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Inledning

Bakgrund och syfte
  
Gustafs tätort är uppdelad i tre huvudsakliga 
delområden; Enbacka, Naglarby och Mora by� 
Mellan dessa delområden är det korta avstånd, 
men på grund av bristande infrastruktur och 
trafiksäkerhet är många skolbarn beviljade skol-
skjuts� Tillgängligheten och trafiksäkerheten 
för gång- och cykeltrafikanter i Gustafs/En-
backa är bristfällig, främst väster om väg 790 
(väg790 går från Mora by norrut) och korsning 
väg789/790� På den aktuella sträckan tvingas 
oskyddade trafikanter att dela väg med bilister� 

Detta gestaltningsprogram tillhör vägplanen för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade 
trafikanter på väg 789 och 806 genom Gustafs, 
sträckan Enbacka–Naglarby (längd ca 3,0 km)�

I projektet ingår:

• Ny/ombyggnation av gång- och cykelväg, 
kantstenförlagd eller separerad med skil-
jeremsa samt utredning om bygdeväg 
genom Naglarby

• Översyn av busshållplatser, trafiksäkerhet-
höjande åtgärder och nya säkra passager 
för oskyddade trafikanter längst sträckan

• Utredning av belysning

• Bärighetsutredning för befintlig gång-och 
cykelväg vid ravinen ”Spångbäcken”

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogram upprättas för att säkra den 
arkitektoniska kvaliteten och utgör grunden för 
kommande skeden� Det är ett dokument men 
också en arbetsmetod, ett sätt att komma fram 
till och förmedla en samsyn på hur vägen slutli-
gen ska se ut� 

Enligt väglagen ska en estetiskt tilltalande ut-
formning eftersträvas och hänsyn tas till stads-
bild, landskapsbild samt natur- och kulturvärden� 
Ett gestaltningsprogram ska ta hänsyn till både 
hur vägen upplevs av trafikanter (trafikantper-
spektiv) och av vägens betraktare� Inte minst de 
som bor och verkar i dess närhet (åskådareper-
spektiv)�

Målsättning

Övergripande målsättning

• Oskyddade trafikanter ska på egen hand 
kunna förflytta sig mellan olika målpunk-
ter i anslutning till vägen på ett trafik-
säkert sätt, vilket innebär en minskad 
barriäreffekt av vägen för boende�

• Säker skolväg för barn längs vägen inom 
vägplaneområdet

• Genomfartstrafiken på sträckorna där 
oskyddade trafikanter färdas eller korsar 
vägar ska hålla hastighetsbegränsning-
arna�

• Minimera påverkan på den speciella kul-
turmiljön i området genom bra gestalt-
ning som tar hänsyn till kulturvärden�

Principbild yttre och inre vägrum�
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Trafikverkets mål med gestaltning
Trafikverket ska medverka i samhällsutveckling-
en genom att skapa anläggningar och miljöer 
som är välfungerande, hållbara och vackra� I 
varje skede, från planering till förvaltning, ska 
arbetet utgå från människors behov och insikter 
om de möjligheter och begränsningar som finns 
i såväl landsbygd som stadsbygd� Anläggning-
arna ska präglas av god arkitektur, det vill säga 
en genomarbetad utformning som samspelar 
med landskapet och människorna� Trafikverkets 
arbetssätt ska säkerställa god arkitektur genom 
att ansvariga har de kunskaper som behövs när 
det gäller teknik, estetik och människors villkor� 

I ”Vägars och gators utformning” finns följande 
riktlinjer: ”Inför utformning av en väg ska mål 
formuleras utifrån platsens specifika förutsätt-
ningar och de förväntningar som finns� Målen 
ska ge en gemensam bild av önskat resultat�
Vid utformningen av vägen ska hänsyn tas till 
estetiska värden� Detta ska formuleras i ett 
gestaltningsprogram� Gestaltningsprogram eller 
gaturumsbeskrivning ska upprättas i alla projekt� 
Omfattningen av programmet avgörs av om-
givningens känslighet och projektet storlek� En 
landskapsanalys bör ligga till grund för gestalt-
ningsprogram”�

Gestaltningsmål i projektet

• Eftersträva en positiv upplevelse av 
vägmiljön för både oskyddade trafikanter 
och bilister�

• Gång- och cykelvägen ska vara följsam 
till landskapet samtidigt som hänsyn tas 
till användarvänlighet för cyklister och 
gående�

• Trafiksäkerhetsåtgärdernas utformning 
ska ta hänsyn till kulturmiljön�

Kommunala mål och riktlinjer

Säters kommun har drivit ett arbete med att ta 
fram en fördjupad översiktsplan för tätorten 
Gustafs� Denna är framtagen och fastställd 2019-
03-13� 

Målet med översiktsplanen är att knyta ihop 
byarna där väg 789 är en viktig förbindelse mel-
lan alla byarna� Det är viktigt för medborgarna 
att kunna transportera sig säkert längs sträckan, 
vilket är en viktig länk för Gustafs som tätort� 

Kommunen vill även uppnå en ökad överflytt-
ning från bil till gång-och cykeltrafik och då blir 
det viktigt med ett funktionellt gång- och cykel-

vägnät som sammanbinder Gustafs olika byar� 
För att möjliggöra ett byte från bil till gång- och 
cykeltrafik behöver ett sammanhängande gång- 
och cykelvägnät skapas�

Historia

Socknen Gustafs är en av de nyare i Dalarna och 
avskiljdes från Stora Tuna så sent som 1775� Ef-
tersom det var kung Gustaf den III, som gav tillå-
telse till detta så uppkallades socknen och orten 
efter honom från att tidigare ha hetat Enbacka�

Området är ett öppet odlingslandskap vid Dal-
älven� Det är en del av Tunaslätten som är rikt på 
fornlämningar från framförallt järnålder� Läm-
ningar efter järnframställning dominerar och på 
flera platser ligger slaggförekomster och bläs-
tugnar tillsammans med boplatslämningar från 
järnåldern� Förhistoriska gravar saknas i området� 
Det ska enligt uppgift tidigare ha funnits gravhö-
gar i Naglarby men de är nu bortodlade, liksom 
är fallet på många andra platser i Tunabygden�

Bergshantering och god tillgång till åkermark 
gjorde att det tidigt etablerades flera byar i 
området på nära avstånd till varandra� Redan på 
1300-talet omnämns exempelvis Gruvby, Naglar-
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by och Mora� Troligen har dock flera av traktens 
byar sin bakgrund i järnåldersbosättningar�

På äldre kartor syns hur bebyggelsen i historisk 
tid varit tydligt koncentrerad till byarna� Då inget 
laga skifte genomförts har gårdarna inte skiftats 
ut på ägorna som på många andra håll� Först in 
på 1900-talet har småhusbebyggelsen sträckts 
ut längs vägarna så att vissa byar mer eller min-
dre vuxit ihop� Fortfarande är dock den samlade 
karaktären med klung- och radbyar synlig i 
landskapet och flera av byarna är därför intres-
seområden för kulturmiljö�

Kulturmiljö

Både i sydöst och i nordväst går vägen igenom 
intresseområden för kulturmiljö� I sydöst är det 
området vid Gustafs kyrka (objekt nr 645), vilket 
utgörs av kyrkomiljön och det äldre bycentrumet 
samt en kyrkogårdsruin� Längs vägen vid kyr-
kogårdsruinen finns även en milsten� I motsatt 
ände av vägområdet är det Naglarby (objekt nr 
644) som är en väl sammanhållen bykärna av 
radbykaraktär� 

Referenser
Hyenstrand, Åke� 1982� Kulturminnesvårdsprogram för koppabergs 
län, del1� Länsstyrelsen och Dalarnas museum
Ståhl, Harry� 1982� Ortnamn i Dalarna� 
Wehlin, Joakim m�fl� 2016� Arkeologi I Dalarna� Dalarnas hembygds-
bok 2016, årgång 86� Dalarnas fornminnes och Hembygdsförbund�

Geologi 

Naturlig jord i området kan förväntas bestå av 
postglacial silt enligt SGU´s geologiska 
kartblad�  Fyllning förekommer i anslutning till 
befintlig väg�

Befintlig väg

Väg 789 och 790 är sekundära länsvägar med 
Trafikverket som väghållare� I Enbacka är 
kommunen väghållare för de flesta anslutande 
gator medan gatorna i Naglarby främst har 
enskilda väghållare� 

Årsdygnstrafiken på väg 789 är 1403 fordon/
dygn varav 97 fordon tung trafik� 
För väg 806 som är en sekundär länsväg, är Tra-
fikverket väghållare� Årsdygnstrafiken på väg 
806 är 621 fordon/dygn varav 28 fordon är tung 
trafik�  

Den skyltade hastigheten mellan Enbacka och 
Naglarby är 40 km/h� Utanför skolan råder 30 
km/h på en kortare sträcka� 

Vägbredden på den aktuella sträckan varierar� 
Genom Enbacka är vägbredden 6,5 meter som 
övergår till 9,5 meter fram till korsning med väg 
790� Väster om korsning väg 790 och vidare 
mot Naglarby in på väg 806 är vägbredden 5,5 
meter� 

Längs väg 790 finns ett gång- och cykelvägnät 
som förbinder Enbacka och Naglarby på norra 
sidan av väg 70 med Mora by på södra sidan om 
väg 70� 

Naturmiljö

Ett antal äldre solitära träd och alléer finns längs 
sträckan�
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Bild1� Vy över odlingslandskap med  skogsbeklädda 
höjder i horisinten�

Landskapsbild

Väg 789 mellan Naglarby i väst och Gustafs i öst 
präglas framförallt av lantlig bybebyggelse 
och blandas på korta sträckor med småskaligt 
odlingslandskap� Avsnittet mellan orterna, där 
väg 790 korsar väg 789 i nordsydlig riktning, er-
bjuder vida utblickar norrut över öppet landskap�  
Bebyggelsen i orterna är delvis belägen mycket 
tätt intill vägen vilket förstärker landsbygdska-
raktären längs vägen�  

På sträckan genom och mellan orterna passerar 
man målpunkter, bland annat fotbollsplan, skola, 
kyrka, handelsträdgård och bensinstation�  

Längs väg 789 finns dessutom alléer, till exempel 
vid kyrkan, och vid Gustafs västra entré finns en 
gammal begravningsplats som är ett väganknu-
tet kulturminne� Den omsluts av ett skogsområ-
de som fortsätter österut efter begravningsplat-
sen fram till korsningen med Morbyvägen som 
är planområdets gräns� Skogsområdet ligger 
parallellt med och söder om vägen�

Landskapsanalys

Slutet/småskaligt: Naglarby och Gustafs bymiljö

Vägrummets gränser är tydliga� Smalt gaturum 
med små träbyggnader i falu rödfärg som ligger 
nära befintlig väg, alléer längs vägen, vårdträd� 
Känsligt för storskaliga ingrepp�

Öppet/storskaligt: Slättlandskap vid Enbacka

Vägrummet vänder sig utåt� Vägen kantas av fält 
som ger utblickar mot de blånande bergen och 
siktlinjer mot landmärken i form av bland annat 
kyrktorn och solitära träd� Känsligt för höga ban-
kar som skär siktlinjer�

Grönt kluster

Gröna kluster är karaktäriserade av en tydlig 
definierad ansamling av vegetation, främst 
uppvuxna träd� Dessa är förutom de natur- och 
miljömässiga aspekterna viktiga för att skapa 
rumslighet och sekvenser längs vägen som 
generellt sträcker sig genom ett förhållandevis 
öppet landskap�
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Figur 1� Landskapsanalyskarta�
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Längs sträckningen finns flera karaktärsplatser 
enligt nedan: 

1� Kyrkomiljö (3/097-2/730)

Gatan går rakt genom kyrkoområdet med sam-
lingslokal, expedition etc� Detta medför mycket 
rörelser över vägen� Det upplevda gaturummet 
är smalt som följd av en dubbelsidig allé� Vid 
kyrkan gör vägen en skarp sväng i anslutning 
till en avtagsväg, vilket är en svårtolkad plats 
för fotgängare� Smidesräcken, infarter/utfarter/
buss-hpl, hög materiell kvalitet (granit) är viktiga 
karaktärer på platsen� Intresseområde för kultur-
miljö Gustafs kyrka (645)�

2� Ravinen (2/655-2/730)

Kraftiga branter i anslutning till vägen med tät 
vegetation� Befintlig gång- och cykelväg är i 
denna passage förlagd på en provisorisk stål- 
och träkonstruktion dikt an fordonsvägen vilken 
känns otrygg med avseende på stabilitet� Även 
gaturummet känns otryggt då trädkronorna 
bildar en tät ridå på vardera sida om vägen�
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3� Skolan (2/370-2/655)

Består av nyligen anlagd struktur med en låg 
längsgående byggnad med tillhörande parke-
ring och ung vegetation mot gatan� Detta skapar 
ett öppet vägrum� 

4� Vägkorsningen (1/650-2/370)

Inkluderar sträckan längs kyrkogårdsruinen med 
milsten� Vägkorsningen utgör en tydlig plats 
längs sträckan och bryter upp bystrykturen� 
Upplevs idag som barriär och utgör en otrygg 
passage för fotgängare� 
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5� Landsbygdsväg (0/900-1/650)

Bitvis bebyggd miljö med gårdstun, en stor 
solitär lönn samt allé av blandade arter, främst 
tillhörande släktet Sorbus� I anslutning till vägen 
och öppna fält på vardera sida� Tydliga siktlinjer 
över fälten mot berg i nordost och bymiljö i väst�

6� Bymiljö (0/000-0/900)

Är till stora delar äldre ekonomibyggnader 
placerade nära vägen� Enstaka större träd längs 
vägen är viktiga landmärken samt innehar natur- 
och kulturvärde� En pittoresk karaktär med smal 
gatusektion förbi gårdstun och låga faluröda 
träbyggnader dominerar� Sträckan är intresse-
område för kulturmiljö Naglarby (objekt 644).
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Målpunkter, utblickar och landmärken 
De närliggande byarna lokaliserade längs vägen 
i ett övrigt småskaligt brukat landskap med 
närhet till Dalälven skapar många bildsköna 
utblickar som är värdefulla för orienterbarhet 
och sekvensering av gaturummet� Landmärke är 
främst kyrkan som sticker upp över trädkronorna 
där vägen gör en skarp sväng� Även ridhuset 
utgör landmärke med sin placering i linje med 
vägens dragning och öppna fält runt om� 

Figur 2� Målpunktskarta över Gustafs� 
Källa: Åtgärdsvalstudie Gustafs 2016-12-22�
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Gestaltning
Byarna i utredningsområdet ger en intressant 
upplevelse och upplevs ålderdomliga i sin struk-
tur� Jordsbrukslandskapet har mycket vackra 
partier med värdefulla utblickar� Dessa värden 
är grundläggande för arbetet med gestaltnings-
förslaget� Värdena ska bibehållas eller förstärkas� 
Utrustning och vägmärken inom vägområdet 
ska hållas nedtonade för att inte konkurrera med 
omgivningen om uppmärksamhet� 

Gestaltningavsikter:
• Den småskaliga karaktären ska bevaras
• Utblickar ska bevaras
• Viktiga solitära träd, både ur natur- och kultur-

hänseende, ska i möjligaste mån bevaras
• Vid val av material i form av ytbeläggningar, 

utrustning, belysning mm� ska den småskaliga 
bykaraktären utgöra utgångspunkt

• Befintlig vegetation som tas ner ska ersättas där 
så är möjligt� Ny vegetation ska vara av samma 
art/sort som befintlig där så är lämpligt

Platsspecifika 
gestaltningsprinciper

1. Kyrkomiljö

För att kunna bevara den 
dubbelsidiga allén görs gång- 
och cykelvägen 2-2,5 m bred, 
även körfälten smalnas av något 
och den öppna ytan där vägen 
tar en skarp sväng styrs upp med 
tydliga refuger� Refugerna byggs med 
granitkantstöd och fylls med kullersten� 
Om räcke behövs ska smidesräcke 
användas liknande befintligt staket runt 
kyrkan�

Figur 3� Plan över av-
smalning av korsning�
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Figur 5� Princip slänt mot träd

Figur 4� Typsektion vid kyrkan�  
Släntlutningen kan varieras 
förbi träd�

Figur 6� Plan över anslutning till befintlig gång- 
och cykelväg  vid pizzerian� Läge för föreslaget 
räcke i rött�

Bild 2� Exempel på lämpligt räcke vid pizzerian�

PIZZERIA

HÅLLPLATS

GC-väg

max djupmin 0,5 m

Släntbotten för gång- och cykelvägen kommer 
ligga ungefär i samma läge som befintlig, men 
det är viktigt att styra hur och var schakt kan ske 
för att inte skada trädens rötter�

Vid behov av släntning mot träd ska slänt formas 
runt stammar och jord ej läggas mot stam� Om  
ny vegetation läggs till ska den knyta an till be-
fintligt och spegla kulturmiljöns karaktär� Slänter 
och diken bekläds med växtjord och besås med 
parkgräs� 

Hållplatsläget, strax innan gång- och cykelvägen 
ansluter till befintlig, kommer ligga något högre 
än befintlig anslutande yta� För att förhinda 
snubbel och spring föreslås att ett räcke placeras 
i ytterkant av gång- och cykelvägen mot pizze-
rian längs hållplatsfickans sträckning� Räcket kan 
med fördel vara av enkel modell med endast en 
övre och en undre liggare och vara lackerat i en 
svart/grå kulör� Bågräcke ska ej användas� 

2. Ravinen

Befintlig konstruktion behålls� Endast underhålls-
åtgärder och tillägg av belysning sker�  Dessa 
följer samma koncept som övrig sträckning�
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Figur 7� Plats 4: Vägkorningen� Plan på passage över väg 790�

Bild 3� Solitärträd nära vägkant som tas ned�

3. Skolan

Denna sträcka med befintlig gång- och cykelväg 
är kommunal� Inga åtgärder utförs, ny gång- och 
cykelväg ansluter till befintlig�

4. Vägkorsningen

Här utförs gång- och cykelvägen separerad med 
skiljeremsa innehållande en ny trädrad� Art väljs 
som knyter an till kyrkogårdsmiljön� I ytan som 
bildas mellan befintlig väg, väg 790 och gång- 
och cykelvägen placeras ett solitärt ädelträd på 
högstam (t�ex ek)� Detta för att markera kors-
ningen och därmed påvisa motortrafikanter att 
de ska sakta in� Samordning med avvattning 
krävs vid placering av solitärträd och trädrad� 

Belysningstolpar som belyser passagen oriente-
ras så nära befintlig vägkant som möjligt� 
  Milstenen flyttas till ny plats i samråd med 
länsstyrelsen� Odling möjliggörs genom anpas-
sade passager och slänter så att det hävdade och 
öppna landskapet bibehålls� 

Utrustning placeras noggrant och hålls nere i 
antal och omfång för att inte störa utblickar� 

Solitärträd

Ny trädrad i skiljeremsa

Milsten

5. Landsbygdsväg

Här utförs gång- och cykelvägen separerad 
med skiljeremsa och lokalt kortare sträckor med 
kantsten� I sektion 1/550-1/570 påverkas troligen 
ett antal alléträd och en stor solitär lönn i sektion 
1/590� Lönnen är inte utpekad som skyddsvärd-
men den utgör ett tydligt riktmärke längs vägen 
och att ta ned den kommer påverka landskaps-
bilden lokalt� Utrustning placeras noggrant för 
att inte störa utblickar�
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Källa: Trafikverket

Källa: Trafikverket

Bygdeväg 0/330
Befintligt vägområde

6. Bymiljö

För att kunna bevara radbykaraktären görs 
denna sträcka om till bygdeväg� 

Placering av utrustning ska ta stor hänsyn till 
bebyggelsen� Skalan på utrustning ska vara 
lågmäld� Val av utrustning och material ska vara 
gedigna och väl genomtänkta� Särskilt viktigt är 
det att beakta utformning och placering av skyl-
tar  och belysningsstolpar/armaturer, så att dessa 
är i samklang med de kulturhistoriska värdena� 
fortsatt samråd med länsstyrelsen och avsteg 
från VGU kan eventuellt behövas�

För att sänka hastigheten och öka säkerhetern 
för oskyddade trafikanter vid passager, utförs 
dessa upphöjda� Dessa bör utföras i material 
som åldras med värdighet och knyter an till kul-
turmiljöns karaktär� Förslagsvis används granit� 

Bygdeväg eller bymiljöväg är de svenska benämningarna 
på en landsväg med extra breda vägrenar, och ett smalare 
körfält i mitten avsett för bilar. Syftet är att underlätta för 
cyklister och fotgängare. Tanken är att cyklister och gående 
ska använda vägrenarna, och bilförare vid möten ska kunna 
använda vägrenarna vid behov.

Källa: Trafikverket

Figur 8� Typsektion bygdeväg 
tagen i sektion 0/330�

Bild 4� Exempel på lämplig ar-
matur där bygdeväg anläggs�

Längs sträckan finns ett 
antal solitära träd med 
högt naturvärde som 
bevaras och skyddas 
under anläggningstiden�
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Belysning

Gång- och cykelvägen belyses i hela sin sträck-
ning, även över broravinen där det är undermå-
ligt belyst idag� Busshållplatser och passager 
belyses med egen stolpe�

Vid skiljeremsa belyses bilväg och gång- och 
cykelväg gemensamt med samma armatur, om 
möjligt placeras dessa stolpar i mitten av remsan 
eller mot gång- och cykelvägen�  

Mellan sektion 0/000 och 0/900 används för-
slagsvis svartlackerad stolpe med armatur 
som tar hänsyn till radbykaraktären� Här är det 
mycket trångt, varpå speciell detaljstudie krävs 
för att hitta lämplig placering och höjd på nya 
stolpar� Även förbi kyrkan mellan sektion 2/730 
och 2/920 används förslagsvis svartlackerad 
stolpe� I dessa utpekade kulturmiljöskyddade 
områden krävs fortsatt samråd med länsstyrel-
sen och avsteg från VGU kan eventuellt behövas�

Generellt ska belysning för gång- och cykelväg 
sitta enkelsidigt på utsidan av gång- och cykel-
väg som en inramning av vägområdet� För att 
minska mängden stolpar ska en armatur an-
vändas som sprider ljuset långt men som ändå 
inte bländar eller sprider onödigt ljus till omgiv-
ningen� 

Passager och refuger

För att dämpa hastigheterna genom byarna 
föreslås att upphöjda passager anläggs som 
tvingar trafikanterna att dämpa farten samtidigt 
som det markerar var byn startar� Passagerna 
utformas med granitkantsten och ramperna 
anläggs med ett slittåligt material som smälter in 

Figur 9� Plan över pas-
sage med busstopp på 
bygdeväg�

Bild 5� Kullerstensyta med hård fog� Bild 6� Små- och storgatsten i granit�

i omkringliggande miljö, företrädesvis granitsten�  
I ramper och refuger får inte vanlig fogsand 
användas utan val av fogmaterial bör vara t�ex� 
krossad betong eller annan fogtätningsprodukt 
som har redovisat god beständighet mot ogräs 
alternativt sätts stenen i jordfuktig betong�
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Bild 7� Del av allé vid kyrkan� Bild 8� Ödekyrkogården� Bild 10� Solitär lönn som tas ned�

Bild 9� Allé som påverkas i sektion 1/550-1/570�

Vegetation

Målsättningen är att samtliga slänter ska vara 
utformade så att vegetation kan etablera sig� Det 
innefattar även erosionsskyddade slänter� 

Avbaningsmassor ska återföras för en snabbare 
etablering av vegetation� Avbaningsmassor ska 
återföras på samma vegetationstyp som där 
den hämtats. Om massorna inte räcker till ska 
en jordmån som liknar den befintliga användas�  
Massor från områden med invasiva arter får inte 
användas� Tjockleken på påförda avbaningsmas-
sor ska vara minst 10 cm� Sådd av snabbetable-
rad ettårig ört alternativt gräs kan ske på ytor där 
mycket näringrik mark utgör avbaningsmassa�

Avbaningmassor läggs upp i högar med max-
höjd 2,5 m och bredd 6 m i väntan på utläggning� 

Skötsel av föreslagna träd och gräsytor under 
etableringen sker under entreprenadens garan-
titid� Beroende på hur aktörerna väljer att reglera 
driften tas ansvaret över efter utgången garanti-
tid av antingen kommunen eller Trafikverket�

Övrig vegetation ska bestå av växter som 
återfinns i omkringliggande naturtyp alterna-
tivt anknyter till befintlig kulturmiljö� Trädalléer 
omfattas av generellt biotopskydd och ska i möj-
ligaste mån sparas och skyddas� Mellan sektion 
1/550-1/570 påverkas ett antal alléträd då arbete 
kommer behöva utföras i dess närhet� Även en 
stor solitär lönn påverkas� Denna är inte utpekad 
som skyddsvärd i naturvärdesinventeringen�

Vegetation som sparas ska skyddas under entre-
prenadtiden� Både vegetationens krona/stam 
liksom rotzonen ska skyddas från skador�  Om 
rötter och grenar skadas ska de beskäras fack-
mannamässigt av utbildad personal� 
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Dagvatten och diken

Trumändar ska utformas snedskurna alternativt 
med trumöga med samma lutning som slänt 
för bästa landskapsanpassning och för bättre 
trafiksäkerhet� 

Bild 11� Skillnad på trumändar� Snedskuren ger bättre anpassning� 
Källa: ”Dalslands vägmiljöer”�

Skärningar, slänter och bankar

Jordslänter ska följa skärningskanter med varie-
rande höjd och användning av räcke undvikas 
i möjligaste mån� Målet är mjuka slänter med 
avrundat krön och släntfot�

Eventuellt överblivna massor används för att 
släta ut skarpa veck i terrängen inom vägområ-
det�

 Vid sträckor med höga slänter kan stödplan-
tering eller sprutsådd eventuellt krävas för en 
snabbare etablering�

Gång- och cykelvägen kommer bitvis att ligga i 
erosionskänslig mark� Detta kommer eventuellt 
medföra att ytor med erosionsskydd behövs� Om 
erosionsskyddet består av kross ska det täckas 
med avbaningsmassor eller likvärdiga jordmas-
sor� Ett alternativ till erosionsskydd är kokosmat-
tor� De kan dock upplevas störande och som ett 
främmande material� För att minska den effekten 
ska eventuella kokosmattor sprutsås� Fröbland-
ning anpassad för vägren alternativt slänter är 
här att föredra�

Rekommendationer för fortsatt 
arbete:

• Värna utblickar

• Bevaka val av material och kulörer enligt 
detta gestaltningsprogram

• Samordna gestaltning med belysning (val av 
stolpe och armatur, kulör, placering, kabel-
dragning m�m)

• Samråd med Länsstyrelsen vid gestaltning av 
kulturmiljöskyddade sträckor

• Skydd av befintliga träd och byggda struk-
turer som kan påverkas tas med både i plan 
och beskrivning

• Samordna vägmärkesplaceringar samt stor-
lek på skyltar för att minimera det visuella 
intrycket

• Utred om och hur passager eventuellt behö-
ver markeras med reflexpollare e dyl� Bevaka 
val av pollare/övrig utrustning

• Se över anslutningar till omgivande mark 
så att nyanlaggda ytor smälter in i befintlig 
miljö

• Utred växtval

19



Trafikverket, 781 79 Borlänge
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www�trafikverket �se


