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1.1 Bakgrund

E16/väg 70 är en nationell stamväg och sedan 
2012 uppklassad som Europaväg.  E16/väg 70 är 
tänkt att bli ett starkt transportstråk Gävle-Oslo 
via Torsby-Malung-Vansbro-Borlänge och Falun. 
Dalarna tillhör ett av de största industri- och 
exportlänen i landet och i kombination med 
en hög andel turism är E16/väg 70 en viktig del 
i transportsystemet. Delen Borlänge-Djurås är 
även en viktig pendlingssträcka för den befolk-
nings- och arbetsmarknadstäta delen av södra 
Dalarna. År 2011 utreddes tänkbara åtgärder 
längs sträckan Borlänge-Djurås. i en förstudie. 
2014 lades projektet i viloläge eftersom finansie-
ring saknades i den nationella planen för investe-
ringsåtgärder åren 2014-2025. 

2015 återupptogs arbetet igen med etappvis 
finansiering av delar av sträckan. Denna väg-
plan omfattar etapp 1 som utgörs av delen 
Mellstarondellen- Norr Amsberg (korsning väg 
293). Målet är att sträckan ska bli en mötesfri 
landsväg med mitträcke och att tillgängligheten 
för närboende och oskyddade trafikanter längs 
sträckan förbättras. 

1.2 Gestaltningsprogrammets syfte

I samband med anläggning eller ombyggnad 
av väg uppförs ett gestaltningsprogram vars 
syfte är att samlat redovisa riktlinjer för den 
estetiska utformningen.  Gestaltningsprogram 
ska upprättas för alla vägprojekt för att säkra 
en hög arkitektonisk kvalitet i väghållningen 
i enlighet med regeringens krav. Enligt vägla-
gen (1999) ska en estetiskt tilltalande utform-
ning eftersträvas och hänsyn tas till stadsbild, 
landskapsbild samt natur- och kulturvärden. 
Arbetet med gestaltningsfrågor pågår under 
hela planerings- och projekteringsprocessen 
från åtgärdsvalsstudie till byggskede och vidare 
i drift- och underhållsskedet. I tidiga skeden 
som åtgärdsvalsstudie och utredning/ samråd 
handlar gestaltningsarbetet framförallt om 
att beskriva och analysera landskapets förut-
sättningar för att bedöma om och var det är 
lämpligt att utföra åtgärder. I vägplanens skiss- 
och projekteringsskeden behandlas frågor 
om vägens utformning. I skisskedet utformas 
riktlinjer och principlösningar till grund för 
projektering och utformning i det fortsatta 
arbetet. Under projekteringsskedet fördjupas 
gestaltningsprogrammet i takt med att projek-
teringen blir mer detaljerad. 

1.3 Metod

Som grund för upprättandet av gestaltnings-
principer för vägen utförs en landskapsanalys. 
Landskapsanalysen är inspirerad av analys-
metoderna LCA (Landscape Character Asess-
ment) och den amerikanske stadsbyggnadsteo-
retikern Kevin Lynch strukturella metod för 
att kartlägga människors upplevelse av staden/
landskapet. 
LCA är en analysmetod utvecklad i England 
som används för att förstå landskapet – hur det 
har bildats, utvecklats och hur det kan komma 
att förändras i framtiden. Landskapet delas in 
i karaktärer, ett arbete som kan utföras i flera 
steg och på olika skalnivåer anpassat till det ak-
tuella projektet. Syftet med karaktäriseringen 
är att identifiera vad som är specifikt och/ eller 
värdefullt med varje definierad landskapstyp. 

Kevin Lynchs metod innehåller fem grund-
element; stråk, gränser, enhetliga områden 
(”rum”), knutpunkter och landmärken som 
hjälper till att förklara hur människor upple-
ver och orienterar sig i staden/landskapet. De 
områden som redovisas är ofta generaliserade 
för att få en mer övergripande förståelse av 
landskapet.

1. Inledning
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I området går gränsen för Höga Kusten (HK) 
som är den högsta nivå som påverkats av 
ishavet och är en viktig odlings- och bebyg-
gelsegräns. Under HK har havet haft en ursval-
lande effekt på jordarterna vilket har gjort att 
de fina partiklarna har vaskats ur av vågornas 
kraft och lämnat större stenar, block och berg 
kalspolade. De finare partiklarna har så små-
ningom hamnat på havsbottnen och bildat 
stora sedimentområden. Strax norr om vägen 
breder stora skogar ut sig. Åsar och älvstränder 
har på grund av att de är väldränerade och lätta 
att följa under lång tid utgjort viktiga kommu-
nikationsstråk. I Dalarna utgör Dalälven och 
Badelundaåsen sådana viktiga stråk.

2.2 Vägarkitektur

E16/väg 70, som förbinder de större orterna ut-
med nedre dalälven, utgör den viktigaste vägen 
i Västerdalälven och nedre Dalarnas jordbruks-
bygder. Vägnätet i övrigt är tätt och till stora 
delar ålderdomligt. Längs Dalälven går de äldsta 
landsvägarna på strömryggarna på båda sidor 
om älven. Älvbrinkarna är ofta väldränerade och 
har därför varit lätta att ta sig fram på under alla 
årstider. Badelundaåsens förlängning sträcker 
sig genom området och utgör ett viktigt väg-
stråk från förhistorisk tid. 

Vägen är av landsvägskaraktär och ligger 
mestadels på låg bank med utblick över om-
givningen.  Trots att älven inte syns från vägen 
stora delar av sträckan, bidrar höjderna på 
vardera sidan om Dalälven till optisk ledning 
för trafikanter på vägen. Avståndet mellan 
älven och vägen är omväxlande. Den största 
delen av sträckan ligger vägen på de flacka 
odlingspartier som omger älven. Partivis bryter 
barrskogsklädda höjdpartier och raviner den 
flacka terrängen, på några delar skiljer endast 
branta slänter vägen från älven. Omgivande 
öppen mark är mestadels brukbar intill vägen. 
Det finns många anslutningar från sidovägar 
och det är siktproblem på flera platser. Kors-
ningar med vägar sker framförallt i plan. Gång- 
och cykelvägar finns mellan Norr Amsberg och 
Borlänge. 

2.3 Bebyggelsestruktur

Stora delar av bosättningarna och vägnätet har 
rötter i järnåldern och älvlandskapets förhisto-
riska bygder är Dalarnas fornlämningstätaste. 
Bebyggelsen är framförallt koncentrerad till 
tätorterna, men även spridd bebyggelse bestå-
ende av villor och gårdsmiljöer förekommer på 
sträckan.

2. Förutsättningar

2.1 Landskapets övergripande karaktär

E16/väg 70 delen Borlänge- Djurås ligger i ett älv-
dalslandskap som kännetecknas av  dalgångar 
längs större älvar och åar. Skalan varierar från 
vidsträckta strandterrasser till trånga sluttningar 
där dalgången smalnar av. Området ingår i 
Västerdalälven och nedre Dalarnas jordbruks-
bygder med centralbygder kring Dalälven där 
odlingslandskapet ligger på sedimentjordar. 
Intill älven är terrängen förhållandevis flack men 
bryts här och var av raviner och barrskogsklädda 
höjder. Generellt består bebyggelsen av mindre 
byar, lokaliserade till svaga höjder i odlingsland-
skapet. Gårdarna ligger antingen i tätare kon-
centrationer (klungbyar), eller glest utspridda 
(radbyar). Radbyar är långsträckta byar ofta i 
kanten mellan odlingslandskapet och skogen, 
vanligen lokaliserade till åsryggar. I klungbyarna 
ligger husen i täta klungor samlade kring bytorg. 
De stora dragen i landskapet formades långt 
före istiderna genom etappvisa landhöjningar. 
Under istiderna rensades och tillskärptes dalar 
och sluttningar. Nivåskillnaderna varierar mer än 
250 meter i området. Amsbergs klack, Gims klack 
och Djurmo klack, norr om E16/väg 70, är utlö-
pare från höjdområdet i norr. 
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Öppet landskap vid Färjenäs

2.4 Kulturvärden

Det förekommer fornlämningar i omgivningen 
till E16/väg 70 som spårvägar och milstenar i 
direkt anslutning till befintligt vägområde. Det 
förekommer även övriga intressen för kultur-
miljö som exempelvis bymiljö. Vid Norr Amsberg 
korsas E16/väg 70 till viss del av området för 
övriga intressen kulturmiljö.  Vägen i sig själv är 
delvis också ett kulturarv. Framförallt de delar 
som slingrar sig fram längs med Dalälven och 
vidmakthåller gamla transportstråk.

2.5 Naturvärden

I omgivningen och anslutning till E16/väg 70 
finns områden med värdefullt odlingslanskap, 
vattendrag och biotopskyddade landskap. Vid 
Mellstarondellen där vägsträckningen för 
vägprojektet börjar finns ett naturreservat. 
Naturreservatet finns på västra sidan om E16 
och sträcker sig från Mellstarondellen fram till 
Dalälven.    

Dalälven och några mindre vattendrag ligger i 
anslutning till delar av vägen och kan påverkas 
negativt om inte åtgärder vidtas. Längs den ak-
tuella sträckningen av E16/väg 70 sker flertalet 
viltolyckor varje år som drabbar djurlivet hårt. 
Det förekommer viltolyckor med bl. a. räv, bä-
ver, hare och mårddjur, men framförallt är det 
en gles rådjursstam som skattas hårt.
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Storlek på 1 spalts bild. inkl 
plats för bild text = 
7,9 cm x 12,6 cm

Utblick mot Hemsjön. Bilden tagen ca 30 meter norr om E16/väg70
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BILD

E16/väg70 vid Norr Amsberg



10

Gestaltningsprogram, E16/väg70, Borlänge–Djurås, etapp 1 

3. Landskapsanalys

I detta kaptitel delas vägsträckan i etapp 1 in 
i   olika karaktärsområden från Borlänge-N 
Amsberg. Varje karaktärsområde analyseras 
efter kriterier enligt rubrikerna nedan. Karak-
tärsområdena är numrerade och kopplade till 
analyskartor på sida 13. På sida 14 finns analys-
kartor inspirerade av Kevin Lynchs metod för 
stadsbildsanalys. 

Landskapskaraktär – är ett koncentrerat ut-
tryck för samspelet mellan ett områdes natur-
förhållanden, markanvändning, historiska och 
kulturella innehåll samt rumsliga och andra 
upplevelsebara förhållanden som präglar ett 
område och skiljer det från omkringliggande 
landskap. 

Vägarkitektur– beskriver vägens placering i 
landskapet, vägens utformning och trafikant-
upplevelsen.

Upplevelsevärden– värdering av upplevelser 
längs vägen.

Brister– problematisering av samspelet mellan 
väg och landskap, före och efter ombyggnad. 

Landskapets känslighet– Bedömning av karak-
tärsområdets känslighet. De förhållanden som 
är karaktärsbärande för karaktärsområdet är 
också de som generellt är känsliga för föränd-
ring av den specifika karaktären. Kännetecknas 
området exempelvis av en småskalig struktur 
så är det känsligt för storskaliga förändringar. 
Känsligheten beskrivs inte generellt, utan är 
riktad mot de åtgärder som är aktuella i infra-
strukturplanering. 

Landskapets potential– Bedömningen av land-
skapets potential görs utifrån det som är möj-
ligt att avläsa i landskapet. Genom karaktärsbe-
skrivningarna kan man exempelvis identifiera 
landskapets utvecklingspotential för att stärka 
ekologiska funktioner, göra landskapets kultur-
historia mer läsbar etc.

3.1 Borlänge-Dalälven (11)

Landskapskaraktär

Båtstad - Mellsta är en del av Badelundaåsen, 
en av Sveriges längsta rullstensåsar.  Området 
präglas av stora nivåskillnader och innehåller 
ett flertal naturtyper. E16/väg70  utgör grän-
sen mellan Båtstad och Mellsta. Vegetationen 
består av blandskog. 

Vägarkitektur

Befintlig väg skär genom rullstensåsen. Det 
finns en gång- och cykelväg belägen på en bank 
högre än vägen som följer samma sträckning. 
Slänterna är branta och gräsbevuxna. 

Upplevelsevärden

Det finns ett rekreationsområde med camping 
och motionsspår och ett naturreservat vars 
syfte är att bevara områdets kvaliteter främst 
för friluftsliv.

Vägen skär genom åsen
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Brister

På grund av skärningen genom åsen, stora 
restytor och branta slänter upplevs inte vägen 
som anpassad till omgivande landskap. 

Utformningen med höga belysningsstolpar 
och ogestaltade slänter ger ingen föraning om 
närheten till Borlänge.  

Landskapets känslighet

Rullstensåslandskapet är känsligt för åtgärder 
som bryter landskapets riktningar.

Landskapets potential

Tät vegetation gör att vägen inte syns på långt 
håll. Det finns utrymme för åtgärder i slänter 
mellan vägen och gång- och cykelvägen för att 
öka vägens anpassning till omgivningen och 
göra miljön mer omhändertagen för människor 
som  rör sig i området. 

3.2 Dalälven-N Amsberg (10)

Landskapskaraktär

Norr Amsberg ligger på en älvplatå 7 kilome-
ter nordväst om Borlänge. Bebyggelsen är tätt 
samlad i klungor vid landsvägen. Landskaps-
rummet med gårdsbebyggelsen och älven har 
en småskalig karaktär och här finns smala by-
gator vilka kantas av äldre ekonomibyggnader. 
Väster om gårdarna utbreder sig åkermarken 
och här är landskapet mer storskaligt. De stora 
och sammanhängande åkrarna avgränsas mot 
skogsområdet i väster och en tydlig struktur i 
landskapet skapas av Barbergets branta siluett. 
Dalälven meandrar söder och öster om byn. 
Hemsjön är en avknoppning av Dalälven med 
en förbindelse ut till älven och här finns en 
mindre badplats. 

Vägarkitektur

Väster om bron över Dalälven öppnar sig 
landskapet och vägen omges av odlingsland-
skap med avbrott för vegetationspartier av 
bland- och barrskog. Vägen ligger till en början 
på bank som är högre än omgivningen men 
västerut stiger landskapet och vägen hamnar i 
samma nivå. 

Träd i vägslänt utgör gräns mellan odlingslandskapet och E16

I slänterna växer björk och slyvegetation. Ut-
blickar finns mot bebyggelse i Norr Amsberg, 
Hemsjön och mot Barbergets silhuett i norr. 

Brister

Rak väg på hög bank delar det öppna landska-
pet fysiskt och visuellt. Slyvegetation i sido-
områden har en negativ visuell påverkan i det 
öppna landskapet.
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Upplevelsevärden

Det öppna odlingslandskapet som omger vägen, 
bebyggelsen i Amsberg, Hemsjön samt Barber-
gets siluett.

Landskapets känslighet

Det öppna landskapet är känsligt för åtgärder 
som förändrar den visuella karaktären som 
vallar, skärmar, upplyfta konstruktioner som 
planskilda korsningar, portaler för skyltning 
och annat som sticker upp. Det finns risk för 
att åtgärderna försvårar möjligheterna att hålla 
markerna öppna när det bildas nya ytor mel-
lan E16/väg70 och lokala vägar. Barriäreffekten 
kan upplevas som större när vägen breddas och 
hastigheten ökar. 

Landskapets potential

Det finns möjligheter att bevara landskapets    
öppenhet genom flack utformning av sidoom-
råden, växtval som hör ihop med omgivningen 
och rätt skötsel av vägmiljön. Solitärträd eller 
mindre dungar som bevaras eller nyplanteras 
kan skapa naturliga blickfång där det behövs för 
att undvika bländning mellan trafiken på väg 
E16/70 och lokala vägar.
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Landskapskaraktärer Etapp 1

9  Flackt barrskogslandskap, skogsbruk

10. Flackt landskap, möte mellan barrskog och öppet odlingslandskap 

11. Badelundaåsen, rullstensås med lövskogsvegetation
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Dalälven

Hemsjön

Båtstad

Norr Amsberg

Borlänge

Färjenäs

Landskapsanalys inspirerad av Kevin Lynch metod för stadsbildsanalys
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4. Arkitektonisk utformning
Under rubriken ”Generella gestaltningsprin-
ciper” beskrivs övergripande principer för 
utformning av väg och sidoområde. Under 
rubriken ”Platsspecifika gestaltningsprinciper” 
preciseras gestaltningen ytterligare på de olika 
avsnitten.

4.1.Generella gestaltningsprinciper

Övergripande mål och riktlinjer för gestalt-
ningen är att erbjuda trafikanter upplevelse-
mässiga värden genom att skapa variation och 
att bevara utblickar längs vägen. För boende 
samt för växt- och djurliv är det viktigt att be-
gränsa vägens barriäreffekt så att vägen passar 
i landskapet. Riktningar och samband i land-
skapet ska behållas och förstärkas.

4.1.1 Sektion och sidoområde

Diken och slänter bör generellt behandlas så 
att gränsen till omgivande mark så snart som 
möjligt suddas ut. För att bidra till en snabb 
återetablering av befintlig växtlighet används 
avbaningsmassor eller jordmån som liknar den 
befintliga som ytskikt på ytterslänter. Inner-
slänter sås med torrängsfrö. 

4.1.2 Masshantering

Överskottsmassor ska läggas så att utblickar 
och siktlinjer bevaras. Utlagda högar som är 
främmande för landskapsbilden får inte före-
komma. I det öppna landskapet kan överskotts-
massor spridas så att hela marker höjs och kan 
fortsätta att brukas. Massorna kan också vid 
behov användas till bullervallar.

4.1.3 Erosionsskydd

Som ytskikt i slänter med erosionsrisk används 
förslagsvis kokosnät med frösådd och/eller 
örtpluggplantor.  Vegetationen skyddar slänter 
mot yterosion från nederbörd och vind och 
växternas rotsystem binder samman underla-
get och förhindrar erosionen att gå på djupet. 
Erosionsskyddsnät skapar ett bättre mikro-
klimat och skyddar frösådden mot uttorkning 
under etableringsfasen. Erosionsskyddsnä-
tet kommer med tiden att brytas ned. När 
erosionsskyddsnätet är nedbrutet är istället 
vegetationsskiktet fullutvecklat och utgör ett 
effektivt erosionsskydd med sitt täta rotsystem.

4.1.4  Broar

En ny bro över lokalväg SV Amsberg planeras på 
sträckan i sektion 2/650. 

Bron föreslås utföras som en plattrambro i 
betong. Betongbrons synliga ytor formsätts 
med brädform. Ytskikten under bron och i 
brokonerna ska ha en neutral färg, exempelvis 
grå,  som inte tar uppmärksamheten från det 
omgivande landskapet. Stänkskydd på bro ska 
vara genomsiktliga. Ytor i regnskugga föreslås 
bestå av naturgrus 2-8 mm för att underlätta 
passage för vilt. I slänter framför vingmurar 
föreslås vegetationsmattor med låga torktåliga 
växter. Övriga slänter och ytor i anslutning till 
bron sås med torrängsfrö. Belysning ska finnas 
som lyser upp både väggar och tak. Se vidare 
under 4.1.8.
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4.1.5  Bullerskydd

Bullerskydd planeras mellan Amsberg och Sol-
backa. Bullerskydden utförs sammanhängade 
som vallar, plank på vall och plank. Planken ut-
förs i trä och målas faluröda för att knyta an till 
befintliga plank och bebyggelse i omgivningen.  
I lutande terräng ska en jämn överkant på bul-
lerskärmar eftersträvas framför trappning. 

Vallarna ska ansluta mjukt till omgivningen och 
ha flacka slänter för att undvika ”limpeffekt”. 
Bullervallarna täcks med avbaningsmassor från 
platsen för snabb återetablering av befintlig ve-
getation och kompletteras med frösådd anpas-
sat efter omgivningen. 

Mellan vägen och bullerskydden planteras 
grupper av träd och buskar av arter som åter-
finns i den omgivande vegetationen, förutsatt 
att de hamnar utanför säkerhetszonen. 

4.1.6 Vegetation

Befintlig vegetation sparas i så stor utsträck-
ning som möjligt eftersom den kräver mindre 
skötsel och ger ett färdigt resultat från början. 
Generellt föreslås spontan växtetablering av de 
arter som finns naturligt i området. Förutsätt-
ningar för det skapas genom att befintliga avba-
ningsmassor inklusive markvegetation används 

och läggs tillbaka på slänter och sidoområdet 
när ombyggnationen slutförts. Massorna ska 
hanteras på ett sätt så att den naturliga fröban-
ken bevaras. Övriga slänter besås med torräng-
sgräs. 

Täta skåldiken och infiltrationsfilter till 
skydd för Tjärna vattentäkt ska förses med 
ett lager på 150 mm krossmaterial 0-18 
och ett kokosnät ovanpå den filtrerande 
skyddstäckningen och därefter sås med 
en gräsfröblandning för havsstrandäng.                                                                                      
Inom område som omfattas av utökat skydd  
med tätskikt och utjämning av flöde enligt PM 
Avvattning ska samma metod tillämpas för 
svackdikena som löper vinkelrätt mot vägba-
nan. Områdena däremellan täcks med mineral-
jord och sås med gräsfröblandning för torräng.

Vid nyplantering ska platsens naturliga förut-
sättningar och karaktär utgöra utgångspunkt. 
Växtkvaliteten ska vara av kvalitetsmärkningen 
E-planta, om det finns att tillgå för det aktuella 
växtvalet. Plantskoleväxter ska vara av svensk 
proveniens. Ny träd- och buskvegetation plan-
teras i anslutning till gång- och cykelväg och 
vid nya planskilda passager.

Plantering som ska fungera som bländskydd 
planteras förslagsvis på en låg vall och växtva-

let anpassas efter omgivningen. Framför ving-
murar planteras ängsmattor eller örtpluggplan-
tor anpassade till torr- och salttålig trafikmiljö. 
I erosionsutsatta slänter används kokosmatta 
med örtpluggplantor eller frösådd.  Återplan-
tering av träd- och buskvegetation ska även 
utföras längs sträcka som påverkas av lednings-
schakter i samband med dagvattenåtgärder. 

4.1.7 Räcken

Utformning av sidoområden utförs så att 
räcke kan undvikas där det är möjligt.  Antalet 
räckestyper ska minimeras längs sträckan för 
ett enhetligare uttryck. Rörräcke är att föredra 
framför W-profilräcke för att få så liten visuell 
barriäreffekt som möjligt. Högkapacitetsräcken 
ska sättas inom vattenskyddsområden. Vid 
teststräckan måste dock vajerräcke användas.

4.1.8 Belysning

Vägbelysning finns idag i större korsningspunk-
ter och längs gång- och cykelvägar. Förslaget är 
att alla större korsningspunkter med busshåll-
platser och planpassager ska förses med belys-
ning. Belysning i passagerna/ portarna bör  lysa 
upp både väggar och tak, förslagsvis genom 
armaturer monterade nära taket på båda sidor 
av porten. 
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Referensbilder; ovan; slänter med avbaningsmassor, 
 tv. gabioner med klätterväxter

Ljust tak i porten är en fördel för att få en bra 
markreflektering. Belysningsstolpar hålls så 
låga som möjligt. Där oskyddade trafikanter rör 
sig ska stolparna vara mellan 4- 6 meter höga. 
Belysningsstolpar ska vara av cylindrisk form. 
Ljuset ska vara varmvitt (mellan 2800 och 
3000 K). 
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Referensbilder vegetation; ovan tv; humle, ovan mitten; skogsklematis, ovan th; rönn, nedan th; björk, nedan mitten; sälg, nedan th; vide
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4.1.10 Skyltar

Skyltar och eventuella portaler anpassas till 
omgivningen avseende placering och storlek. I 
öppna landskapsavsnitt placeras skyltar med 
stöd i befintliga trädridåer eller dungar. Stor-
leken på skyltarna anpassas till skalan i övrigt. 
Skyltportaler och skyltbärare ska utföras med 
enhetlig utformning och ej synligt fackverk. 

4.2.Platsspecifik gestaltning   

Under rubriken platsspecifika gestaltningsprin-
ciper beskrivs gestaltningsprinciper för respek-
tive karaktärsområde. Där inget annat anges 
gäller de övergipande riktlinjerna redovisade 
under rubriken ”Generella gestaltningsprinci-
per”. 

4.2.1 Mellstarondellen till Dalälven (sek-
tion 0/000-1/300)

E16/väg 70 föreslås mellan Mellstarondel-
len och korsningen vid Färjenäs förses med 
mitträcke och utformas med 1+1 körfält. Sido-
områden påverkas av dagvattenåtgärder för 
Tjärna vattentäkt enligt PM Avvattning. Täta 
diken anläggs på sträckan. Anslutande vägar 
finns inte på sträckan. 

Hastigheten föreslås bli 80 km/timme.   

• Sidoområden i skogsmiljö täcks med avba-
ningsmassor eller likvärdiga magra massor. 
Innerslänter sås med torktåligt ängsfrö.

• Sidoområdena i det öppna landskapet sås 
med ängsfrö anpassat till omgivande land-
skap. 

• Områden med täta skåldiken och infiltra-
tionsfilter till skydd för Tjärna vattentäkt  
täcks på ytan av infiltrationsfiltret med 
150mm krossmaterial fraktion 0-18 och 
överst ett erosionsskyddande kokosnät.

• Ytorna besås därefter med en gräsfröbland-
ning för havstrandäng typ VegTech eller 
likvärdig.                                                                                                                                      

• Inom område som omfattas av utökat skydd  
med tätskikt och utjämning av flöde enligt 
PM Avvattning ska samma metod tillämpas 
för svackdikena som löper vinkelrätt mot 
vägbanan. Områdena däremellan täcks med 
mineraljord och sås med gräsfröblandning 
för torra-friska förhållanden.

4.2.2 Dalälven- N Amsberg (sektion 
1/300-4/200)

Efter korsningen breddas E16/väg 70 på södra 
sidan för att möjliggöra en vägsektion för 2+2 
med mitträcke fram till nya korsningen med 
väg 293. Hastigheten sätts till 100 km/timme. 

Föreslagna gestaltningsåtgärder:

• Slänter utförs så flacka som möjligt med 
mjuk anslutning till angränsande mark.

• Sidoområdena i det öppna landskapet sås 
med ängsfrö anpassat till omgivande land-
skap. 

• Sidoområden i skogsmiljö täcks med avba-
ningsmassor eller likvärdiga magra massor. 
Innerslänter sås med torktåligt ängsfrö.

• Vid sektion 1/150 föreslås nya trädplan-
teringar (lövträd av björk, al och sälg) i 
bankslänt söder om E16/väg 70 där befint-
lig vegetation påverkas av en planerad er-
sättningsväg.  Trädplanteringarna bevarar 
befintliga landskapsrum och minskar det 
visuella intrycket av vägbanken.

• Vid sektion ca 1/350- 1/430 föreslås nya 
trädplanteringar (lövträd av björk, al och  
sälg) mellan E16/väg 70 och den södra 
ersättningvägen för att minska risken för 
bländning.

• Vid sektion 2/630 avrundas slänten för att 
bevara utblickar mot Hemsjön. I slänterna 
mellan den planskilda passagen och ersätt-
ningsvägen föreslås nyplantering av björkar 
för att ersätta befintlig vegetation som 
påverkas av vägåtgärderna.
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Bef. odlingsmark

Befintlig vegetation

Föreslagna träd, björk och sälg

Väg E16/70

Gångstråk

Befintlig ängsyta

Bef. cykelväg

Sektion 1/150 innan korsningen vid Färjenäs. Föreslagen trädplantering i vägslänt för att ersätta befintlig vegetation som påverkas av det nya gångstråket. 

• Vid bron/ vägporten (sektion 2/650) 
föreslås ängsmattor alternativt örtpluggs-
plantor att anläggas framför  brons ving-
murar. Slänter i anslutning till bron sås 
med torktåligt ängsfrö.  Ytor i regnskugga 
föreslås täckas med naturgrus 2-8 mm. Yt-
skikten under bron och i brokonerna ska ha 
en neutral, förslagsvis grå,  färg, som inte 
tar uppmärksamheten från det omgivande 
landskapet. Stänksskydd på broar ska vara 
genomsiktliga. 

• Bullerskydd planeras mellan sektion ca 
2/300- 3/400 Bullerskydden utformas sam-
manhängande som vallar. Mellan 2/900-
3/050 där utrymmet är trångt föreslås 
plank. Planken utförs i trä med stående 

panel och målas faluröda för att knyta an 
till befintliga plank och bebyggelse i omgiv-
ningen.  I lutande terräng ska en jämn över-
kant på bullerskärmar eftersträvas framför 
trappning. Vallarna ska ansluta mjukt till 
omgivningen och ha flacka slänter för att 
undvika ”limpeffekt”. 

• Vallarna täcks med avbaningsmassor från 
platsen för att smälta in i omgivningen. På 
vallarna och framför skärmarna planteras 
buskar och träd av arter som växer natur-
ligt i omgivningen, exempelvis björk och 
tall,  för minska skalan på bullerskyddsåt-
gärderna och för att ansluta till det omgi-
vande landskapet. Träd planteras där det är 
möjligt med hänsyn till säkerhetsavståndet.

• Raden av tallar mellan ca 3/850-3/950      
(mellan E16/väg 70 och en fotbollsplan) 
sparas.
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Sektion 1/400, öppet landskap mellan Färjenäs och N Amsberg. 

Sektion 2/690, slänt avrundas för att bevara sikten mot Hemsjön.  Björkar planteras i slänter mellan E16/väg70 och ny väg 905. 
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Ovan; Sektion 2/650, vägport under E16/väg 70 vid Hemsjön, till höger; 
vägporten i plan med ängsmattor/ örtpluggsplantor framför vingmurar och 
torktåligt ängsfrö i slänter. Naturgrus/ annan hårdgjord yta i regnskugga.

VÄG 70
DELEN BORLÄNGE - DJURÅS

Väg E16/70 mot Djurås

Väg E16/70 mot Borlänge

Lokal väg under väg E16/70
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5. Fortsatt arbete

5.1 Förfrågningsunderlag

Vägplanen ska möjliggöra fastställelse av 
vägområdet. I nästa skede utförs detaljprojek-
teringen inför byggskedet. Inmätning av träd 
behöver göras inför bygghandlingsskedet. Hur 
träden ska ersättas vid skada ska formuleras i 
förfrågningsunderlaget (Administrativa Före-
skrifter).

Oavsett vilken entreprenadform som väljs i den 
fortsatta processen är det viktigt att formulera 
och föra vidare krav för de bärande gestalt-
ningsdelarna från gestaltningsprogrammet i 
Vägplanen. Projekteringsarbetet ska sedan utgå 
från dessa krav och riktlinjer. Inför upphand-
ling av totalentreprenad, som är den troliga 
entreprenadformen för E16/Väg70 Borlänge-
Djurås,  omvandlas vägplanens handlingar som 
förutsättningar, landskapsanalys och arkitekto-
niska utformning Teknisk beskrivning (TB) och 
ritningar. Entreprenören ska utgå från dessa 
handlingar när de utför bygghandlingen.

5.1.1 Teknisk Beskrivning (TB)

I TB, som är ett gemensamt dokument för alla 
teknikområden ställs funktionskrav och vid be-
hov krav på teknisk lösning. Från gestaltnings-
programmet ska information om landskapets 
förutsättningar omvandlas till text under ko-
dade rubriker i avsnitt C BEFINTLIG MARK, 
MILJÖ OCH KONSTRUKTION. Under rubrik 
C1 beskrivs motiven till vägutformningen med 
utgångspunkt i Gestaltningsprogrammets 
landskapsanalys. Texten under rubrik C1 syftar 
till att ge entreprenören förståelse för landska-
pets förutsättningar och värden och att styra 
entreprenörens val av utformning där krav inte 
ställts på annan plats i TB.

Kapitlet Gestaltningsprinciper omvandlas till 
text under kodade rubriker i avsnitt D. VÄG. 
samt i avsnitt G.BROKONSTRUKTION. För att 
skapa förståelse är det bra att använda illustra-
tioner och målbilder i TB. 

I avsnitt X. DOKUMENTATION beskrivs vad 
entreprenören ska ta fram för dokumentation. 
Ett ur gestaltningssynpunkt viktigt dokument 
som entreprenören ska framställa är Projekte-
ringshandling Landskap. I Projekteringshand-
ling Landskap ska entreprenören visa att han 

har förstått uppdraget och hur det ska lösas. 
Handlingen ska överlämnas till beställaren 
innan byggarbetet får påbörjas.

Under arbetet med förfrågningsunderlaget 
är det avgörande för kravställandenivån att 
ta reda på om entreprenörens garantiskötsel 
omfattar växter och planteringsytor eller om 
Trafikverkets drift- och underhållsavdelning 
tar över efter slutbesiktning. Om entreprenö-
ren inte har garantiskötsel under växternas eta-
bleringstid (de tre till fem första åren)behöver 
avsnitten om växter innehålla krav på tekniska 
lösningar.

En plan som beskriver ytor avseende vegeta-
tionen (befintlig vegetation, eventuell gallring 
nyplanteringar etc.) ska bifogas förfrågnings-
underlaget. Ytorna på planen kopplas till 
beskrivande text i TB.
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5.1.2 Ritningar

En plan som beskriver ytor avseende vegeta-
tionen (befintlig vegetation, eventuell gallring 
nyplanteringar etc.) ska bifogas förfrågnings-
underlaget. Ytorna på planen kopplas till 
beskrivande text i TB.

5.2 Bygghandling och byggskede

En viktig fråga att bevaka under bygghandlings- 
och byggskedena är kostnadsdrivande delar av 
vägprojekteringen som masshanteringen. Över-
skottsmassor kan användas till att skapa flacka 
bankslänter, mjuka kullar i trafikplatser etc. I 
bygghandlingsskedet bestäms vilka platser som 
kan ta emot överskottsmassor. 

Andra frågor är utformningen av broar och 
stödmurar så att inte gestaltningsprinciper 
faller bort, placering av eventuella viltstängsel 
och projektering av vägmärken så att storlek, 
placering anpassas till vägens hastighet och till 
omgivningens skala. Beställarens och entre-
prenörens gestaltningsansvariga ska bjudas in 
att vara med på plats för att utformningen av 
masshanteringen ska bli så naturanpassad som 
möjligt. 

Beroende på om entreprenören har garan-
tiskötsel för växter eller inte ställs mer eller 
mindre detaljerade krav på besiktning och kon-
troller under viktiga skeden under byggproces-
sen s.k nyckelskeden:

• Jordprovsanalys 

• Schakt av trädgrop 

• Luckring av terrass 

• Jordförbättring av befintlig växtjord med 
gödsel och ev. mull 

• Utläggning av mineraljord och utläggning 
av växtjord 

• Växtleverans

• Plantering

• Skötsel under garantitiden/ fram till slutbe-
siktning

5.3 Drift och underhåll

Rätt skötsel av vegetation och sidoområden är 
viktigt för helhetsintrycket. Genom skogsland-
skapet sker slåtter max 10 meter från vägbane-
kant. Utanför den zonen ska spontan etablering 
främjas. Genom odlingslandskapet sköts sido-
områdena så att ytorna upplevs så lika omgiv-
ningen som möjligt. Betesmark och brukad 
mark bör behålla sina funktioner och skötas på 
liknande sätt som innan vägåtgärdena utfördes.
Föreslaget växtmaterial är tåligt och skötselex-
tensivt efter etableringstiden. Ängsytor klipps 
och planteringsytor ogräsrensas för att hålla 
sly och ogräs borta. Under etableringstiden, de 
första tre åren måste växterna bevattnas ofta. 
Planteringsytor ska hållas fria från gräs och 
ogräs. 2:a växtsäsongen skall uppbyggnadsbe-
skärning av trädkronor utföras . Beskärning 
skall utföras fackmannamässigt av personal 
med dokumenterad kunskap om växtvård. 
Uppbindning ses över var 14:e dag och ska vid 
behov justeras eller bytas ut. Efter uppbygg-
nadsbeskärningen är beskärningsbehovet litet. 
Enstaka grenar som växer fel kan behöva bli 
borttagna, liksom döda och skadade grenar. I 
övrigt behövs ingen ytterligare beskärning av 
träden.
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http://www.borlange.se/templates/BlgUnit-
StartPage____223.aspx

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sifferbo

http://publikationswebbutik.vv.se/uplo-
ad/2243/2006_33_landskapets_karaktarsdrag.
pdf

http://www.trafikverket.se/PageFiles/47708/
F%c3%b6rstudie,%20v%2070,%20
st%c3%a4llningstagande%20och%20be-
slut%202011-11-25_lu.pdf

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-
och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/bor-
lange/Batstad-Mellsta/Pages/default.aspx

Miljökonsekvensbeskrivning Väg 293 Norr 
Amsberg-Holbacken

http://sv.wikipedia.org/wiki/
Gimsb%C3%A4rke

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/sv/djur-
och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/gag-
nef/djurmo%20klack-oxberget/Pages/default.
aspx?keyword=djurmo

[2]http://sv.wikipedia.org/wiki/Djur%C3%A5s

http://www.trafikverket.se/PageFiles/47708/
F%c3%b6rstudie,%20v%2070,%20
st%c3%a4llningstagande%20och%20be-
slut%202011-11-25_lu.pdf

http://www.borlange.se/templates/BlgPa-
ge____69798.aspx

Källor
Väg 41 Västra Derome Berghem, landskapsana-
lys och samordnat gestaltningsprogram

Sporrong, Ulf: Odlingslandskapet och land-
skapsbild. 1996

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-
och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/bor-
lange/Pages/default.aspx

http://www.trafikverket.se/PageFiles/47708/
F%c3%b6rstudie,%20v%2070,%20
st%c3%a4llningstagande%20och%20be-
slut%202011-11-25_lu.pdf

http://www.lansstyrelsen.se/DALARNA/SV/
DJUR-OCH-NATUR/SKYDDAD-NATUR/NA-
TURRESVATEN/gagnef/Pages/default.aspx

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gagnefs_socken

http://sv.wikipedia.org/wiki/Norr_Amsberg
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Djurmo

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-
och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/bor-
lange/lennhedasen/Pages/default.aspx

http://www.trafikverket.se/PageFiles/47708/
F%c3%b6rstudie,%20v%2070,%20
st%c3%a4llningstagande%20och%20be-
slut%202011-11-25_lu.pdf

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-
och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/bor-
lange/Pages/default.aspx

http://sv.wikipedia.org/wiki/Biologiska_
norrlandsgr%C3%A4nsen

http://www.lansstyrelsen.se/DALARNA/SV/
DJUR-OCH-NATUR/SKYDDAD-NATUR/NA-
TURRESVATEN/gagnef/Pages/default.aspx

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gagnefs_socken

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-
och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/gag-
nef/Backmon/Pages/default.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-
och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/gag-
nef/Hemtjarn/Pages/default.aspx

http://www.borlange.se/templates/BlgPa-
ge____3801.aspx

http://www.raa.se/publicerat/varia2012_23.pdf

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-
och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/
borlange/Sifferboberget-Skalsberget/Pages/
default.aspx

http://home.swipnet.se/datalv/projekt/slog-
bod.html

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:
QknduvNRFn4J:www.gagnef.se/download/18.
442af530125fdb941338000809/rosa_09_gagnef.
pdf+klungbyar+gagnef&hl=sv&pid=bl&srcid=A
DGEESjUWoXNl3EbOryOp888y1YlZmwEse3
eMDaF7TjxT2buH5Dx03yQ3ivR_vvvyHZED-
v6SUqG6QAQX9y-9l9XyAfzcwDE_RJD1_5-

EPDaP07IUCzdzIv386qJhivDzJMSW1kH06c
229&sig=AHIEtbR6e6yxGawzSzaose27AKbvo
8UR6Q

(Landskapsanalyse – framgangsmåte
for vurdering av landskapskarakter og land-
skapsverdi, 2010, fritt
översatt)

http://publikationswebbutik.vv.se/uplo-
ad/4993/2009_93_analys_av_vaglandskapet_i_
dalarnas_lan_.pdf

Katalogen_erosionsskydd, VegTech
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Trafikverket, Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90
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