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Figur 1.  Orienteringskarta med utrednings-
området. 
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
 
Sträckan Lönnemossa-Västra Hosjö har på flera platser bristande trafik-
säkerhet samt behov av utökat och förändrat trafikflöde. Centralvägen 
går igenom Hosjö tätort där Hosjöskolan ligger på båda sidor av vägen. 
Hastighetssänkande åtgärder som följd av att Centralvägen löper genom 
skolområdet medför begränsningar i framkomligheten. Därför finns det 
ett behov av att styra om trafiken från Centralvägen till Steffens väg för att 
där ansluta till E16. Sett från ett framkomlighets- och säkerhetsperspektiv 
är det framförallt den tunga trafiken som behöver styras bort från Central-
vägen. De nuvarande framkomlighetsmöjligheterna på Steffens väg och 
anslutningen mot E16 är begränsade av att höjden på vägporten under 
bron är för låg för tung trafik samt att det endast finns utfart väster ut på 
E16 från Steffens väg. 

Längs sträckan Lönnemossa-Steffens väg har det skett dödsolyckor där 
bland annat felaktigt beteende varit orsak, närmare bestämt otillåten vän-
stersväng vid avfarten till Färgvägen och på andra ställen har bilisten kom-
mit över i motsatt körfält. Det förekommer också okontrollerad gångtrafik 
över E16, speciellt utsatt har området vid fotbollsplanen nära Steffens väg 
och trafikplats västra Hosjö varit. 

1.2 Avgränsning
E16 är en Europaväg som utgör en viktig tvärförbindelse mellan Norge och 
Sverige. I Sverige är den en viktig del i det nationella vägnätet. E16 är den 
huvudsakliga infartsvägen till Falun österifrån och fyller därför en viktig 
funktion som lokalt pendlingsstråk. Vägen är på denna sträcka klassad 
som prioriterad väg för kollektivtrafik och rekommenderad väg för trans-
porter med farligt gods. 

Utredningsområdet , som längs med E16 är ca 2km, inkluderar även delar 

av Steffens väg, Hosjöstrand, Åsvägen och Färgvägen vilka alla är kom-
munala vägar i Hosjö som utgör en del av Falu tätort. Genom Hosjö och 
parallellt med E16 går Centralvägen som är en kommunal väg. Denna 
utgör ett viktigt stråk för kollektivtrafik och de lokala industrierna.

1.3 Övergripande syfte och mål för projektet

För projektet definierats följande projektmål i uppdragsbeskrivningen: 

Projektmål :

• Trafiksäkerheten ska förbättras för samtliga trafikantgrupper. 

• Bibehålla eller förbättra framkomligheten på E16. 

För Trafikplats Västra Hosjö fanns denna målsättning i uppdragsbeskriv-
ningen: 

• Påfart och avfart till E16 i båda riktningar 

• Ingen påverkan av framkomlighet på E16 

• Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 

• Ökad framkomlighet för tung trafik 

Tidigt i projektet formulerades gemensamma mål tillsammans med Tra-
fikverket (Trafikverket, samverkansmöte, 2018-08-30). Dessa detaljerade 
projektmål uttrycks som kvaliteter eller funktioner som ska eftersträvas 
för utformning av vägen och beskrivs under 1.4 Detaljerade projektmål. 
De ska ge en vägledning och en möjlighet att styra projektet under den 
fortsatta planeringen, projekteringen och i byggskedet. 
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1.4 Detaljerade projektmål
• Trafiksäkerhet på sträckan Lönnemossa- Östra Hosjö skall förbättras. 

• Tillgängligheten vid trafikplats västra Hosjö skall förbättras.

• Genomfartstrafiken på Centralvägen skall minska mot nulägets trafik.

• Otillåtna vänstersvängar vid Färgvägen skall helt eller delvis motver-
kas. 

• Trafikmiljön för oskyddade (gång och cykel) trafikanter mellan Cen-
tralvägen och Hosjöstrand skall förbättras.

1.5 Gestaltningsprogrammets syfte
Gestaltningsprogrammet ingår i vägplanen ”E 16 Lönnemossa – Västra 
Hosjö” och sammanfattar det gestaltningsarbete som genomförts under 
planskedet mellan landskapsarkitektur, byggnadsverk, vägutformning, 
med flera teknikområden och innehåller motiveringar för valda ställnings-
taganden och lösningar.  Programmet redovisar riktlinjer och ambitioner 
för att uppnå en god arkitektonisk nivå anpassad för det aktuella projektet.

Gestaltningsprogrammet lyfter fram ett par fokusområden och ger riktlin-
jer för gestaltning av dessa, i övrigt ges övergripande principer för utform-
ning av vägen och dess sidoområden.  
Lösningar som utarbetas i gestaltningsprogrammet ligger till grund för 
vidare projektering och detaljering i kommande skeden.

1.6 Landskapsanalysens syfte
Landskapsanalysen är inkluderad i gestaltningsprogrammet som ett 
separat kapitel. Den ligger som grund för projektets övergripande mål och 
riktlinjerna för gestaltning.
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2 Landskapsanalys
Landskapsanalysen bygger på Trafikverkets publikation ”Landskapsanalys 
för planläggning av vägar och järnvägar – en handledning” (Publikations-
nummer: 2016:033.) I landskapsanalysen ingår dessa kapitel:

Kartläggning och beskrivning
Inledningsvis i landskapsanalysen finns en kartläggning och beskrivning 
av området, utifrån olika aspekter såsom kulturmiljö, landskapets form 
och naturmiljö. Frågor som: hur är landskapet uppbyggt, hur ser landska-
pet ut och hur fungerar landskapet, behandlas här.

Tolkning och fördjupning
I nästkommande del i landskapsanalysen behandlas frågeställningar som: 
varför ser det ut och fungerar som det gör, vad är det som är av betydelse 
för hur området uppfattas, vad är det som är av betydelse för hur landska-
pet fungerar?

Bedömning av områdets känslighet och potential
Det som ger ett område sin speciella karaktär är oftast det som är känsligt 
för förändring. 

Att bedöma ett områdes potential betyder att man utreder hur projektet 
kan bidra till att förstärka och utveckla områdets funktioner och kvalitet, 
samt hur projektet påverkar landskapets /stadsmiljön utvecklingsmöjlig-
heter som t ex boendemiljö för människor, flora och fauna.

Formulering av mål för projektets landskapsanpassning
Slutligen pekas övergripande gestaltningsmål ut med utgångspunkt i 
landskapsanalysen. Dessa redovisas i kapitel 3 och tas sedan med i vidare 
arbete med gestaltningsprogrammet.

2.1 Kartläggning och beskrivning
2.1.1 Landskapets form
I detta avsnitt beskrivs den visuella upplevelsen av landskapet. Hur land-
skapet ser ut och uppfattas har analyserats utifrån en strukturanalysmetod 
(Lynch, 1960) som innebär att landskapet beskrivs utifrån begreppen som 
barriärer, stråk, knutpunkter, landmärken, komplexitet, rumsbildning, 
volymer och utblickar. 

Den vägsträckan som vårt utredningsområde utgörs av, är den första kon-
takten med Falun som resenärer på E16 från öster får. Vid trafikplatsen 
i Lönnemossa öppnar landskapet upp sig i en annars skogbeklädd väg-
sträcka. Från sydöst, när man reser längs med väg 69, har man däremot 
redan innan utredningsområdet blivit varse om att man närmar sig Falun. 
Detta genom att vägen passerar flera mindre byar, till exempel Vika och 
Kniva. 

Figur 2. Del av trafikplats Lönnemossa
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Figur 3. Landskapsanalys efter Lynch-metoden, som visar viktiga stråk, målpunkter, bar-
riärer och landmärken i anslutning till utredningsområdet.
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Färdas man sedan västerut längs utredningsområdet möts man till en 
början av en gallrad lövskog som signalerar att man närmar sig staden.
Därefter öppnar ett fält upp sig med utblickar åt vardera sida av vägen 
som sedan övergår i en sträcka som är mer buskig. 

Vid bron över järnvägen och bron över Sundbornsvägen är det en industri-
miljö på vardera sida av vägen. I och med att E16 här går på bro och bank, 
skapas utblickar över industrin, järnvägen, men också intilliggande villa-
bebyggelse. Det hela är en komplex och lite rörig miljö, men med enstaka 
äldre industribyggnader med högre arkitektoniska kvaliteter.

Trafikplats Östra Hosjö har i dag en diskret karaktär. I ytan innanför 
påfartsrampen finns många träd av varierad art, med övervägande del tall. 
Man kan endast köra av E16 om man kommer österifrån, vidare bara köra 
på E16 västerut, vilket skapar vissa begränsningar för biltrafiken. 
 
 

Figur 4. Trafikplats Östra Hosjö, med dess tallar.

Korsningen E16/Färgvägen kompletterar dock trafikplats Östra Hosjö 
när det gäller körriktningar. Här kan man köra på E16 österut och köra av 
E16 när man kommer västerifrån. Trafikplatserna är tillsammans en nod i 
Östra Hosjö som binder ihop E16 med intilliggande bostadsområden och 
även med industrin som ligger i anslutning.

Där Färgvägen möter E16 finns en självbetjäningsmack, St1, med öppna 
gräsytor upp mot E16. I den östra delen av denna fastighet finns en infor-
mell passage över E16. På ömse sidor av vägen finns en stig som vittnar 
om detta. 

Väster om Trafikplats Östra Hosjö kantas E16 av bullerskyddsskärmar på 
båda sidor av vägen. Skärmarna är i trä och målad i Falu rödfärg. Utform-
ningen av bullerplanket har tagit hänsyn till befintliga träd i sidoområdet 
vilket  ger sträckan en varierad karaktär och med tydlig rumsbildning. 
Materialen och färgvalet anknyter också väl till kulturmiljön. 
 

Figur 5. Industribyggnad inbyggd järnvägen med arkitektoniska 
kvaliteter, som tegelfasaden med vackra detaljer.
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Figur 6. Bullerskyddsplanket längs med E16.

Trafikplats Västra Hosjö har precis som trafikplats Östra Hosjö en diskret 
karaktär med mycket uppvuxen slyvegetation, men även ett par större 
tallar. 

Hela E16 utgör en barriär, men fungerar även som ett stråk i landskapet. 
En barriär för närboende som vill ta sig tvärs E16, men ett stråk för de som 
färdas genom Hosjö mot Gävle eller mot Falun. Det finns några planskilda 
passager under E16, men vid vissa platser korsar människor även E16 i 
plan, trots att ingen ordnad passage finns. 

Figur 7. Trafikplats Västra Hosjö. I ytorna kring vägen finns mer eller 
mindre uppvuxen sly, men även några större tallar.

2.1.2 Naturgeografiska förutsättningar
De naturgeografiska förutsättningarna har alltid varit avgörande för män-
niskan vid val av lokalisering av bosättning och försörjning. Ett områdes 
naturgeografiska förutsättningar avspeglas i landhöjningsförlopp, topogra-
fiska förhållanden och jordarter.  Utredningsområdet är ett småkuperat, 
böljande och till viss del flackt moränmarksområde med inslag av sedi-
mentära områden som ligger mellan sjöarna Runn och Hosjön, i utkanten 
av vad som tidigare var odlingsmark och berör samtidigt övergången till 
skogsmark.
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2.1.3 Historiska strandnivåer
För cirka 11 000 år sedan låg landmassorna till det som idag utgör ut-
redningsområdet under inlandsisen. Klimatet förändras snabbt och blev 
varmare, vilket föranledde att inlandsisen smälte bort och att utrednings-
området för ca 10 000 år sedan låg under vattenytan. Falutrakten hade en 
maritim koppling och låg inne i en havsvik i det hav som kallas för Baltiska 
issjön. 1000 år senare låg det mesta av utredningsområdet ovan vatteny-
tan. Falutrakten hade dock fortfarande en maritim koppling eftersom 
trakterna fortfarande utgjordes av de innersta delarna av Baltiska issjön. 
Denna vik fanns kvar i flera tusen år men blev mindre allteftersom. 

För 6000 år sedan hade vattnet dragit sig tillbaka så att det låg söder om 
utredningsområdet.  Förändringarna från 6000 år och framåt gick sakta 
och först för ca 1500 år sedan har landskapet ett utseende liknande det 
idag. Den före detta viken har efterlämnat sediment som brukats som 
åkermark under en längre period av de gårdar och byar som etablerat sig 
här. Flera medeltida gårdar/byar finns i anslutning till den gamla havsvi-
kens läge.  

Figur 8. Strandnivåerna för 6000, 9000, respektive 10000 år sedan. Viken väster om 
Lönnemossa har efterlämnat sig sediment och har brukats som odlingsmark sedan 
medeltid. Svart markering visar läge för utredningsområde.
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2.1.4 Jordarter
I östra delen av utredningsområdet, från Trafikplats Lönnemossa till Tra-
fikplats Östra Hosjö, förekommer ett flertal olika jordarter, spår efter den 
isälv och därefter vik som tidigare funnits här. Här förekommer isälvsse-
diment av sand, glacial silt, gyttjelera, kärrtorv och svämsediment. Det är 
främst i anslutning till dessa man hittar de äldre medeltida gårdarna. Väs-
tra delen, från trafikplats Östra Hosjö till Trafikplats Västra Hosjö består, 
likt en stor del av omgivningen, till större delen av sandig morän. Vidare 
redovisar SGU fyllning vid Lönnemossa och vid Steffens väg, se figur 7. 
Fyllningen vid Lönnemossa bör främst representeras av den slagg som 
ligger där efter hyttverksamheten medan fyllnadsmaterialet i Hosjö/Kors-
näs är både från hyttverksamhet men också senare tiders industrialisering. 
Urberg förekommer i mindre utsträckning i angränsande områden.

2.1.5 Rörelsemönster för friluftslivet/oskyddade trafikanter
Ett rörelsestråk med gång- och cykeltrafik finns mellan bostadsområden 
Hosjöstrand samt Steffensväg och målpunkter som livsmedelsaffären och 
fotbollsplanen.

Längs med Hosjöstrand finns ett flertal badplatser som är viktiga mål-
punkter under sommarhalvåret för barn och ungdomar från närliggande 
områden. I Näs finns ett bibliotek och fritidsgård som också utgör viktiga 
målpunkter för vuxna och barn i mellan- och högstadiet, se figur 3.

Det går att förflytta sig obehindrat från Näs/Steffensväg fram till Hosjö-
holmen, med största delen av stråket längs eller i närheten till stranden. 
Ett viktigt rörelsestråk för gående, joggare och cyklister.

2.1.6 Bebyggelse och service
Sträckan passerar både industrimark och bostadsbebyggelse. Längs 
sträckans östra del går den genom naturmark som både är öppen och 
sluten. 
 

En bensinstation med självbetjäning finns i anslutning till Färgvägen. I 
övrigt finns service utanför utredningsområdet, till exempel matvarubutik 
strax sydväst om trafikplats Västra Hosjö.

Hosjöskolan (F-6) ligger söder om E16 och väster om Färgvägen. Näs 
fritidsgård och bibliotek ligger längs med Hosjöstrand, strax nordost om 
trafikplats Västra Hosjö, och pekas av kommunen ut som en viktig mål-
punkt.

2.1.7 Naturmiljö
Naturmiljön i området är starkt präglad av E16 och omkringliggande urba-
na miljöer och industrier. Naturmiljöerna utgörs främst av ruderatmarker, 
det vill säga markområden präglande av mänsklig närvaro, och mindre 
naturområden med lövskog med inslag av barrträd. Ruderatmarkerna be-
står främst av vägområden, diken, slänter och trafikplatser bevuxna med 
buskar, träd och högörter samt grönytor i anslutning till vägen exempelvis 
klippt gräsmatta. Träd och buskage längs med E16 utgör en naturlig grön 
ridå för den bakomliggande bebyggelsen. 

Vid Lönnemossa trafikplats finns främst ruderatmarker med sparsam 
växtlighet som är påverkad av den karga miljö slagghögar skapar. Ett visst 
slyuppslag förekommer vilket ger området en känsla av att området är 
igenväxningsfas.

Från Lönnemossa och västerut, mot Falun, omgärdas vägen på båda sidor 
av björkskog med inslag av asp, och tall för att sedan, i en kort passage, 
övergå till öppet jordbrukslandskap.  Därefter ökar inslaget av bebyggelse 
påtagligt vilket även präglar naturmiljön som blir mer uppbruten och ur-
baniserad. Mängden buskage av olika slag, framför allt vide, förekommer 
på sina platser rikligt vilket gör vägslänterna med sina träd till en grön 
bård längs med vägens sträckning.



15

Figur 9. Jordartskarta
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 Vid Östra Hosjö bryter bullerplank av den gröna bården och här ökar 
inslaget av urbaniserad naturmiljö exempelvis i form av klippta gräsmat-
tor. Kring västra Hosjö har inslaget av trädgårdar ökat vilket återspeglas 
i naturmiljöerna kring trafikplatsen. Ett flertal växter som normalt sett är 
att betrakta som trädgårdsväxter förekommer i den lokala floran, främst 
längs med dikes och vägkanterna in mot bostadsområdet norr om trafik-
platsen. En mindre lövskogsdunge med inslag av tall finns också här och 
den är idag helt omgärdad av vägar. Här växer också mindre ekplantor, sä-
kerligen spridda med hjälp av fåglar från någon närliggande trädgårdsek. 

2.1.8 Kulturmiljö
Kulturlandskapet inom utredningsområdet
Kulturlandskapet kring utredningsområdet visar spår från stenålder och 
framåt, med en koncentration från medeltid och framåt kopplad till bergs-
brukets ökade betydelse. Spår och lämningar efter dessa aktiviteter finns 
belagda från 1300-talet och framåt i området. I senare tid fick även indu-
strialiseringen med koppling till skogsbruk en alltmer större betydelse. I 
och med att järnvägen togs i bruk år 1859 blev Hosjö och Korsnäs ett av 
Sveriges största sågverkscentrum. 

Hyttmiljön vid Lönnemossa
Inom utredningsområdet är äldsta belägg för kopparhyttor från år 1411 i 
Lönnemossa, där nuvarande trafikplats ligger. Platsen brukades som hytta 
fram till andra hälften av sjuttonhundratalet och därefter för kvarn- och 
sågverksamhet samt tegelbruk. 

Strax sydväst om utredningsområdet ligger Korsnäs som har äldsta belägg 
från år 1362. År 1640 fanns det tre kopparhyttor vid Lönnemossa och i 
Korsnäs sju. 

På en karta från år 1807 över Uddnäs, syns inga hyttor vid Lönnemossa, 
däremot en kvarn samt ett område markerat som slaggvarp. På en karta 
från år 1824 över Lönnemossa finns flera byggnader belägna på slaggvar-

pen och dammen beskrivs som en kvarn-, såg och tegelbruksdamm. På 
kartan från år 1918 finns enbart en mindre dammspegel kvar och större 
delen av dammen har blivit åkermark. 

Hyttområde RAÄ Vika 107:2, vid trafikplats Lönnemossa, är utrednings-
områdets enda registrerade fornlämning bestående av en av de äldsta 
hyttplatserna i Falun. 

Figur 10. Lönnemossa. Från hytt- till kvarnverksamhet. På 1900-talet finns inte mycket 
kvar av detta. E16 som byggdes 1970 syns som ett pålagt lager i bilderna.
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Fornlämningsbild 
I utredningsområdets omgivande landskap ryms lämningar från stenålder 
till historisk tid. De förhistoriska lämningarna består främst av fyndplat-
ser (stenyxor, slagg), samt ett läge för eventuellt gravfält. Fyndplatserna 
för stenyxor, troligen från äldre stenålder, stämmer bra överens med 
strandlinjenivåer för dessa perioder. De historiska lämningarna består 
till största delen av by- och gårdstomter samt hyttområden och hyttläm-
ningar. Dessa har i flera fall medeltida belägg. Det finns även enstaka läm-
ningar efter bland annat husgrunder, gruvområde, fångstgrop, vägmärke, 
minnesmärke, ristning som härrör från historisk tid. Vid Hosjö kapell är 
ett flertal fridlysta tallar registrerade under lämningstyp övrigt. 

Figur 11. Fornlämningsbild i och i anslutning till utredningsområdet.

Vika 299:1 är en gårdstomt som är enbart ungefärligt inprickad i Riks-
antikvarieämbetets register, inringad i rött i figur 10. Äldsta belägg är en 
karta från år 1640. Gården heter Hästskoarvet i FMIS (Fornminnesinfor-
mationssystem, det digitala register där alla kultur- och fornlämningar 
är registrerade)och en fastighet benämnd Hästskosarvet förekommer på 
ekonomiska kartan från 1965, Den förekommer även under benämningen 
Hästgodsarvet i Lantmäteriets historiska kartor. Gårdstomten är anti-
kvariskt bedömd som bevakningsobjekt men okänd och kan därför ligga 
närmare utredningsområdet, vilket kartstudier indikerar. 

 
Figur 12. Översiktlig bild av kulturvärden i och i anslutning till utredningsområdet.
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Förutom Hästskosarvet visar de äldre kartorna att en gård vid Tallbacken 
har legat där dagens väg går, väster om Vika 299:1. Gården finns kvar även 
på det ekonomiska kartbladet från år 1965 och verkar försvinna först i 
samband med att dagens väg byggs.

Värdefull bebyggelse
Det finns inga byggnadsminnen utpekade inom utredningsområdet. Däre-
mot har man i västra delen av utredningsområdet identifierat ett område 
med gammal bebyggelse tillhörande Karlfors såg och till viss del även Näs 
såg. Detta anses vara ett välbevarat område med sågverksbostäder. Karl-
fors Såg låg alldeles i närheten, vid Hosjöns strand vid den rastplats som 
finns i dag. Sågen anlades 1862. Näs såg anlades 1859, samtidigt som järn-
vägen. Alla ursprungliga byggnader som tillhörde Karlfors såg finns inte 
längre kvar, några revs i samband med nuvarande E16:s byggnation 1970.

Figur 13. Värdefull bebyggelse kring de före detta platserna för sågverken.

Figur 14. Sågverkssamhället i Hosjö som det såg ut år 1886. På kartan syns bland annat 
Näs såg (anlagd 1859) samt Karlfors såg (anlagd 1862).  Dagens vägar är lagda ovanpå 
historisk rektifierad karta. 

Riksintresse kulturmiljö/världsarvet 
Utredningsområdet berörs av ett riksintresse för kulturmiljövård, Sund-
bornsåns dalgång. Riksintresset är uppdelat i två delområden varav det 
södra berör utredningsområdet.

Kulturhistoriska vägar
Befintlig väg byggdes på 1970-talet och följer inte några äldre vägsträck-
ningar. I området finns flera äldre vägsträckningar som inte berörs direkt 
av utredningsområde bland annat huvudvägen söderut mot Uddnäs-Vika, 
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Figur 15. Historiska färdvägar

 
nuvarande Centralvägen. Vägen förekommer på kartor från 1600-talet och 
framåt. Södra änden av Steffens väg ansluter till denna äldre vägsträck 
ning. Centralvägen fick delvis en ny sträckning och ny bro över Hosjö-
strömmen år 1931. Utredningsområdet korsar även den gamla vägsträck-
ningen i närheten av Hosjö kapell, där den förgrenade sig och gick vidare 
norrut mot byarna norrut. Ur ett större landskapsperspektiv kan man se 
att E16 går delvis parallellt med denna väg. E16 går även delvis parallellt i 
landskapet med järnvägen som togs i bruk redan år 1859. Järnvägen var 
ett viktigt inslag i det framväxande industrisamhället. 

Figur 16. Karta över olika vägsträckningar vid Lönnemossa genom tiderna. 

Figur 17. Foto av äldre vägsträcka vid Lönnemossa mot sydsyd-
väst.  
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Figur 18. Hela utredningsområdet med nybyggd E16 och 1975 års historiska ortofoto. 
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Figur 19. Hela utredningsområdet med nybyggd E16 och 1975 års ekonomiska karta i bakgrunden. 
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Figur 20.  Platsen för trafikplats Östra Hosjö, 1886, 1965 och som det ser ut i dag.

Trafikplats Lönnemossa

Området kring hyttmiljön vid Lönnemossa har historiskt ubrukats som en 
kommunikationsnod i landskapet.  Kartanalysen som presenteras i figur 
15 visar historiska kommunikationsstråk kring hyttan. De äldsta vägarna 
är dokumenterade på kartor från 1700-talet, men stråken kan vara äldre 
än så medtanke på att hyttorna varit i bruk sedan medeltid. 

2.2 Tolkning och fördjupning, identifiering av landskapet 
karaktärsområden 
Spår av den historiska aktiviteten är fortfarande närvarande över stora 
delar av Falu kommun och en viktig del för både landskapsbilden, natur 
och kulturmiljön.

Landskapet kring Falun och kopparbergslagen har formats av den verk-
samhet som pågått åtminstone sedan medeltiden och till stor del är kopp-
lad till gruvan. De naturgivna förutsättningarna, en malm rik på mineraler 
och metaller, som finns i Falun med omnejd var det som har gjort att 
gruvverksamheten kunde etablera sig och fortleva så länge som den gjorde. 
Kopparbergslagen omfattar ett område som sträcker sig cirka 2 mils radie 
från gruvan. Gårdar, hyttor, odlingslandskapet och spår efter andra verk-
samheter anlades av bergsmännen inom Kopparbergslagen. De är viktiga 
element som skapar en helhetsbild över ett månghundraårigt och kontinu-
erligt brukande som format landskapet, världsarvet och samhället Falun 
fram i modern tid. 

Att förstå utbredningen av de historiska havsvikarna och strandlinjerna 
ger en ökad förståelse för placeringen av historiska gårdar och byar. Där 
det tidigare var en havsvik blev det senare i historien extra bördig mark 
som var lättodlad. Av det ser vi spår av än i dag i utredningsområdet i 
form av öppen odlingsmark.

Utredningsområdet har, utifrån studier av bland annat historiska kartor, 
genomgått en dramatisk förändring de senaste trehundra åren med störst 
förändringar under 1900-talet. I samband med att sågverken fick större 
betydelse skedde det en expansion i Hosjö/Korsnäs. Arbetarbostäder 
byggdes och anläggningar tillhörande sågverken bredde ut sig strax väster 
om utredningsområdet. 

I följande stycke delas utredningsområdet in i karaktärsområden. Ett 
karaktärsområde är en unik del av landskapet med specifika kombinatio-
ner av naturgivna förutsättningarna och kulturhistoriska faktorer som ger 
dem en karaktär som skiljer sig från omgivande landskap.
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Hosjön

Runn

TPL Västra 
Hosjö 

TPL Lönnemossa 

TPL Östra 
Hösjö 

Karaktärsområden

Slutet skogslandskap

Öppet landskap med kulturhistorisk koppling

Hosjö industrilandskap

Förstadsmiljö/villakvarter i Hosjö

Viktiga siktlinjer för förståelse av landskapet

Figur 21. Karta över de karaktärsområden som återfinns inom utredningsområdet.
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När man färdas in mot Faluns stadskärna passerar man en rad olika 
miljöer. Genom skog, jordbruk, villabebyggelse och industrimark. Vägpla-
neområdet har delats in i fyra olika karaktärsområden/delsträckor.  Detta 
baserat på en sammanvägd bedömning av historisk markanvändning och 
hur landskapet/stadsmiljön uppfattas i dag. 

2.2.1 Slutet skogslandskap kring Lönnemossa
På ömse sidor av trafikplatsen finns ung lövskog med huvudsakligen björk. 
Gallring har skett precis öster om trafikplats Lönnemossa, vilket ger den 
sträckan en lite mer omhändertagen karaktär. Historiska kartor visar att 
marken väster om trafikplats Lönnemossa har varit kraftigt utdikad. Man 
kan även se på kartorna att graden av igenväxtning har varierat de senaste 
50 åren.

2.2.2 Trafikplats Lönnemossa
Trafikplats Lönnemossa är i dag en anonym entré till Falun. Den underlig-
gande kulturhistorien är inte synlig för den breda allmänheten utan miljön 
upplevs mer som karg och inte speciellt omhändertagen. Historiskt har 
detta varit öppen mark med industri i form av hytt- eller sågverksamhet.

2.2.3 Öppet landskap med kulturhistorisk koppling
Det är en historisk bergsmansbygd som utredningsområdet går genom. 
Detta ger sig bland annat till känna i det parti jordbruksmark som fortfa-
rande är öppet strax väster om trafikplats Lönnemossa. 

De historiska kartorna visar att det öppna odlingslandskap som finns kvar 
idag och berör utredningsområdet, har varit brukat åtminstone sedan 
1600 talet, men sträcker sig antagligen bak till åtminstone medeltid då 
flera av de närliggande gårdarna anlades, Grävningen, Uddnäs, Sandviken 
och Lönnemossa. Denna mark var för 10 000 år sedan en havsvik vilket 
också gör marken bördigare än omkringliggande mark, vilket bidrog till 
att människor valde detta till sin odlingsmark och boplats.

Odlingslandskapet är också ett spår efter hytt- och gruvverksamheten, då 
det försörjde befolkningen och arbetarna vid gruvan med livsmedel.

2.2.4 Hosjö industrilandskap
Industrimiljön som finns på båda sidor av E16 i höjd med passagen över 
järnvägen och bron över Sundbornsvägen skiljer ut sig från den övriga 
sidomiljön.  När man färdas från öster och in mot Faluns centrum blir 
man varse detta när man kommer på bron över järnvägen. I och med att 
E16 här går på bro och bank, skapas utblickar över industrin, järnvägen, 
men också intilliggande villabebyggelse. Det hela är en komplex och rörig 
miljö, men med enstaka äldre industribyggnader med högre arkitekto-
niska kvaliteter.

2.2.5 Förstadsmiljö/villakvarter i Hosjö 
Utredningsområdets västra del går genom en förstadsmiljö från 50–60-
tal som när man nu färdas på E16 till största del präglas av bullerskärmar-
na på ömse sidor av vägen. När vägen byggdes 1970 skar den rakt genom 
ett grönområde mellan två villaområden. Vid projektering av bullerskär-
marna har man låtit planket ta hänsyn till befintliga träd snarare än att ta 
ner träd. Detta skapar en varierad körsträcka för bilisten, trots att planket 
har en lång utbredning. 

2.3 Landskapets känslighet och potential
Det som är karaktärsbärande för ett område är oftast det som är känsligt 
för förändring. För respektive karaktärsområde identifieras dess känslig-
het i förhållande till de planerade infrastrukturåtgärden.

Med potential menas att utreda hur projektet kan bidra till att förstärka 
områdets funktioner och kvalitet, samt hur projektet påverkar landska-
pets eller stadsmiljön utvecklingsmöjligheter som t ex bomiljö för männ-
iskor, flora och fauna. 
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2.3.1 Känslighet
Utredningsområdet berör ett mindre område öppet jordbrukslandskap 
som brukats sedan åtminstone 1600-talet, men kan ha medeltida eller 
äldre ursprung. Här kan även äldre övergivna gårdsplatser ligga inom el-
ler i anslutning till utredningsområdet. Detta öppna landskap är känsligt 
för ytterligare barriärer då både utblickar och den historiska läsbarheten 
skulle riskera att försämras.

Den befintliga gestaltningen av bullerskyddsskärmarna mellan TPL Östra 
och Västra Hosjö bör bevaras eftersom det är ett tydligt landmärke längs 
den här sträckan. Området är känsligt för ny gestaltning av bullerskydds-
skärmarna. Eventuella kompletteringar bör följa samma gestaltning som 
befintlig bullersskyddskärm.

Lönnemossa hyttområde är idag redan fragmenterat av befintlig väg och 
tidigare bortschaktning av slagg. I anslutning till hyttområdet kan det 
även finnas ytterligare oregistrerade lämningar med koppling till den 
hyttverksamhet som pågått här. Området kan vara större än vad som är 
registrerat i FMIS. 

De redan fragmenterade spår av sågverksverksamhet i Västra Hosjö, som 
utredningsområdet endast berör i utkanten, är känslig för ytterligare för-
ändringar som skulle försämra den historiska läsbarheten.  

2.3.2 Potentialer
Längs med sträckan finns flera förbättringspotentialer som skulle kunna 
göra infarten mot Falun mer tydlig och även synliggöra den rika kulturhis-
toria som finns på platsen.

Längst i Väster, i trafikplats Lönnemossa, finns stora möjligheter att lyfta 
fram platsens kulturhistoria som både rymmer hytt- och kvarnverksamhet. 
Lönnemossa skulle kunna vara en första inblick i den bergsmansbygd som 
kännetecknar Falun men även en stor del av den övriga regionen. Samti-
digt är det här en plats som ligger geografiskt väldigt bra för att skapa en 

”entréport” till Falun för bilister som kommer öster och söderifrån.

Det finns också flera potentialer att förtydliga och förstärka stråket in mot 
Falun. Trafikplats Östra Hosjö, har en anonym karaktär i dag. Här finns 
det möjlighet med enkla medel skapa en identitet till platsen som gör att 
den blir ett landmärke längs infartssträckan mot Falun.

Trafikplats Västra Hosjö är också ganska anonym, men i och med att här 
kommer att byggas en ny bro och påfartsramp, finns det stora möjligheter 
att lyfta platsen. Inte minst för fotgängare och cyklister som färdas längs 
med Steffens väg.
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Hosjö 
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utformning utgör ett tydligt 
landmärke längs E16.

Figur 22. Karta över karaktärsområdens känslighet och potential.
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3 Övergripande mål och riktlinjer för 
gestaltningen

Utifrån landskapsanalysen har följande övergripande gestaltningsmål 
pekats ut och ska tas med i vidare arbete:

• Påverkan på den öppna landskapsbilden bör minimeras. 

• Utnyttja och utveckla befintliga kvaliteter längs sträckan, så som be-
fintlig vegetation och bullerskärmar.

• Anpassa gestaltningen till målgruppen som är tänkt att bruka anlägg-
ningen, det vill säga fotgängare, cyklister och bilister vilka kräver olika 
detaljeringsnivå på gestaltning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Övergripande principer för 
gestaltningen
Gestaltningen ska ta utgångspunkt i de karaktärer som finns på platsen. 
Åtgärder bör utföras på ett sätt som anpassar och förädlar befintliga ka-
raktärer och kvalitéer längs sträckan. Gestaltningen kommer därmed att 
bibehålla vägsträckans långsamma gradient från stad till land. 

I miljöer där oskyddade trafikanter rör sig tillåts gestaltningen vara mer 
detaljerad och omsorgsfull än där man färdas med hög hastighet. Detta 
eftersom människan hinner uppfatta mer detaljer i låg hastighet än i hög 
hastighet. 

Gestaltningen ska bidra till en trygg och trafiksäker miljö.

4.1 Vägutformning
Vid trafikplats Västra Hosjö finns i dag en avfartsramp västerifrån och en 
påfartsramp västerut. Trafikplatsen kompletteras med en avfartsramp 
österifrån och en påfartsramp österut. Vidare ska fordon som är 4,5 meter 
höga kunna ta sig igenom vägporten. För att detta ska vara möjligt och för 
att inte E16 ska behöva höja sin profil, kommer i stället Steffens väg att 
sänkas ca 1m från befintlig nivå.

Både Färgvägen och trafikplats Östra Hosjö kommer att kompletteras med 
accelerationsfält, i stället för stopplikt som det är i dag när man åker ut på 
E16. Avfarten västerifrån vid Färgvägen kommer att byggas ut till en så 
kallad parallellavfart.

I trafikplats Lönnemossa tar man också bort stopplikten till förmån för ett 
accelerationsfält när man åker väster in mot Falun.

Under vägplaneskedet har det gjorts en utredning gällande mitträckets 
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utbredning längs sträckan, vilket går att läsa om i PM Trafik och Vägut-
formning. Man valde det 

alternativ med räcke mellan trafikplats Lönnemossa fram till bron över 
järnvägen. Hastighetsgränsen längs med vägen utan mitträcke kommer att 
vara 80 km/h, precis som i dag. På sträckan med mitträcke kommer det 
däremot att vara 100 km/h. 

4.2 Inpassning i landskapet
E16:s lokalisering i utredningsområdet kommer inte att förändras från 
hur den går i dag. Den befintliga placeringen av E16 är i sig inte speciellt 
väl anpassad efter terrängen och landskapet. De tillägg som kommer att 
göras nu är accelerationsfält vid trafikplats Lönnemossa, Östra Hosjö och 
Färgvägen samt en ny trafikplats Västra Hosjö. För att anpassa detta på 
bästa sätt kommer speciell omsorg att läggas på släntutformning, släntbe-
klädnad och hur olika material ansluter till varandra.

4.3 Linjeföring och visuell ledning
Linjeföringen och den visuella ledningen i utredningsområdet är bitvis rö-
rig och svår att greppa. Detta kan bli bättre om vissa av trafikplatserna får 
en starkare identitet som gör dem mer synliga. Dessutom kan mitträcket 
och sidoräckena bidra till en tydlighet i linjeföringen.

4.4 Passager
Inga passager i plan kommer att göras längs sträckan. Oskyddade trafikan-
ter passerar i dag under E16 på Steffens väg i Västra Hosjö, under E16 på 
Skolvägen och under E16 på Sundbornsvägen vid trafikplats Östra Hosjö. 
Dock förekommer otillåtna passager i plan vid bensinstationen St1.

Passagen under trafikplats Västra Hosjö kommer att förbättras i och med 
att en gång- och cykelväg kommer att byggas längs med Steffens väg.  
Springet över E16 i höjd medbensinstationen St1 kommer också att förhin-
dras med hjälp av buskage. (se vidare objektsspecifik gestaltning).

4.5 Sidoområden
Där det råder utrymmesbrist kommer lutningen på vägslänterna att hållas 
branta med ett sidoräcke. Detta för att prioritera möjligheten till att spara 
träd som enligt gällande VGU nu står inom säkerhetszonen. Dessutom 
eftersträvas det att göra så lite intrång på tomtmark som möjligt och då 
är räcke ett sätt att uppnå det syftet. Där utrymme finns  längs med E16 
kommer slänter däremot att utföras med lutning 1:4 och utan sidoräcke . 
Längs med lokalgator där förändringar görs kommer slänterna i stället att 
göras 1:3. 

Slänter utformas med avrundat släntkrön och släntfot enligt VGU. I trafik-
platser där slänt inte gränsar till privat mark, tillåts större radie på släntfot 
och släntkrön.

Inga öppna krossytor får förekomma i vägområdet. Innerslänt kläs 
med bärlagermaterial i fraktionen 0-18, eller som grövst 0-32. Ge-
nom att ha ett finmaterial i innerslänt hindras föroreningar från 
vägen att spolas vidare ut i dagvattnet. Eventuellt vatten som 
ändå skulle leta sig in i vägkroppen, har möjlighet att komma ut 
då inte materialet i innerslänten kommer att vara hydrauliskt tätt.

Figur 23. Schematisk bild för principen av hur man täcker innerslänterna så att vegeta-
tion kan etablera sig. 
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4.6 Belysning
Under det här avsnittet anges översiktliga riktlinjer för belysning. En mer 
detaljerad information över belysningsförslaget finns att läsa i PM El/Be-
lysning. 

Utformning och placering av stolparmaturer har stor betydelse för den op-
tiska ledningen natt- och dagtid. Placeringen av ljuskällan i höjd och sidled 
samt avståndet mellan stolparna spelar stor roll för karaktären under den 
mörka tiden på dygnet.

Ny belysningsanläggning skall uppfylla funktionskraven för belysning 
enligt VGU (Vägar- och gators utformning). 

Belysning längs E16 kommer att ägas och driftas av Trafikverket. Armatu-
ren ska vara väl avbländad och ha ett varmvitt ljus. 

Belysningen på GC-vägen längs Steffens väg kommer att ägas och driftas 
av kommunen, men ingå i Trafikverkets vägentreprenad.

Viss effektbelysning föreslås, både längs med Steffens väg men även i tra-
fikplatsernas ytor. Längs med Steffens väg kommer det precis som i fallet 
med bruksbelysningen att ingå i TRV:s entreprenad, men att sedan ägas 
och driftas av kommunen. 

4.7 Vägutrustning
På öster, respektive väster sida av vägplaneområdet finns både sidoräcken 
och mitträcke längs med vägen. I den här vägplanen har strävan varit 
att skapa ett enhetligt stråk in mot Falun varför det är lämpligt att välja 
samma typ av mitträcke och sidoräcke som finns på ömse sidor av vägpla-
neområdet. Befintliga sidoräcken i utredningsområdet och till öster och till 
väster om vägplaneområdet är balkräcke med W-profil. Mitträcke på an-
slutande sträckor är vajerräcke. För att skapa ett enhetligt utseende längs 
sträckan bör nya räcken ha samma utseende, därför föreslås balkräcken 
med W-profil som sidoräcken och vajerräcke som mitträcke. Navföljaren 

på broräcken ska ha samma utseende som intilliggande sidoräcke. Stänk-
skydd ska utföras lika som vid befintlig bro över Steffens väg och över 
Skolvägen. Navföljaren på broräcken ska ha samma utseende som intil-
liggande sidoräcke. Stänkskydd ska utföras lika som vid befintlig bro över 
Steffens väg och över Skolvägen.

Räckens linjeföring ska hållas rak och stabil utan knyckar och ha tydliga 
och genomtänkta avslut. Det är att föredra att ha en längre sträcka med si-
doräcke än två kortare för att skapa ett tydligare och trafiksäkrare vägrum.

Det kommer att krävas ett räcke längs med gång- och cykelvägen på 
Steffens väg eftersom den kommer att ligga högre än vägen. Det ska vara 
ett räcke som har en enkel och diskret utformning och som är enkelt att 
underhålla. (se vidare objektsspecifik gestaltning).

Figur 24. Exempel på vajerräcke.
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I kommande skeden är det viktig att i tidigt stadium se över placering och 
dimensionering av skyltar för att inte störa viktiga siktlinjer och platser 
inom vägplaneområdet. 

4.8 Konstbyggnader
Muren bör utföras med matrismönster som gör att ytan inte blir helt slät 
Detta gör att den inte blir lika lätt att klottra på. För mer information om 
stödmurens utformning se PM Byggnadsverk.

Bullerplank ska utföras i trä och målas med röd slamfärg så att de visuellt 
passar ihop med de befintliga bullerplanken som redan finns längs väg-
sträckan. 

4.9 Vegetation
Befintlig vegetation ska utnyttjas så långt det är möjligt och kan vid behov 
förädlas till exempel genom slyröjning, gallring, uppstamning eller med 
kompletterande planteringar. Genom att använda den växtlighet som re-
dan finns undviks det känsliga etableringsskedet då det annars är stor risk 
att träd och buskar dör. Dessutom finns det en ekonomisk och miljömässig 
positiv aspekt på att använda det som redan finns på platsen.

Vid plantering av ny vegetation ska samtliga växter ha rätt proveniens för 
området, med verifierad härdighet och vara av god kvalitet. Växtligheten 
ska ges goda förutsättningar att utvecklas genom väl anlagda växtbäddar 
med god fuktighets- och näringshållande förmåga. 

Där det är lämpligt bör icke hårdgjorda ytor förses med lämplig växtbädd 
och besås eller planteras. 

Nya ytterslänter ska kläs med avbaningsmassor i form av tillvaratagna 
jordmassor. Om det inte finns tillräckligt med avbaningsmassor, ska yt-
terslänter täckas med jord med liknande näringsinnehåll som befintliga 
jordar. Såväl ytter- som innerslänter ska besås med en fröblandning med 
svagväxande gräs för mager jord.

5 Projektspecifika gestaltningsförslag
5.1 Fokuspunkter i vägplaneområdet att beakta i gestalt-
ningen

Dessa fokuspunkter är områden där det är viktigt att lägga stor vikt vid 
gestaltningen:

• Trafikplats Västra Hosjö med dess nya bro över Steffens väg.

• In- och utfart vid Färgvägen och ny utformning vid macken St1.

• Trädgallring vid trafikplats Östra Hosjö.

• Gestaltning av trafikplats Lönnemossa.

5.2 Trafikplats Västra Hosjö 
 
Vägutformningsåtgärderna i korthet:

• En ny påfartsramp österut samt en ny avfartsramp för trafiken som 
kommer österifrån föreslås. 

• Ny gång- och cykelväg som skall gå längs Steffens väg mellan Central-
vägen och Hosjöstrand.

• Profilsänkning under nya bron. 
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Figur 25. Skiss som visar principen för lång respektive kort bro i profil.

 
 
5.2.1 Ny bro över Steffens väg

En ny vägport skall anläggas för att kunna inrymma den föreslagna gång- 
och cykelvägen. Vägporten kommer att få en frihöjd om 4,7 m som möjlig-
gör för tung trafik att trafikera under bron, något som inte är möjligt idag 
med en frihöjd om 3,7 m.  
För att skapa en passage under bron som känns trygg, välkomnande och 
väl gestaltad finns flera parametrar att ta i beaktande. Till exempel är det 
av yttersta vikt att tänka på alla ingående delar som bidrar till intrycket av 
platsen. Det är lätt att glömma bort vissa detaljer vilket kan vara förö-
dande för helhetsintrycket. Detta är något som måste beaktas ända fram 
i byggskedet då många beslut fattas som påverkar den slutliga gestalt-
ningen.

Gestaltningsnivån för den nya trafikplatsen och bron med dess kringytor 
ska motsvara nivån som finns vid den befintliga cirkulationsplatsen vid 
Klingvägen, strax väster om vägplaneområdet. 

Ny bro utformas som en plattramsbro, det vill säga samma brotyp som 
den befintliga. Under utredningsskedet undersöktes även broalternativ 
med längre spännvidd eftersom en så öppen och ljus passage under bron 
eftersträvades. Detta alternativ valdes dock bort, främst av vägutform-
ningsskäl. När en bro görs med längre spännvidd krävs också att brobanan 
görs tjockare för att hålla. Detta medföljer att vägen under måste läggas 
djupare för att man ska uppnå fri höjd under bron. I det här fallet, Västra 
Hosjö, skulle det innebära att profilen norr om bron hade blivit för brant 
för att klara kraven i VGU. Dessutom hade sannolikt känslan av att åka ner 
i en grop blivit tydligare då man åkte under bron på Steffens väg.

Figur 26. Cirkulationsplats vid Klingvägen med sidoområden och planskild cykel- och 
gångväg.

Brobalk med kortare bro

Marklinje med kortare 
bro

Marklinje med 
längre bro

Brobalk med längre bro
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Figur 27. Planritning över trafikplats Västra Hosjö. 
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Figur 28. Muren och den nya bron över 
Steffens väg. 
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 Figur 29. Sektion över E16 och den nya cykelvägen mot Näsvägen.
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Vid val av belysning och övrig utrustning måste i kommande skede samråd 
ske med Falu kommun eftersom Steffens väg och GC-vägen är kommunal.

Betongytan på brons väggar och vingmurar  föreslås utföras med samma 
matris som på muren längs med GC-vägen. Detta för att skapa en mer 
livfull yta än vad en slät betongyta gör. Se vidare under 5.2.3.

Figur 30. Exempel på så kallad släpbelysning i tak. 

5.2.1 Belysning under bron och på vingmurar
 
Under bron sker belysningen av släpbelysning i taket. Denna typ av belys-
ning ger ett mjukt ljus med minimal risk för bländning. En belysningsbe-
räkning har gjorts för utreda om indirekt belysning var tillräckligt. Place-
ring av belysningsarmaturer högt upp mot taket minskar också risken för 
vandalism. 

Gång- och cykelvägen inklusive sidoområden ska vara väl belysta så att de 
känns trygga.

I det räcke som föreslås längs med gång- och cykelvägen går det även 
att placera en handledarbelysning som gör GC-vägen mer markerad och 
tydlig.

 

Figur 31.  Brons ljusa tak reflekterar ner ljuset på vägbanan.  

5.2.2 GC-väg längs med Steffens väg
Ny gång- och cykelväg längs Steffens väg avskiljs från köryta med mur, och 
på vissa ställen med skiljeremsa eller dike. 
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Muren mellan GC-väg och väg kommer att bli iögonfallande, i synnerhet 
för bilister som färdas på Steffens väg. Det är därför av yttersta vikt att den 
utformas med en så jämn linjeföring som möjligt utan trappning av mur-
krön. För att detta ska vara möjligt föreslås en platsgjuten mur.

Muren utförs med klotterskydd och med en matris för att ytterligare 
minimera risken för klotter. Matrisen bör ha ett vertikalt mönster då det 
sannolikt är lättare att utföra på ett snyggare sätt än om mönstret går 
horisontellt.

Figur 32. Olika typer av matrismönster. 
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5.2.3 Utrustning
Längs med GC-vägen kommer det att vara nödvändigt med ett räcke av 
säkerhetsskäl. Detta utförs i mörk grå kulör som korresponderar med Falu 
kommuns övriga utrustning. Exempel på räcke ses i figur 33.

Viktigt vid val av räcke är att beakta skötselaspekten. I detta exempel på 
räcke är det enkelt att byta ut skadade delar om det till exempel blir påkört. 
 
I räcket finns möjlighet att lägga infälld belysning i överliggaren.

Figur 33. Exempel på räcke som kan fästas uppe på muren, längs med GC-vägen.

5.2.4 Gallring av befintlig vegetation
Den befintliga vegetationen som finns i trafikplatsen utnyttjas och förädlas 
genom slyröjning, gallring, och uppstamning. Det finns en del för bredd-
graden, speciella trädarter, till exempel ekplantor. Dessa kan med fördel 
sparas och gallras fram.

Figur 34. Skapa gestaltade trafikplatser genom att gallra bland sly och tät vegetation. In-
trycket blir, med väldigt enkla medel, mer välvårdat och omhändertaget än vad det är nu.

5.2.5 Markytor i trafikplatsen
Där det är möjligt, utan att skada befintlig vegetation som ska sparas, 
utförs slänter i trafikplatsen med jämna och mjuka övergångar till befintlig 
mark, dvs släntfötter och släntkrön utförs med stora radier.  Alla slänter 
gräsbesås, med en svagväxande gräsfröblandning lämplig för ståndorten.

Rondellytan kantas av fasad granitkantsten och beläggs med ljus, borstad 
betong. Detta avviker i kulör från asfalten och det är lättskött ur driftssyn-
punkt.
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Figur 35. Mjuk släntfot gör att vägen smälter bättre in i omgivningen. 

5.2.6 Komplettering av befintligt bullerskyddsplank
Där bullerplanket behöver kompletteras ska befintlig utformning efter-
liknas så lång det är möjligt. Eventuellt kan planket att behöva höjas och 
förstärkas för att uppnå nya krav på bullerreducering, men ska även fort-
sättningsvis vara av trä och målat med Falu rödfärg. Där utrymmet tillåter 
kan planket ställas på en lägre bullervall.

Figur 36. Om nytt bullerskyddsplank behöver sättas upp ska utformningen hämta inspira-
tion i befintlig bullerskärm som finns längs med E16.

5.3 Av- och påfarten vid Färgvägen
 
Vägutformningsåtgärderna i korthet:

• Ett accelerationsfält föreslås att anläggas vid korsningen E16/Färgvä-
gen österut. 
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Figur 37. Vid korsningen E16/Färgvägen kommer befintlig refug att utökas för att tydliggöra 
både av- och påfarten. 
 
 
 Figur 38. Exempel på effektbelysning på uppstammade träd.
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befintliga tallar.

Utökning av
befintlig refuge
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Figur 39. Ny refugyta vid korsningen E16/Färgvägen. Mellan trafikplatserna Västra Hosjö 
och Östra Hosjö är bullerskyddsplanket innanför säkerhetszonen på flera ställen vilket 
innebär att vägräcken krävs att anläggas.

5.3.1 Refugyta
Refuger kantas av fasad granitkantsten och beläggs med ljus, borstad 
betong. Detta avviker i kulör från asfalten och det är lättskött ur driftssyn-
punkt. 
 

5.4 Trafikplats Östra Hosjö
Vägutformningsåtgärderna i korthet

• Ett accelerationsfält föreslås att anläggas på trafikplats Östra Hosjös 
påfartsramp västerut mot centrala Falun.  
 
 
 
 
 

5.4.1 Gallring av befintlig vegetation
Den befintliga vegetationen som finns i trafikplatsen utnyttjas och förädlas 
genom slyröjning, gallring, och uppstamning. Tallarna ska sparas och bli 
karaktären för platsen. För att ytterligare förstärka trafikplatsens identitet 
kan träden effektbelysas underifrån. 

Figur 40. Exempel på ett gallrat och uppstammat trädbestånd. 
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5.5 Trafikplats Lönnemossa

5.5.1 Vägutformningsåtgärderna i korthet 

• Ett accelerationsfält föreslås att anläggas på påfartsrampen västerut 
mot centrala Falun.

• Befintligt mitträcke som avslutas öster om trafikplats Lönnemossa 
skall förlängas fram till bro över Kyrkvägen. 

Detta är den första kontakten med Falun när man kommer österifrån. Här 
börjar gradienten till en mer urban utformning längre in mot staden. I 
trafikplatsens stora mellanytor föreslås en gestaltning som både signale-
rar att man närmar sig Falun och även lyfter fram platsens kulturhistoria 
och världsarvet Falu gruva. Ett förslag är att låta vatten bli ett tema för 
utformningen av platsen eftersom det vattendrag som finns strax norr och 
väster om trafikplatsen är anledningen till att både hytt och kvarnverk-
samheten en gång etablerat sig just här. Ett annat förslag på tema är slagg 
som alstrats av hyttverksamheten och präglar platsens utseende delvis i 
dag. Oavsett vilket tema man i kommande skede väljer bör man inte göra 
gestaltningen med en allt för urban karaktär, utan låta platsen bli en första 
antydan till att staden nalkas. 

I kommande skede bör gestaltningen av denna plats utredas vidare i en 
grupp bestående av representanter från Falu kommun, Länsstyrelsen, Tra-
fikverket och projekterande konsult.

Figur 41. Exempel på färgskalan i landskapet från världsarvet Falu gruvan.
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Figur 42. Planritning över trafikplats Lönemossa.
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6 Rekommendationer för fortsatt arbete
Detaljerad projektering av belysningen under bron Västra Hosjö.

Detaljerad projektering av planteringen vid bensinstationen St1.

Detaljerad projektering av gallring av vegetationen vid trafikplats Västra 
och Östra Hosjö.

Detaljerad projektering av stödmur och räcke längs med gång- och cykel-
vägen under bron i trafikplats Västra Hosjö.

Vidareutveckla gestaltningsidéer av trafikplats Lönnemossa.

Detaljerad projektering av eventuell belysning i trafikplats östra Hosjö

7 Källor

Kulturarvsanalys, WSP 2018-10-10.

Planbeskrivning för fastställelsehandlingen E16 Lönnemossa – Klingvägen, 
daterad 2015-06-01 (Gestaltningskapitlet 5.2.7)

BaTMan

8 Bildkällor
Figur 24 och 35, Trafikverket.

Figur 32, Reckli. https://www.reckli.com/en/usformliner/products/con-
crete-patterns

Figur 33, Smekab.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
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