarna i inventeringen har beskrivits med detta attribut) och 

”Tidstrogen/autentisk”. Beläggningen ingår i dessa attribut vilket betyder att det inte endast är 

beläggningen som attributet syftar på då det används i beskrivningen av vägen (Trafikverket 

2019). 

 

Följande är exempel från inventeringen på hur beläggningen kan nämnas för en väg. 

• Gatsten 

• ”Smal autentisk grusväg” (Trafikverket 2019, s.41). 
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6.2.5 Sammanfattning beläggning 

Beläggningen har en stor del i inventeringarnas inledande delar. Aspekten nämns både i 

urvalskriterierna och i hotbilder för vägarna och stycken med rekommenderad skötsel. I 

vägarnas beskrivande delar lyfts aspekten inte i samma utsträckning som i de inledande 

delarna. Beläggningen behandlas på liknande sätt i alla inventeringar och beskrivs sällan med 

mer än någon mening. 

 

6.3 Objekt vid vägen 

För att undersöka hur objekt vid vägen hanteras har jag utgått från vad varje inventering listar 

som objekt vid vägen för att sedan se ifall det tas upp för respektive väg. Jag har även gjort 

egna bedömningar där objekt som inte har tagits upp tidigare i inventeringen nämns i 

beskrivningen av vägen. Nedan återfinns ett diagram över förekomst respektive inte 

förekomst av aspekten objekt i anslutning till vägen för vägarna i de undersökta 

inventeringarna. För varje inventering görs en redogörelse för hur bedömningen har gjorts och 

det ges exempel på hur inventeringarna diskuterar aspekten. 

 

 

 

Fig. 3. Diagram över förekomst respektive inte förekomst av aspekten objekt vid vägen. Värdena visas 

i procent. För varje inventering samt för det totala står antalet vägar som ingår inom parantes. 

Källa: Allgefält 2002; Almqvist & Lindegård 1999; Helgesson & Trellid 1997; Trafikverket 2019. 
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6.3.1 Skåne 1997 

I inventeringen nämns objekt vid vägen för alla 46 vägar. I rekommendationer nämns 

aspekten i 44 av de 46 vägarna (Helgesson & Trellid 1997). 

 

I inventeringen nämns objekt vid vägen i urvalskriteriet ”Kontinuitet”, ”Vägen som sådan” 

och ”Omgivande kulturlandskap”. Det nämns några exempel på vad objekt vid vägen är i 

kriteriet ”Vägen som sådan”, bland annat stengärden, milstenar, odlingsrösen, vägren och 

fornlämningar. Under rubriken ”Hotbild” finns ”Objekt som tillhör vägmiljön”. Här står 

allmänt om vilka hot som finns för milstenar, vägvisarstenar, stenvalvsbroar och alléer 

(Helgesson & Trellid 1997).  

 

Följande är exempel från inventeringen på hur objekt vid vägen kan nämnas för en väg. 

• ”Norr respektive söder om Lyckås finns två minnesstenar intill vägen” (Helgesson & 

Trellid 1997, s. 53). 

• ”Från Skogsdala till Esperöd finns en dubbelsidig allé där träden står tätt inpå vägen” 

(Helgesson & Trellid 1997, s. 105). 

 

6.3.2 Kalmar 

I inventeringen nämns objekt vid vägen för 109 av 121 vägar. I rekommendationer nämns 

aspekten i 75 av vägarna (Almqvist & Lindegård 1999). 

 

I Kalmars inventering nämns objekt vid vägen i avsnittet ”Värdefullt i vägmiljön” där det 

listas 20 objekt som finns vid värdefulla vägar. Har vägen objekt som ”tyder på en lång 

historisk användning och traditionell skötsel” (Almqvist & Lindegård 1999, s. 35) anses 

vägen vara värdefull. För de vägar som ingår i den högsta klassificeringen står det ”En rik 

förekomst av olika kulturobjekt visar på en långvarig betydelse” (Almqvist & Lindegård 

1999, s. 54) vilket tyder på att objekt vid vägen kan vara indikatorer för vägens ålder och 

status. 

 

Följande är exempel från inventeringen på hur objekt vid vägen kan nämnas för en väg. 
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• ”Här finns bl a ett trevägskäl med ett stort flyttblock samt flera väghållningsstenar” 

(Almqvist & Lindegård 1999, s. 75). 

• ”Den äldre vägslingan kantas av räckesstolpar i sten” (Almqvist & Lindegård 1999, s. 

94). 

• ”Flera vällagda stenmurar kantar vägen” (Almqvist & Lindegård 1999, s. 126). 

 

6.3.3 Dalarna 

I inventeringen nämns objekt vid vägen för 43 av de 54 vägarna. Aspekten nämns i kriteriet 

”Vägmiljö”. Här tar man bland annat upp milstolpar, broar och alléer som objekt vid vägen. 

Det listas också 23 saker under rubriken ”Vad ingår i vägmiljö” (Allgefält 2002). 

 

Följande är exempel från inventeringen på hur objekt vid vägen kan nämnas för en väg. 

• ”Vägbanan är smal och stenmurar, häckar, träd och stenblock förekommer nära 

vägen” (Allgefält 2002, s. 48). 

• ”Många vägnära objekt som träd, häckar, staket och uthusbyggnader ligger tätt intill 

vägen” (Allgefält 2002, s. 72). 

 

6.3.4 Skåne 2019 

I inventeringen nämns aspekten för 215 av vägarna. I inventeringens inledande delar står det 

om hur vägknutna objekt tillsammans med vägen är ett viktigt kulturarv, ett kulturarv som kan 

visa delar av vägens historia, därför ingår inte yngre objekt i inventeringsresultatet 

(Trafikverket 2019). 

 

Följande är exempel från inventeringen på hur objekt vid vägen kan nämnas för en väg. 

• Milstenar 

• Allé 

• Stenmurar 
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6.3.5 Sammanfattning objekt vid vägen 

Denna aspekt tar stor plats både i inventeringarnas inledande delar och i beskrivningen av 

vägarna. I inventeringarna presenteras det listor med vad som ingår i en värdefull vägmiljö 

där objekt vid vägen ingår. Kalmars och Dalarnas inventeringar tar även med yngre objekt i 

sina inventeringar medan de båda skånska inventeringarna endast tar upp äldre objekt. 

 

6.4 Omgivande landskap 

Till det omgivande landskapet räknas allt som inte är i direkt anslutning till vägen. De vägar 

som beskrivs med mer än objekt vid vägen anses som vägar där det omgivande landskapet 

behandlas. Nedan återfinns ett diagram över förekomst respektive inte förekomst av aspekten 

vägen med omgivande landskap för vägarna i de undersökta inventeringarna. För varje 

inventering görs en redogörelse för hur bedömningen har gjort och det ges exempel på hur 

inventeringarna diskuterar aspekten. 

 

 

 

Fig. 4. Diagram över förekomst respektive ej förekomst av aspekten omgivande landskap. Värdena 

visas i procent. För varje inventering samt för det totala står antalet vägar som ingår inom parantes. 

Källa: Allgefält 2002; Almqvist & Lindegård 1999; Helgesson & Trellid 1997; Trafikverket 2019. 
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6.4.1 Skåne 1997 

I inventeringen tas aspekten upp för 45 av de 46 vägarna. Bland rekommendationer nämns det 

omgivande landskapet för 42 av vägarna. I inventeringen behandlas det omgivande landskapet 

i kriteriet ”Omgivande kulturlandskap”. I de fall som det omgivande landskapet tas upp är det 

bland annat i termer som ”kulturlandskap” eller att det nämns hur det omgivande landskapet 

ser ut eller vad det innehåller (Helgesson & Trellid 1997). 

 

Följande är exempel från inventeringen på hur omgivande landskap kan nämnas för en väg. 

• ”Omgivande landskap upptas av skog, betesmarker och åkrar” (Helgesson & Trellid 

1997, s. 93). 

• ”Omgivande kulturlandskap är huvudsakligen öppen odlingsmark där åkrarna 

dominerar, men där det även finns flera betesmarker” (Helgesson & Trellid 1997, s. 

107). 

• ”Vägen och det omgivande kulturlandskapet utgör tillsammans en unik och väl 

sammanhållen miljö” (Helgesson & Trellid 1997, s. 109). 

 

6.4.2 Kalmar 

I inventeringen behandlas det omgivande landskapet för 114 av 121 vägar. Rekommenderad 

skötsel finns som sagt inte för alla vägar i inventeringen, men av de 102 vägar som har 

rekommenderad skötsel nämns det omgivande landskapet för 30 av dem (Almqvist & 

Lindegård 1999). 

 

I Kalmars inventering nämns det omgivande landskapet under rubriken ”Värdefullt i 

vägmiljön”, där står det ”En vägmiljö bedöms därför som värdefull, om den är tydligt 

anpassad till omgivande natur-och kulturlandskap […]” (Almqvist & Lindegård 1999, s. 35), 

aspekten ingår även i kriteriet ”Vägar anpassade till topografi och markanvändning”. Det 

omgivande landskapet ingår även i klassificeringen av den högsta gruppen där ”[…] vägen 

inte har förändrats mer än att dess ursprungliga anpassning till det omgivande landskapet har 

kunnat bibehållas” (Almqvist & Lindegård 1999, s. 53–54).  

 

För de vägar där det omgivande landskapets karaktär beskrivs, om det finns beskrivet hur 

vägen bidrar till landskapets helhetsbild, om det står om innehållet i det omgivande 
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landskapet eller om utsikten påverkar klassificeringen av vägen räknas det som förekomst av 

aspekten (Almqvist & Lindegård 1999). 

 

Följande är exempel från inventeringen på hur omgivande landskap kan nämnas för en väg. 

• ”Vägen tillsammans med landskapet har högsta bevarandevärde” (Almqvist & 

Lindegård 1999, s. 72). 

• ”Landskapet är öppet och vackert med enstaka äldre ekar och enstaka enar” (Almqvist 

& Lindegård 1999, s. 86). 

• ”En smal grusväg till stor del genom ett öppet odlingslandskap” (Almqvist & 

Lindegård 1999, s. 98). 

 

6.4.3 Dalarna 

I inventeringen nämns aspekten för 53 av vägarna. Aspekten ingår i urvalskriteriet 

”Upplevelsevärde”. Det omgivande landskapet lyfts också som viktigt i den del som beskriver 

länets karaktärsområden, där står ”För att förstå vägens historiska betydelse och värde bör 

hela det omgivande landskapet beaktas. Den enskilda vägsträckan har sitt värde i relationen 

till det system av vägar som den ingår i och till det omgivande landskapet” (Allgefält 2002, s. 

33). 

 

Följande är exempel från inventeringen på hur omgivande landskap kan nämnas för en väg. 

• ”Väg 775 slingrar genom ett lätt kuperat skogslandskap […]” (Allgefält 2002, s. 41). 

• ”Den passerar värdefulla kulturlandskap med odlingsrösen och stenmurar […]” 

(Allgefält 2002, s. 46). 

• ”Vägen går genom ett vackert kulturlandskap med vida utblickar över Orsasjön och 

upplevelsevärdet är stort” (Allgefält 2002, s. 136). 

 

6.4.4 Skåne 2019 

Aspekten nämns för 206 av vägarna. I inventeringen kan begreppet ”sammanhang” i 

definitionen kopplas till aspekten omgivande landskap. Landskapet kan även beskrivas för de 

olika karaktärsområdena som presenteras i inventeringen. I bilaga 1, som är en ”Tolkning av 
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attribut” står det om hur attributet ”upplevelsevärde” har tolkats i inventeringen, där 

framkommer det att det omgivande landskapet har stor påverkan på vägens upplevelsevärde. 

På grund av att upplevelsevärdet är kopplat till det omgivande landskapet har ”utsikt” även 

tolkats som förekomst av aspekten omgivande landskap (Trafikverket 2019). 

 

Följande är exempel från inventeringen på hur omgivande landskap kan nämnas för en väg. 

• Fornlämningsmiljöer 

• Kulturmiljö 

• Tilltalande omgivningar 

 

6.4.5 Sammanfattning omgivande landskap 

I vissa fall beskrivs det omgivande landskapet kort, exempelvis att det nämns vilken typ av 

landskapskaraktär vägen ligger i. I andra fall används beskrivande ord upp som ”vackert” och 

”unikt”.   
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6.5 Sammanställning av inventeringarna 

Nedan redovisas en sammanställning av inventeringarnas urvalskriterier, baserat på vad som 

står i de inledande delarna i inventeringarna. Kriterierna är grupperade i kategorier. 

Förklaringar till kriterierna hittas i inventeringarna. 

 

 

Tab. 1. Tabell över inventeringarnas kriterier för klassificering av kulturväg. 

Källa: Allgefält 2002; Almqvist & Lindegård 1999; Helgesson & Trellid 1997; Trafikverket 2019. 

Skåne 1997 Kalmar Dalarna Skåne 2019 

Materiella lämningar Materiella lämningar Materiella lämningar Materiella lämningar 

Omgivande landskap Milstolpar 

Stenmurar 

Mjölkbord 

Grindstolpar 

Runstenar 

Alléer 

Gästgiverier 

Milstolpar 

Stenmurar och 

trägärdsgårdar 

Mjölkpallar 

Minnesstenar 

Sockenstenar 

Vägmiljö 

Alléer 

Gästgiverier 

Milstenar 

Stenmurar 

Stolpar 

Gränsstenar 

Immateriella 

lämningar 

Immateriella 

lämningar 

Immateriella 

lämningar 

Immateriella 

lämningar 

- Träd med tradition 

Platser med tradition 

Träd med tradition - 

Väghållning Väghållning Väghållning Väghållning 

- Räcken, räckestenar 

Vägvisare och 

vägmärken 

Väghållningsstenar 

Vägräcken 

Vägvisare 

Väghållningsstenar 

Räcken 

Vägvisarstenar 

Väghållningsstenar 

Struktur Struktur Struktur Struktur 

Vägen som sådan Vägar anpassade till 

topografi och 

markanvändning 

Vägskäl 

Följsamhet till 

topografi 

Strukturell betydelse 

Vägkorsning 

- 

Tidsdjup Tidsdjup Tidsdjup Tidsdjup 
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Kontinuitet Kontinuitet 

Ålder 

Vägar i 

ursprungssträcka 

Ålder - 

Helhet Helhet Helhet Helhet 

Helhet 

Vägnätet 

Helhet - - 

Broar Broar Broar Broar 

- Broar Stenvalvsbroar 

Flottbroar 

Balkbroar 

Betongbroar 

- 

Biologisk mångfald Biologisk mångfald Biologisk mångfald Biologisk mångfald 

- Vägkantsflora – artrika 

vägkanter 

Vägkantsflorans 

betydelse för 

dagfjärilar 

Solitära träd och 

hamlade träd 

- - 

Efter bilismen Efter bilismen Efter bilismen Efter bilismen 

- Affärer, 

Bensinstationer 

Övriga objekt 

Affärer 

Bensinstationer 

Busshållsplatser 

Postlådor och 

anslagstavlor 

Postkurer 

Spruthus 

- 

 

 

 

 



 

30 

 

Några av kriterierna lyckades jag inte placera in under någon av kategorierna. Dessa kriterier 

presenteras i tabell 2. 

 

 

Tab. 2. Tabell över de kriterier som inte går att placera in under någon kategori i tabell 1. 

Källa: Allgefält 2002; Almqvist & Lindegård 1999; Helgesson & Trellid 1997; Trafikverket 2019. 

Skåne 1997 Kalmar Dalarna Skåne 2019 

Funktion och status - El- och telefonstolpar 

Upplevelsevärde 

- 

 

 

7. Diskussion 

I kommande del diskuteras resultatet av undersökningen av aspekterna. Trafikverkets 

definition ställs mot de tre äldre inventeringarna och förhållandet mellan begreppet kulturväg 

och övriga presenterade begrepp inom kulturmiljövården diskuteras. 

 

7.1 Sträckningen 

Aspekten sträckningen sticker ut i inventeringarna från Skåne 1997 och Dalarna där den 

behandlas för över 90 % av vägarna. I de inledande delarna får man uppfattningen att 

aspekten ska vara viktig då den tas upp i både urvalskriterier och hotbilder för kulturvägarna. 

Vägens sträckning kan även väga tyngre än vad denna uppsats visar. För att kunna räkna 

förekomst respektive inte förekomst var jag tvungen att bortse från vad jag förstår utifrån min 

förförståelse gällande bland annat objekt vid vägen. Istället läste jag texten som om jag inte 

hade någon förkunskap om exempelvis milstenar eller stengärden. Detta för att få en så rättvis 

bild av aspekten som möjligt, inventeringarna är även avsedda att läsas av allmänheten och då 

kan man inte räkna med att gemene man ska ha förkunskaper om vårt kulturlandskap. 

 

Inventeringarna specificerar inte vad aspekten innebär. Vägens funktion kan diskuteras, som 

en länk som binder samman två platser och man kan därigenom se vägens ursprungsfunktion. 

Själva sträckningen, alltså om vägen går i ursprungssträckan eller ej, lyfts också men det är 

endast i Skåne 1997 som de vägar som presenteras löper i ursprungssträckan, i de övriga 
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inventeringarna löper kulturvägarna i stora drag eller till stor del längs ursprungssträckan. För 

sträckningen fattas det en tydlig gräns för när vägen blivit förändrad så pass mycket att dess 

värde som kulturväg försvinner. Detta behöver specificeras inför en inventering för att det ska 

vara tydligt hur vägen ska klassificeras och bedömas. Jag anser även att inventeringarna 

behöver vara tydliga i de beskrivande delarna hur urvalskriterierna har hanterats för varje väg. 

Dels anser jag att uttryck som ”i stora drag” är diffust och för att urvalskriteriet ska vara 

tydligt borde det antingen tas upp för varje väg eller inte för någon. Om kriteriet tas upp för 

varje väg blir det tydligt till vilken grad alla vägar följer ursprungssträckan, om kriteriet 

däremot inte tas upp för vägarna får det vara tydligt i de inledande delarna att kriteriet inte 

kommer att behandlas i vägens beskrivande delar på grund av att alla presenterade vägen till 

stor del löper längs ursprungssträckan. 

 

Innebär sträckningen då att vägen löper mellan samma start- och slutpunkt eller innebär det 

att vägen löper i samma spår som när den anlades? Kan en kulturväg behålla sina värden om 

vägens placering flyttas en aning, men löper mellan samma punkter? Det behöver vara tydligt 

vilka värden sträckningen bidrar med. 

 

Utifrån resultatet anser jag att sträckningen är viktig för att den kan visa vägens 

ursprungsfunktion. 

 

7.2 Beläggning 

För beläggningen blev siffrorna låga för alla inventeringar förutom Kalmars, samt att det i 

Skåne 2019 blev en någorlunda jämn förekomst (se figur 2). 

 

Anledningen till att beläggningen inte fått så stor uppmärksamhet i vägarnas beskrivande 

delar kan vara för att aspekten lyfts fram tidigare i inventeringarna och/eller i den lista eller 

karta som finns för vägarna i Skåne 1997, Skåne 2019 och Kalmars inventeringar. I de 

inledande delarna får man uppfattningen att beläggningen är viktig för en kulturväg, likadant 

visar Skåne 1997 och Kalmar i rekommenderad skötsel för vägarna att aspekten är viktig. I 

Kalmars inventering har även alla grusvägar inventerats, detta tolkar jag som att en väg kan 

ingå i inventeringen trots att den inte uppfyller de övriga urvalskriterierna för kulturväg. Dock 
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är Kalmar det enda län som tydligt uttryckt att de har inventerat vägar som inte uppfyller alla 

urvalskriterier. 

 

Aspekten skulle kunna kopplas till Grazuleviciute-Vileniskes & Matijosaitienes (2010) 

kategori vägen som kulturarv. Vägar inom denna kategori ska kunna visa på vägens historia. 

Vägens historia är ett brett uttryck där beläggningen kan ingå. Även två av Ruiz (2016) 

kategorier går att koppla till beläggningen; vägar som representerar en viss period eller metod 

och stil för vägbygge samt vägar som kan bidra med information om landets historia. Dessa 

två kategorier anser jag går in i varandra gällande beläggningen. Beläggningen kan 

representera en viss period i historien, och kan genom detta säga oss något om landets 

historia. 

 

Det kan vara svårt att bedöma hur resultatet för beläggningen ska tolkas då det i de båda 

skånska inventeringarna och i inventeringen från Kalmar listas slityta för alla vägar. 

Beläggningen får stort fokus i de inledande delarna och i vägarnas rekommenderade skötsel, 

vilket kan tolkas som att beläggningen är viktig för klassificeringen av en kulturväg. 

 

Beläggningen anses vara viktig i Kalmars inventering och i den senare inventeringen från 

Skåne 2019. I inventeringarna från Skåne har det skett en ökning gällande beläggningens 

tyngd, om man jämför Skåne 1997 och Skåne 2019. Kan detta bero på definitionen, att vägen 

ska kunna visa den väghistoriska och vägtekniska utvecklingen? 

 

Utifrån resultatet kan aspekten inte anses vara viktig vid klassificering av en kulturväg. Min 

teori om varför aspekten inte har stor betydelse är att det är den aspekt som har minst värde 

från början och är minst känslig för förändring. Sträckningen kan visa på vägens funktion 

(exempelvis en länk mellan två punkter), objekt vid vägen och det omgivande landskapet kan 

bidra med flera värden som presenteras här nedan. Om vägens beläggning förändras, men 

fortfarande löper i ursprungssträckan och har objekt vid vägen har inte helhetsbilden av vägen 

förändrats särskilt mycket, menar jag. 

 



 

33 

 

7.3 Objekt vid vägen 

Objekt vid vägen är den aspekt som alla inventeringar har med i sina kriterier. I Skåne 1997, 

Kalmars och Dalarnas inventeringar har objekt vid vägen en stor betydelse för klassificering 

av en kulturväg (se figur 3). I Skåne 2019 är det inte lika självklart att objekt vid vägen har 

stor tyngd vid klassificeringen. 

 

Kalmars och Dalarnas inventeringar har båda med nyare objekt vid vägen, kallat ”Efter 

bilismen” i tabell 1. I Skåne 2019, som utgått från Trafikverkets definition och metod, utgår 

modernare lämningar. Dock ska en kulturväg kunna visa på väghistorien från forntid till nutid, 

vilket inventeringen inte kan visa med tanke på att man inte tagit hänsyn till nyare lämningar. 

 

Utifrån resultatet kan objekt vid vägen anses ha en betydande roll för klassificering av 

kulturvägar. Anledningen till varför aspekten behandlas i 75 % av vägarna och tar stor del i de 

inledande delarna kan vara för att objekt vid vägen är en tydlig och bred aspekt. Aspekten är 

viktig då objekten i sig i många fall redan har höga värden, vilket kan höja en kulturvägs 

värden. Objekten kan även vara till hjälp vid datering av vägens ålder, visa vägens status och 

användningsområde eller bidra till upplevelsevärdet. 

 

Objektens förhållande till vägen behöver preciseras. Uppsatsen visar att objekt vid vägen är 

en viktig aspekt för en kulturväg. Men hur är det med flyttade objekt, eller objekt som 

fortfarande ligger i anslutning till en väg där en del av vägen är rätad? Är det objektens 

förhållande till den väg som det placerades vid först som är viktigt, eller är det själva objektet 

i sig som är av vikt? Med andra ord, om en milsten förflyttas, är värdet borta/förminskat för 

att förhållandet mellan objektet och ursprungsvägen är förändrat eller kan milstenen tillföra 

värde till den nya sträckan? Har olika typer av objekt olika förhållanden till vägen? Väger en 

milstens ursprungsplacering tyngre än ett mjölkbords ursprungsplacering? 

 

7.4 Omgivande landskap 

Det omgivande landskapet är en svårdefinierad aspekt. I inventeringarna har aspekten både 

behandlats genom tydliga beskrivningar på landskapet runt vägen, men även utsikt från vägen 

eller upplevelsevärdet när man kör på vägen. Denna aspekt är den aspekt som inte går att mäta 

i antal, i alla inventeringar har beskrivande ord använts för att förklara det omgivande 
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landskapet. Aspekten bygger mer på en känsla hos den som befinner sig på vägen. Vad som 

uppfattas som ”en fin utsikt” eller vad som räknas in i begreppet ”upplevelsevärde” är 

subjektiva värden, medan de övriga aspekterna bygger på objektiva värden. 

 

I denna uppsats har jag fått dra en strikt gräns för vad som ska räknas som det omgivande 

landskapet för att kunna genomföra undersökningen. Dock har jag inte undersökt hur långt ut 

det omgivande landskapet sträcker sig. Min uppfattning efter att ha läst inventeringarna är att 

det omgivande landskapet kan vara allt från betesmarker och odlingslandskap intill vägen till 

en by eller hela länet. 

 

Följande är exempel på hur det omgivande landskapet kan presenteras i inventeringarna: 

• ”De slingrande grusvägarna genom det småskaliga odlingslandskapet vid Mossbo är 

av mycket stort värde för helhetsuppfattningen av byn” (Almqvist & Lindegård 1999, 

s. 87). 

• ”Vägen och det omgivande kulturlandskapet utgör tillsammans en unik och väl 

sammanhållen miljö” (Helgesson & Trellid 1997, s. 109). 

• ”Området är ett av länets fornlämningsrikaste odlingslandskap med anknytning till 

både bronsålder och järnålder” (Almqvist & Lindegård 1999, s. 104) 

 

Det omgivande landskapet är den aspekt som är svårast att definiera, men även den aspekt 

med högst procent förekomst (se figur 4). I vissa fall kan det vara så att det omgivande 

landskapet ligger till grund för klassificeringen av en kulturväg, men det kan även vara så att 

aspekten nämns för att ge en allmän beskrivning för hur området ser ut runt vägen och 

behöver med andra ord inte ligga till grund för klassificeringen. 

 

Det omgivande landskapet kan vara den aspekt som både är svårast att definiera och i mest 

behov av att definieras. Var sträckan går, vilken beläggning vägen har eller om det finns 

objekt vid vägen eller inte är ”tydligare” aspekter. Det omgivande landskapet kan som sagt 

sträcka sig från en betesmark intill vägen till ett helt län. Aspekter som utsikt och 

upplevelsevärden är också aspekter som ingår, hur ska de definieras? Kan de överhuvudtaget 

vara till grund för en klassificering? Upplevelsevärde ingår i det projekt Trafikverket ansvarar 

för, men hur går det att mäta? Finns det en tydlig bild för vad upplevelsevärde betyder och hur 

aspekten ska behandlas vid inventeringstillfället? 
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Utifrån resultatet kan aspekten anses vara viktig vid klassificering av kulturvägar. Aspekten 

har höga värden i alla de tre äldre inventeringarna, men något lägre i Skåne 2019. Det 

omgivande landskapet är viktigt då det bidrar till helhetsbilden av vägen. Det omgivande 

landskapet påverkar egentligen inte själva vägen särskilt mycket, men vägens värden kan 

höjas om det omgivande landskapet anses ha samhörighet med vägen eller om det omgivande 

landskapet redan har höga värden. 

 

7.5 Trafikverkets definition 

Trafikverkets definition lyder som sagt ”Statliga kulturvägar utgör en linjär struktur i 

landskapet som tydligt visar den väghistoriska och/eller vägtekniska utvecklingen från forntid 

till nutid” (Trafikverket 2018, s. 6). Figur 3 och tabell 1 visar att objekten i anslutning till 

vägen är av vikt i alla inventeringar. Via objekten går det även att läsa ut vägens historia och 

därmed även vägens utveckling. Enligt figur 3 har aspekten en stor påverkan på klassificering 

av kulturvägar. De objekt som ligger längs vägen kan med andra ord visa ”den väghistoriska 

och/eller vägtekniska utvecklingen”. Delen ”från forntid till nutid” har inte lyfts i de övriga 

inventeringarna. På grund av tidsbrist har inte heller denna del behandlats i inventeringen från 

Skåne 2019. 

 

I de äldre inventeringarna får kriterierna och de inledande delarna stå för någon slags 

definition av kulturväg. Materiella lämningar, struktur och tidsdjup är de tre kategoriseringar 

(presenterade i tabell 1) som de tre äldre inventeringarna har gemensamt. Alla de tre 

kategorierna går att koppla till Trafikverkets definition. De materiella lämningarna och vägens 

struktur kan tillsammans med tidsdjupet visa ”[…] den väghistoriska och/eller vägtekniska 

utvecklingen […]” (Trafikverket 2018, s. 6). Med andra ord är Trafikverkets definition av 

kulturväg något som styrks av de äldre inventeringarna då det är aspekter som de har 

gemensamt. 

 

Definitionen utgör, enlig mig, en bra grund. Dock behöver den utvecklas. En definition av 

kulturvägar ska inte vara alltför hård, den ska inte låsa vad en kulturväg är. Min uppfattning 

efter undersökningen av de fyra kulturvägsinventeringarna är att varje väg har egna 

förutsättningar för att klassas som kulturväg och olika sammansättningar av de olika värdena 

som finns hos en kulturväg. En del kulturvägar har många objekt vid vägen, andra vägar har 



 

36 

 

få och vissa inga alls. En del kulturvägar löper längs ursprungssträckan medan andra har 

ändrats i olika grad. Beläggningen kan vara ändrad och det omgivande landskapet kan bidra 

med olika värden, så som upplevelsevärde, utsikt eller kulturhistoriska värden. Med andra ord 

kan en definition inte vara alltför snäv. Trafikverkets definition fungerar som en snabb 

förklaring på vad en kulturväg är, för någon som aldrig hört begreppet tidigare. Det verkar 

desto svårare att faktiskt arbeta utifrån den när man är ute och inventerar. För att undvika att 

inventeringsresultaten skiljer sig mellan länen behövs definitionen förtydligas så att det inte 

kan finnas alltför stora utrymmen för fria tolkningar. 

 

Grazuleviciute-Vileniske & Matijosaitiene (2010) skriver att aspekter som vägens historia, 

förhållande till omgivande landskap och dess sociala status försvårar arbetet med att definiera 

vad som ingår i en väg. Min uppfattning är däremot att det är just dessa aspekter som behöver 

diskuteras vid klassificering av en kulturväg. Det styrks även av att det omgivande landskapet 

diskuteras för 75 % av vägarna (se figur 4). För att klassificera vägar har Ruiz (2016) som 

metod att känna till viktiga vändpunkter i vägens historia. I inventeringarna presenteras 

vägens eller områdets historia. Utan att känna till platsens eller vägens historia vid bedömning 

och värdering av vägen kan det bli svårt vid klassificeringen, för vilka aspekter är det då man 

ska gå på? 

 

7.6 Kulturvägen, begrepp och lagen 

Den allmänna problematiken med olika definitioner inom kulturmiljövården gäller även 

kulturvägarna. Begreppet ”kulturväg” har inte diskuterats mycket tidigare. Begrepp som 

kulturarv, fornlämning och riksintresse för kulturmiljövård har diskuterats och fått nya 

definitioner under lång tid. Frågan är om våra vägar indirekt ingår i begreppen, eller om de 

faktiskt har glömts bort. De inventeringar som ingår i arbetet är utförda mellan 1995 och 

2018, det är över 20 år mellan inventeringarna och det är först nu i den senaste inventeringen 

som begreppet har definierats. 

 

I uppsatsen har jag presenterat olika begrepp inom kulturmiljövården. Många av begreppen 

anser jag även behandlar kulturvägar. I begreppet ”kultur” ingår sådant som människan har 

skapat. Begreppet kulturmiljö är ett brett begrepp, det är mycket i landskapet som kan falla in 

under begreppet. Men varför nämns inte vägar i kulturmiljölagen? En kulturmiljö är all miljö 
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som blivit påverkad av människan och kan vara allt från ett objekt till ett större område 

(Riksantikvarieämbetet 2018), så varför ingår inte våra vägar? Vägsystemet har dels blivit 

påverkat av, dels påverkat det omgivande landskapet. Topografin kan ha påverkat vägens läge 

i landskapet, var byar etableras påverkar vart vägen ska gå, bilismen och allmänt människans 

och samhällets utveckling har påverkat vägens placering och status i landskapet. Vägen i sig 

har påverkat var exempelvis alléer planteras och var exempelvis affärer och mjölkpallar 

placeras. Vägen har med andra ord varit ett viktigt bidrag till varför landskapet ser ut som det 

gör. Många av de väganknutna objekten har, som denna uppsats visar, en stor påverkan på 

klassificeringen. Odlingslandskapet har både format och formats av vägarna. Vägarna är 

därför till stor del en del av både vår kultur och vår kulturmiljö. 

 

Eftersom vägarna fortfarande används idag, kan de inte klassas som fornlämning. Dock 

uppfyller några av vägarna två av de kriterier som finns för att klassas som fornlämning; de 

har anlagts före 1850 och de är lämningar från mänsklig verksamhet. Eftersom vägarna 

används idag är det inte varaktigt övergivna, men kanske kan de klassas som ”övriga 

kulturhistoriska lämningar” (Riksantikvarieämbetet 2014a)? 

 

Frågan om hur och om kulturvägarna kan skyddas via någon lag är svår att svara på. Det 

handlar helt enkelt om vad som ska ingå i skyddet. Det finns redan lagar som skyddar en del 

av det som kan ingå i en kulturväg. Många av de objekt som ligger längs vägarna är skyddade 

via kulturmiljölagen, i form av fornlämningar, och ett större område kan skyddas via 

miljöbalken i form av riksintressen. Frågan är då vilken lag som skulle kunna skydda 

kulturvägarna (utan objekt vid vägen och utan hänsyn till omgivande landskap). Den lag som 

skulle kunna skrivas om, eller snarare få ett tillägg, så att kulturvägarna kan skyddas är enligt 

min mening kulturmiljölagen. Här ovan har jag argumenterat för att kulturvägar är en del av 

vår kulturmiljö och kulturmiljölagen är den lag som skyddar vår kulturmiljö. I 1 kap står de 

inledande bestämmelserna för kulturmiljölagen och enligt dessa bestämmelser finns det inget 

som hindrar att kulturvägar kan skrivas in i lagen och därmed få skydd. 

 

8. Avslutande ord och vidare studier 

Så vad är en kulturväg? Och vilka aspekter har egentligen bara en roll vid klassificeringen? 

Trafikverkets (2018) definition är något bred, och min uppfattning är att det som faktiskt varit 
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betydande vid klassificering ibland gått ”utanför” definitionen. Exempelvis nämns inte något 

om det omgivande landskapet i definitionen, dock kan ord som ”utblick” eller 

”upplevelsevärde” tas upp i värderingen. Dessa begrepp hanterar det omgivande landskapet, 

en aspekt som inte ingår i definitionen för en kulturväg. Enligt definitionen ligger fokus på 

vägens historia, dock går det att diskutera hur brett ”landskapet” är i stycket ”en linjär struktur 

i landskapet” samt hur brett ”sammanhang” och ”skala” är i definitionen. Ingår dessa begrepp 

i det som senare i inventeringen får värden som byggs på exempelvis utsikt eller 

upplevelsevärde?  

 

Det behöver specificeras vad de olika aspekterna betyder och vad de innehåller. Det behöver 

bli tydligare hur de olika aspekterna förhåller sig till varandra. Är det någon aspekt som kan 

förändras utan att vägens värde minskas? 

 

Arbetet med klassificering av kulturvägar är minst sagt komplext. Det är svårt att försöka 

avgränsa vad som ska ingå i begreppet och vilka aspekter som ska påverka vägens 

klassificering. Utifrån uppsatsens resultat spelar objekt vid vägen och det omgivande 

landskapet en stor roll vid klassificeringen. Detta speglas även i Trafikverkets definition av 

kulturväg. Uppsatsen har i diskussionen lyft viktiga frågor som bör ställas inför en 

inventering. Det är inte enkla frågor, men när de väl är besvarade och preciserade kommer 

arbetet med inventeringarna att underlättas och resultatet från inventeringarna kommer vara 

mer jämförbara. Ofta är det en helhetsbild som avgör klassificeringen, men trots detta behöver 

kulturvägar få en tydligare definition. 

 

Denna uppsats har endast belyst vilken eller vilka aspekter som generellt är viktiga vid 

klassificering av en kulturväg. Ett intressant arbete hade varit att undersöka en inventering på 

ett djupare plan för att ta reda på ifall någon aspekt väger tyngre än de andra, exempelvis om 

en väg klassas som kulturväg utifrån endast en av aspekterna. Det hade varit intressant med en 

studie som gör en djupdykning i varje väg. 
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