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1. Inledning

            1.1 Syfte
Detta gestaltningsprogram ingår i Trafikverkets vägplan för väg E16, Borlänge-Djurås. 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
slutligen ska se ut.

Enligt väglagen ska en estetiskt tilltalande utformning eftersträvas och hänsyn tas till stadsbild,
landskapsbild samt natur- och kulturvärden. Ett gestaltningsprogram ska ta hänsyn till både hur vägen
upplevs av trafikanter (trafikantperspektiv) och av vägens betraktare, inte minst de som bor och verkar i
dess närhet (åskådareperspektiv).

1.2 Översiktlig beskrivning av projektet
E16/väg 70 Borlänge – Djurås är en nationell stamväg belägen i Dalarnas län, varav etapp 3 sträcker sig
mellan Sifferbo – Djurås i Gagnef kommun. Vägen har en ÅDT på ca 10 670 (varav ca 11% tung trafik) och är
sedan år 2012 uppklassad som Europaväg.  E16/väg 70 är tänkt att bli ett starkt transportstråk och bidra till
att stärka en hållbar utveckling, vilket kräver kortare restider, bättre framkomlighet och förbättrad säkerhet.

Befintlig väg saknar mitträcke, består av partier med låga hastigheter och trånga sektioner, få
omkörningsmöjligheter samt många korsningspunkter. Sådana begränsningar i utformningen bidrar till att
såväl tillgänglighet och trafiksäkerhet som framkomlighet och transporttider påverkas negativt.

Ändamålet med projektet är att, för E16/väg 70 delen Borlänge-Djurås etapp 3, ta fram en hållbar
anläggning som leder till ökad säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet för samtliga transportslag.
Projektmålen handlar om att skapa åtgärder för ökad framkomlighet, en god körupplevelse och ökad
säkerhet för både trafik och oskyddade trafikanter.
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Figur 1. Översiktskarta med platser som kräver landskapsåtgärder.

            1.3 Övergripande åtgärder/förändringar
De åtgärder som föreslås i projektet och som får en direkt påverkan på landskapet är följande:

1. Ny korsning i Sifferbo med ny vägbro samt bullerskyddande åtgärder.

2. Omdragning av E16 längre norrut och närmare järnvägen längs Djurmo. Dragningen avviker från
befintlig väg i höjd med korsningen Movägen/skolan och viker åter in till befintlig väg ca. 500 m efter
den västra infarten mot Djurmovägen. Detta inkluderar bullerskyddande åtgärder längs hela sträckan av
nydragningen.

3. Planfri korsning med höger in/höger ut med bro vid västra Djurmo.

4. Ridport i ravinen vid 114/760.

5. Bullerskyddande åtgärder vid Täktberget.

6. Ny cirkulationsplats med anslutande väg i Djurås.

7. Generell breddning av väg med nya diken och förbättrad avvattning längs hela sträckan.
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2. Gestaltning

2.1 Övergripande gestaltningsprinciper
Punkter nedan är taget från tidigare upprättat PM Gestaltningsavsikter för etapp 3.

- Befintlig vegetation sparas i så stor utsträckning som möjligt.

- Generellt föreslås spontan växtetablering av de arter som finns naturligt i området.

- Befintliga avbaningsmassor nyttjas och återförs på slänter och sidoområden.

- Innerslänter besås med torrängsängsfrö. Vid behov besås slänter och sidoområden med ängsfrö
anpassat för det omgivande landskapet.

- Vid nyplantering ska platsens naturliga förutsättningar och karaktär utgöra utgångspunkt i fråga om
arter och utbredning. Växtkvaliteten ska vara av kvalitetsmärkningen E-planta, om det finns att tillgå för
det aktuella växtvalet. Plantskoleväxter ska vara av svensk proveniens. Gräs/ängsfröblandningar ska
vara anpassade till aktuell växtplats och klimatzon.

- Plantering som ska fungera som bländskydd planteras förslagsvis på en låg vall och växtvalet anpassas
efter omgivningen.

- I erosionsutsatta slänter används kokosmatta med örtpluggplantor, häckplantor eller frösådd.

- Vid behov av stödmurar utförs dessa som stenfyllda nätkassar. Murarna utformas med svagt lutande
väggar. I anslutning till murarna planteras klätterväxter.

- Vägåtgärderna innebär att det krävs bullerskydd i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse längs
sträckan i anslutning till Djurmo. Dessa utförs som vallar eller plank beroende på tillgängligt utrymme.
Vallarna ska ansluta mjukt till omgivningen och ha flacka slänter för att undvika ”limpeffekt”. Lutningen
bör vara max 1:3 och varieras med flackare partier där det finns utrymme.

- Bullervallarna täcks med avbaningsmassor från platsen för snabb återetablering av befintlig vegetation
och kompletteras med frösådd anpassat efter omgivningen. Mellan vägen och bullerskydden planteras
grupper av träd och buskar av arter som återfinns i den omgivande vegetationen.

- Det är av vikt att bullerplanken ges en utformning som knyter an till omgivande bebyggelse. Planken
utförs i trä målade med röd slamfärg i syfte att knyta an till befintliga plank och bebyggelse i
omgivningen.

- I lutande terräng ska en jämn överkant på bullerskärmar eftersträvas framför trappning.

- Vikt behöver läggas på utformningen av slänter och övriga sidoområden i anslutning till trafikplatserna.
Dessa bör markmodelleras på ett sådant sätt att de upplevs som naturliga inslag i landskapet.
Släntlutningar bör vara så flacka som möjligt, helst max 1:3. Släntlutning varieras med hänsyn till
tillgängligt utrymme.

- Generellt sett ska diken, slänter och övriga sidoområden behandlas så att gränsen till omgivande mark
så snart som möjligt suddas ut. Slänter bör utformas med flacka släntlutningar, helst max 1:3.
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Släntlutningen kan varieras beroende på tillgängligt utrymme, vilket ger ett naturligare intryck.
Släntkrön rundas av så mycket som vägområdet tillåter.

- Vid hantering av överskottsmassor inom projektet ska dessa läggas ut på ett sådant sätt att befintliga
utblickar och siktlinjer bevaras och så att de upplevs som en naturlig del av landskapets topografi.
Överskottsmassor används i första hand till anordnande av nödvändiga bullervallar i anslutning till
bebyggelse.

- Utformning av sidoområden utförs så att räcke kan undvikas där det är möjligt. Antalet räckestyper ska
minimeras längs sträckan för ett enhetligare uttryck. Räcken ska väljas för att skapa så liten visuell
barriäreffekt som möjligt. Eventuella högkapacitetsräcken ska utföras så lika övriga räcken som möjligt.

- Belysning i port av betong bör lysa upp både väggar och tak. 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 cylindriska. Ljuset ska vara varmvitt
(mellan 2800 och 3000 K).

- Skyltar och eventuella portaler ska anpassas till omgivningen avseende placering och storlek. Särskilt
viktigt är det i öppna landskapsavsnitt, där skyltar helst placeras med stöd i befintliga trädridåer eller
dungar. Storleken på skyltarna anpassas till skalan i övrigt. Skyltportaler och skyltbärare ska utföras
med enhetlig utformning och ej synligt fackverk.

2.2 Platsspecifik utformning
Nedan följer de platser som kräver en mer djupgående redovisning av gestaltningslösningar för att uppnå en
så god landskapsanpassning som möjligt.

2.2.1 Ny korsning i Sifferbo med ny GC-port samt bullerskyddande åtgärder
Den nya korsningen vid Sifferbo påverkar landskapet markant. Stora mängder jordmassor kommer att
flyttas, nya slänter och vallar tillkommer. Befintlig markvegetationen kommer därmed att bli störd och
platsen kommer initialt att upplevas karg. Därav är det viktigt att de nya sidoytorna mellan de
hårdgjorda körbanorna behandlas på rätt sätt. Yttermera kommer korsningen inte att omges av
viltstängsel vilket medför att gestaltning och framtida skötsel inte får bidra till tät och siktskymmande
växtlighet närmst vägen. För att åstadkomma ovan nämnda riktlinjer ska:

· befintlig vegetation om möjligt sparas helt eller till delar

· befintlig markvegetation ges bra möjligheter att återetablera sig, detta genom återförande av
befintliga avbaningsmassor

· mjuk markmodellering av släntkrön/fot och bullervallar utföras för god anpassning till det
omgivande landskapet

· de störda ytorna återplanteras med för platsen naturliga växter för att bidra till återställning av
platsen, dock glest för att inte kunna dölja vilt. Växter som är aptitliga för vilt, exempelvis sälg,
vide och rönn undviks.

· riktlinjer för skötsel blir viktig för att undvika att vegetation döljer vilt i anslutning till vägen
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· ytan i form av en droppe gröngörs. Ytan planteras med förslagsvis tall med utbredning där VGU
så medger, dvs inga fasta objekt i säkerhetszonen. Möjlig yta för fasta hinder utreds i
kommande skede.

· ytan i form av en triangel behandlas som yttervägslänt då sikten inte får skymmas.

Figur 2.  Korsningen Sifferbo. Befintlig vegetation i sidoytor (vita ytor med streckad linje) sparas om så är möjligt.
”Droppe” och ”triangel” gröngörs. Grön yta redovisar bankslänt, brun yta skärningsslänt.

Figur 3.  Korsningen Sifferbo. Bullervallar integreras med markmodelleringen för att på så sätt skapa så naturliga
ytor som möjligt mellan de nya vägarna. Ytorna återplanteras.
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Figur 4.  Korsningen Sifferbo. Sidoytorna som påverkas i anläggningsskedet återställs och återplanteras, bla
”droppen”.

Figur 5. Vy på ny bro med bullerskydd som övergår i vallar.

2.2.2 Omdragning av E16 längs Djurmo
Nysträckningen i anslutning till Djurmo i ett läge närmare järnvägen innebär en stor förändring genom
att stora delar av trädvegetationen liksom bebyggelsen mellan vägen och järnvägen försvinner. Det man
får är en storskalig trafiklösning i ett förhållandevis småskaligt landskap. Här är det betydelsefullt att
återplantera trädvegetationen i de ytor som bildas mellan ny väg och befintlig. Sidoområdet mellan ny
väg och järnväg behöver även det planteras för att minska på infrastrukturrummets utbredning.
Vegetations sluthöjd får dock inte blir för hög för att utgöra framtida problem med nedfallna
träd/grenar på spår och ledningar. Exempel på möjliga inhemska arter är al, sälg, hägg och hagtorn.
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Figur 6. Principillustration som visar rekommenderat avstånd till vegetation vid järnväg med luftledning. Källa
Trafikverket.

Figur 7.  Dragningen förbi Djurmo.

Längs hela omdragningen av sträckan utförs bullerskyddande åtgärder, förslagsvis som skärm placerad
på vall, total höjd 3 m över vägmitt. Skärmen bidrar till att vallens slänter inte får alltför kraftiga
lutningar och får på så sätt en bättre förankring i landskapet. Vallen föreslås planteras med träd på
sidan som vetter mot Djurmo, se sektion figur 7.
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Figur 8. Sektion för dragningen förbi Djurmo.

Figur 9.  Vy över nya sträckan längs Djurmo. Överblicken visar det stora infrastrukturrummet som delas upp med
hjälp av vegetation.

2.2.3 Ny planfri korsning med bro vid västra Djurmo
Den nya planfria korsningen med föreslagen plattrambro över E16 vid Djurmo är placerad i det öppna
landskapet. Den får därigenom en stor påverkan på landskapsbilden med anslutande vägar, vägbankar,
och brokonstruktion. Utformningen utgår från att minimera utbredningen av på- och avfartsramper
samt att ansluta vägbankar till landskapet. Medlet för att uppnå detta är stödmurar av stenfyllda
nätkassar, s.k. gabioner, som håller in jordmassorna samt en gestaltande masshantering inom yta för
vägplanen för mjukare anslutning av bankar mot befintlig terräng. Den anslutande triangelformade
ytan i figur 11 ligger utanför vägplanen men skulle med fördel kunna fyllas upp med massor enligt
tidigare resonemang. Detta kräver dock myndighets tillstånd om entreprenör i samförstånd med
markägare väljer att utföra det.

Släntytorna utanför säkerhetsområdet men inom vägplanen föreslås att inte slås.  Detta ger naturliga
uppslag som på sikt blir träddungar. Stänkskydd ska vara genomsiktliga. Släntytor i regnskugga föreslås
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bestå av naturgrus 2–8 mm. Väg som utgår och rivs, se kryssmarkering figur 11, kommer till största
delen att täckas av nya bullervallar och vägbankar. Resterande ytor ska återställas till ytskikt lika
intilliggande mark.

Figur 10. Exempel på gabionmurar.

Figur 11. För att minska intrycket av rampernas bankar i det öppna landskapet föreslås en masshantering som
flackar ut slänterna.
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Figur 12. Föreslagen bro västra Djurmo.

2.2.4 Ny ridport Färjbäcken vid 114/760
Vald lösning för passagens utformning är av typen valvbro. Sidorna hålls upp av stenfyllda nätkassar.
Brokoner ytavtäcks med finkornigt material som underlättar för naturlig återetablering samt plantering
av vegetation. Vegetationen tillåts återetableras upp till linje med anslutande vägdike.

Figur 13. Föreslagen bro i ravinen.
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Figur 14. Där vägen skär bäckravinen försvinner stora ytor med befintlig vegetation. Ny vegetation behöver planteras
för att dölja den höga vägbanken. Grön yta redovisar bankslänt, brun yta skärningsslänt.

2.2.5 Bullerskyddande åtgärder vid Täktberget
Åtgärderna består av två delar. Vallen som sträcker sig längs åkern vid 115/300–115/400 planteras med
träd och buskar samt kan med fördel anslutas österut vid befintligt dike vid 115/260. Det är ett bra sätt
att nyttja befintliga strukturer i landskapet för att få till en så bra förankring som möjligt. Resterande
åtgärder måste utföras med skärm då utrymmet är begränsat. För utformning av skärm se 2.2.9.

2.2.6 Ny cirkulationsplats med anslutande väg i Djurås
En ny cirkulationsplats anläggs vid 115/900 och kommer att utgöra den östra entrén till Djurås. Fasta
föremål undviks i rondellytan och föreslås utformas enkelt med ängsvegetation på en lätt välvd yta.
Även refugerna täcks med ängsvegetation och driftas på samma sätt som dikesslänterna med extensiv
skötsel av ytan.



15

Figur 15. Cirkulationsplatsen i Djurås.

Figur 16. Äng som föreslagen yta i rondellen.
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2.2.7 Återställning av befintlig väg som rivs
De delar av befintlig väg som rivs ska återställas till lika som omgivande mark. Detta innebär att
bitumenlagret som rivs med tillhörande vägkropp ska schaktas ur och ersättas med massor likvärdiga
omgivande jordmån. All asfalt ska borttransporteras. Ny yta ska ansluta jämnt mot anslutande mark
utanför vägområdet. Detta innebär att den bortschaktade volymen samt tillhörande diken ska fyllas upp
till intilliggande nivåer utanför vägen. Åtgärder ska vidtas för undvikande av packskador.

2.2.8 Vegetation
Enligt gestaltningsavsikterna kan etablering av vegetationsmaterial ske på olika sätt. I huvudsak ska
avbaningsmassor användas, där så är möjligt, i slänter och sidoområden för att erhålla en spontan
återetablering. Avbaningsmassorna tas från området, alternativt används jordmån som liknar
omgivningens. Detta i syfte att uppnå en återetablering av ursprunglig vegetation som harmoniserar
med omgivande ytor. Massorna ska hanteras på ett sätt så att den naturliga fröbanken bevaras. Se figur
17 där fröbank och vegetation i avbaningsmassorna bidragit till ett lågt ljungskikt. Notera att massor
inte läggs på slänt som utgör vägens överbyggnad. Istället täcks exponerat förstärknings- och bärlager
av ett 0-32 lager som möjliggör etablering av ett tunt grässkikt bestående av torktåliga och smalbladiga
gräsarter. Slänter och sidoområden i det öppna landskapet besås med ängsfrö anpassat för det
omgivande landskapet.

Figur 17.  Vägslänt i skogslandskap med naturlig återetablering i avbaningsmassor.

I slänter med massor som är känsliga för erosion kan erosionsnät användas, exempelvis av jute eller
kokos. Dessa bryts ner efterhand samtidigt som de hjälper till att bibehålla markfukten och bidra till en
säkrare etablering.

2.2.9 Bullerskydd
Längs sträckan behövs bullerskyddande åtgärder i form av både vallar, plank samt plank på vall. Plank
utförs i slätpanel som slamfärgas rött i syfte att knyta an till befintliga plank och bebyggelse i
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omgivningen. I lutande terräng ska en jämn överkant på bullerskärmar eftersträvas framför trappning.
Utformning plank är lika som för anslutande etapp två som sträcker sig österut mot Borlänge.

Figur 18.  Referensbild på typ av plank.

Vallar ska enligt gestaltningsavsikterna ”ansluta mjukt till omgivningen och ha flacka slänter för att undvika
”limpeffekt”. Mellan väg och bullerskydd planteras grupper av träd och buskar av arter som återfinns i den
omgivande vegetationen.” Då vägområdet inte tillåter alltför flacka slänter kan träd och buskar hjälpa till
att dölja jordvolymerna i landskapet. Regelrätt plantering undviks utan istället fokuseras på att bra
förutsättningar skapas för en så snabb och god naturlig återetablering som möjligt.

2.2.10 Fortsatt arbete
Vid framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling behöver vissa delar fortsatt utredning och
djupare gestaltning enligt punktera nedan.

- utformning av marknivåer. Gäller sidoområden med bland annat bullervallar, bländskydd, rondellyta
mm.

- innehåll och omfattning av ovan föreslagen plantering

- vidare samordning med övriga teknikområden avseende val av utrustning och markmaterial, ex räcken,
belysning, kantstöd, ytskikt, broar mm.

- avstämning med drift och underhåll för alla ingående delar avseende skötselfrågor
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