


Trafi kverket
Postadress: 172 90 Sundbyberg
E-post: trafi kverket@trafi kverket.se
Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: PM Gestaltningsprogram, Väg 77 delen Länsgränsen - Rösa, 
Vägplan, val av lokaliseringsalternativ
Dokument-ID: 0L140001
Författare: COWI AB
Dokumentdatum: 2015-03-13 (rev 2015-06-18)
Ärendenummer: TRV 2014/96335 
Version: Samrådshandling
Kontaktperson: Christina Eklööf
Foto: COWI



Innehåll
Inledning .................................................................................................................4

Vägen - Väg 77 ..................................................................................................4

Projektmål ...........................................................................................................4

Arbetsgång ..........................................................................................................4

Resultat av landskapsanalys ..........................................................................5

Det slutna skogsbevuxna landskapet .............................................................5
Det halvslutna småskaliga jordbruksdominerade landskapet ......................5
Det öppna storskaliga jordbruksdominerade landskapet ..............................5
Bebyggelsestruktur ..........................................................................................5
Topografi  ...........................................................................................................5
Struktur och riktningar .....................................................................................5
Historiskt landskap ..........................................................................................5

Utformning .............................................................................................................6

Övergripande mål för utformningen ..............................................................6

Underordna sig landskapet .............................................................................6
Förstärka upplevelsen .....................................................................................6

Gestaltningsprinciper ........................................................................................6
Följa terrängen och förankra vägen i landskapet ..........................................6
Markutnyttjande ...............................................................................................6
Väg på bank .....................................................................................................6
Väg i skärning ..................................................................................................6
Vägens form och visuell ledning .....................................................................7
Vegetation.........................................................................................................7
Broar .................................................................................................................7
Bullerskydd .......................................................................................................7
Passager ..........................................................................................................7

Åtgärder ..................................................................................................................8

Åtgärder i befi ntlig sträckning .........................................................................8

Sträcka 1 (Länsgränsen – väster om Gottröra) .............................................8
Sträcka 2 (Gottröra) .........................................................................................8
Sträcka 3 (Öster om Gottröra – Alhamra) ......................................................8
Sträcka 4 (Rimbo) ............................................................................................8
Sträcka 5 (Åby – väster om Finsta) ................................................................8
Sträcka 6 (Finsta) ............................................................................................8
Sträcka 7 (Västra Libby – Rösa) .....................................................................8
Alternativ 7.1 ....................................................................................................8

Åtgärder i ny sträckning ...................................................................................8

Gottröra.......................................................................................................... 10
Rimbo .............................................................................................................12
Finsta ............................................................................................................. 16

Drift och underhåll ............................................................................................ 18

Rekommendationer för fortsatt arbete ..................................................... 18

Referenser .......................................................................................................... 18















10

Gottröra
Enligt landskapsanalysen ligger Gottröra inom riksintresse för kulturmiljö, 
fornlämningsområde och landskapsbildsskydd. Samtliga uppmärksammar 
placeringen i dalgångssluttningen och de långa vyerna ut över slätten. De 
många fornlämningarna i området visar att det länge varit en boplats och 
där man nu tittar ut över vida åkrar har man tidigare tittat ut över vatten. 
Området har således länge varit en kommunikationsled. 

Väg 77 på sträckan går idag i ursprunglig sträckning på gränsen mellan öp-
pen mark och uppvuxen skog och i närheten av bebyggelse. 

Nedan beskrivs de olika alternativen, landskapet de rör sig genom och dess 
förutsättningar. Det följs av gestaltningsprinciper för respektive korridor.

Alternativ 2.1 - Genom Gottröra
Alternativet genom Gottröra nyttjar befi ntlig väg första delen från väster 
och avviker i andra delen från befi ntlig vägsträckning. 

Gestaltningsprinciper 
Den väglinje med raksträckor och snäva kurvor åtgärdas för en mer harmo-
nisk linjeföring. Ny sträckning ska följa landskapets form och en mjuk 
balanserad väglinje med kurvor bör eftersträvas.  

Slänter ska göras fl acka och om möjligt odlingsbara för att smälta in i det 
fl acka landskapet.

Alternativ 2.2 - Söder om Gottröra
Alternativet avviker från befi ntlig sträckning av väg 77 och ut över det 
öppna och horisontella landskapet väster om Gottröra. 

Gestaltningsprinciper
Alternativet rör sig ut över det horisontella odlingslandskapet. Vägen ska 
här ligga så lågt som möjligt  med fl acka slänter som bör vara odlingsbara. 

Väglinjen ska följa det omkringliggande landskapets form för en harmonisk 
linjeföring och ansluta till befi ntlig sträckning med mjukt balanserad kurva. 

Figur 13 Flackt landskap mot söder från väg 77.

Figur 14 Gottröra kyrka

Figur 15 Gottröra kyrkby
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Rimbo
Rimbo är områdets största samhälle och väg 77 med sin nuvarande sträck-
ning genom samhället utgör en stor barriär för de som rör sig i samhället 
och för trafi kanterna på vägen ger sträckningen en sämre framkomlighet.

Ett fl ertal alternativa korridorer har tagits fram vilka kombineras till två al-
ternativ i befi ntlig sträckning genom Rimbo och sex alternativa  förbifarter.

Nedan beskrivs de olika alternativen, landskapet de rör sig genom och dess 
förutsättningar. Det följs av gestaltningsprinciper för respektive korridor.

Alternativ 4.1 Befi ntlig sträckning genom Rimbo, Befi ntlig sträckning 
genom Lövsta. 
I början av sträckan (från väster) i trevägskorsningen vid Alhambra för-
skjuts korsningen något ut i dalgången. Fram till Rimbo breddas vägen och 
siktkurvor åtgärdas.

Väg 77 har genom Rimbo två fi ler och smala trottoarer. I utkanterna av 
samhället fi nns separerad gång och cykelväg. 

För att väg 77 ska uppfylla uppsatta projektmål krävs en ombyggnad så att 
trafi kmiljön uppmanar trafi kanten att hålla hastigheten samt att oskyd-
dade trafi kanter kan röra sig säkert längs vägen och att det fi nns trygga och 
säkra passager. 

Lövsta beskrivs i landskapsanalysen som en välbevarad bymiljö. Den ligger 
utspridd längs vägen som här går i en ursprunglig sträckning med en nära 
relation till omgivningen. Den passerar karaktäristiska röda hus, murade 
socklar och klippta häckar. 

Gestaltningsprinciper
Vid ombyggnaden av korsningen i Alhamra blir vägens bankslänt ett fram-
trädande element. För att mildra inverkan ska den göras med varierande 
lutning och anslutas mjukt till dalgångsbotten. 

Längs övrig sträcka ska slänter från den breddade vägen anslutas mjukt till 
omkringliggande landskap. Bryn ska återskapas där skog fälls.

Vägen ska på sträckan genom Rimbo byggas om så att den speglar att den 
rör sig genom tätort. Vägen ska utformas med omsorg och med den oskyd-
dade trafi kanten i åtanke genom trygga passager, separerade gång- och 
cykelbanor etc.

På sträckan genom Lövsta ska slänter och säkerhetszoner utformas så att 
de innebär ett värde för trafi kanten. Upplevelsen av att åka på en kurvig 
äldre vägsträckning med nära kontakt med bebyggelsen går till viss del 
förlorad då vägavsnittet åtgärdas för bättre trafi ksäkerhet och framkomlig-
het. Det är viktigt att kompensera detta genom omsorgsfull och varierad 
utformning av till exempel slänter och avgränsningar mot vägen så att 
småskaligheten inte går förlorad.

Alternativ 4.2 Befi ntlig sträckning genom Rimbo, ny sträckning genom 
Lövsta
Alternativet går i befi ntlig sträckning fram till och genom Rimbo, se alter-
nativ 4.1.

Den nya sträckningen går över den skogsbevuxna höjden norr om Lövsta, 
vidare över svagt kuperad öppen mark och genom ytterligare skogsmark 
innan den ansluter till befi ntlig sträckning. 

Skogsområdet i väster är delvis är klassad som nyckelbiotop med högt 
skyddsvärde. Skogen består till stor del av uppvuxna granar i storblockig 
mark. Även det östra skogsområdet är delvis klassat med liknande karak-
tärsdrag som det östra. 

Det östra skogsområdet omfattar tre klassade områden enligt naturvärdes-
inventeringen. Naturvärdena är främst kopplade till död ved och äldre träd 
som utgör och kan utgöra god miljö för hotade arter om de får utvecklas 
fritt. Trädskiktet domineras av gran medan markskiktet är delvis blockigt 
och med ett utvecklat buskskikt. Brynmiljön ut mot öppen mark är utveck-
lad och gynnsam mot fågelfaunan.

Mellan skogsområdena ligger ett avsnitt med kuperad öppen mark. 

Gestaltningsprinciper
Gestaltningsprinciper för sträckan handlar om att låta skogen komma så 
nära vägen som möjligt för att mildra ingreppet. Där träden av säkerhets-
synpunkt behöver tas ner kan man låta skogens mark, de karakteristiska 
stenblocken kringgärdad av låg vegetation fortsätta. Man bör även an-
vända avbanad vegetation istället för att så in gräs med friskt grön ton som 
avviker från befi ntlig. Anpassningen sker genom terränganpassade slänter. 
Brynmiljön är viktig att återskapa och utveckla och kan med fördel ges en 
varierande utbredning mot vägen. 

Sträckan genom öppen mark bör följa det svagt kuperade landskapet och 
behöver vägen gå i skärning bör de utföras med propellerbladsslänt för ett 
harmoniskt uttryck. 

Alternativ 4.3 Förbifart söder om Rimbo (söder om Långsjön), befi ntlig 
sträckning genom Lövsta.
Från väster svänger alternativet av söderut vid Alhamra. Det rör sig söder 
om Långsjön, ut över slätten norr om Kundbysjön och ansluter till befi ntlig 
väg 77 norr om Lövsta. 

Vid Alhamra går befi ntlig väg 77 upp på en höjd och mot både väster och 
öster är vyerna långa och magnifi ka. Miljön är unik inte bara i den faktiska 
utsikten utan även i det att det här är lätt att se sambandet mellan sjöarna 
och att de historiskt varit ett sammanhängande vatten. 

Området mellan Metsjön och Långsjön är dalgången smalaste del och den 
södra sidan lutar brant mot sjön. En väg i alternativets sträckning kommer 
att behöva gå i djup skärning.  

Vid Adamsberg kommer alternativet ut på den öppna slätten. Den första 
delen är småbruten men efter Asplund rör det sig genom det fl acka öppna 
landskapet och ansluter till befi ntlig väg 77 norr om Lövsta.  

Vid Adamsberg går korridoren genom en allé som är ett värdefullt land-
märke och även omfattas av generellt biotopskydd. 

Gestaltningsprinciper
En bro över dalgången ska ligga lågt och diskret, det är landskapet som 
ska framhävas. Det är viktigt att den tydliga kopplingen mellan de båda 
sjöarna bibehålls.

Söder om Långsjön där vägen går i skärning ska utformningen av slänterna 
syfta till att låta skogen komma nära vägen samt göra sträckan varierad. 
Detta kan åstadkommas genom att låta den följa med neråt slänterna där 
de inte utgörs av bergskärning. Inom säkerhetsavståndet kan man använda 
sig av skogens markskikt. 

Där det är bergskärning utformas den med variation med platåer och varie-
rad lutning. 

Där korridoren vid Adamsberg kommer ut i småbrutet landskap med alléer 
och tydlig rumsbildning ska vägen förläggas i kanten av det öppna rummet  
för att optimera markutnyttjandet så att karaktären kan bibehållas. Allén 
mot Adamsberg ska så långt det är möjligt hållas intakt, om intrång krävs 
ska detta kompenseras. Där vägen rör sig ut i öppet landskap ska vägen 
ligga lågt och följa det svagt böljande landskapets form. Slänter ska vara 
fl acka, om möjligt odlingsbara, och ansluta mjukt till omgivande mark.

Gång- och cykelpassager ska utformas med omsorg och med den oskyd-
dade trafi kanten i åtanke. För att skapa trygga passager ska stor vikt läggas 
vid ljusinsläpp och sikt genom porten.

Bullerskyddsåtgärder längs Asplunds bebyggelse kan utgöras av plank eller 
vall. De ska för läggas i nära anslutning till den vegetationsridå som omger 
bebyggelsen och smälta in i denna. Utblickar ska bibehållas med hjälp av 
genomsiktliga partier.

Alternativ 4.4 Förbifart söder om Rimbo (söder om Långsjön), ny sträck-
ning söder om Lövsta.
Likt alternativ 4.4 går alternativet söder om Långsjön men viker sedan av 
även söder om Kundbysjön och ansluter till väg 77 söder om Lövsta. 

Gestaltningsprinciper
Där korridoren rör sig ut i öppet landskap ska den följa dalgångens södra 
kant med uppvuxna skogspartier mot söder för att förankrar den i landska-
pet. En väg ska här ligga lågt med fl acka, om möjligt odlingsbara, slänter 
som ansluter mjukt till omgivande mark.

Söder om Kundbysjön där landskapet är mer kuperat ska vägen för att för-
ankras i landskapet med en mjuk linje lägga sig i roten av de skogsbevuxna 
höjderna och ansluta till befi ntlig väg 77 söder om Lövsta.

Bron över Kundbysjöns utlopp ska ges en lätt, enkel och nedtonad utform-
ning för att så långt det är möjligt smälta in i ålandskapet.

Gång- och cykelpassager ska utformas med omsorg och med den oskyd-
dade trafi kanten i åtanke. För att skapa trygga passager ska stor vikt läggas 
vid ljusinsläpp och sikt genom porten.









16

Finsta
Området kring Finsta är ett gammalt maktcentrum med anor från yngre 
järnålder fram till 1400-talet. Det låg strategiskt i mötet mellan det inre av 
en havsvik och en tvärande landsväg. Idag är Skederids kyrka och Husby-
Sjuhundra kyrka tydligt framträdande på den horisontella slätten tillsam-
mans med och trädridån längs ån som slingrar sig genom slätten. 

Sydväst om Finsta reser sig Skederidsåsens högsta punkt som ett tydligt 
karaktärselement för landskapsrummet. 

Historiskt är området även viktigt som Den Heliga Birgittas födelseort i 
den norra delen av samhället. Där ligger även den bönegrotta där hon fi ck 
sina första uppenbarelser. 

Nedan beskrivs de olika alternativen, landskapet de rör sig genom och dess 
förutsättningar. Det följs av gestaltningsprinciper för respektive korridor.

Alternativ 6.1 Befi ntlig sträckning genom Finsta
Vägen genom Finsta slingrar sig genom samhället med både bebyggelse 
och vegetation nära vägen. 

Gestaltningsprinciper
Väganläggningens utformning ska spegla att den rör sig genom tätort och 
ha en hastighetssänkande utformning genom till exempel avsmalningar 
vid passager. Vägen ska utformas med omsorg och med den oskyddade 
trafi kanten i åtanke. Gång- och cykelpassager ska utformas så de upplevs 
som trygga.

Alternativ 6.2 Förbifart söder om Finsta
I alternativet svänger vägen av mot söder väster om Finsta och rör sig på 
bro över ån. Efter att gå förbi söder om lantbruksgymnasiet rör den sig mot 
sydost ut på slätten och svänger av mot öster för att ansluta till befi ntlig 
väg 77. 

Gestaltningsprinciper
Två föreslagna lägen för planskilda passager fi nns i alterantivet. De bör 
utformas med omsorg för att smälta in landskapet. Slänter bör vara fl acka 
och krönen bör anslutas till omgivande mark med mjuk rundning. För en 
naturlig karaktär används avbaningsmassor, i annat fall sås slänten med 
naturligt förekommande arter. 

Bron bör ligga lågt, vara väl förankrad i landskapet och nedtonad i sin ut-
formning. Det är landskapet man färdas genom som står för kvaliteten. 

Värdefull ängsmark passeras där vägen bör ligga lågt med fl acka slänter 
och mjuk anslutning till omgivande mark. Om möjligt bör avbaningsmas-
sor användas till slänten, i annat fall bör slänten sås med naturligt före-
kommande arter. 

Från öster har man efter Skederidsåsen vy över sjön Björkarn, en kvalitet 
som bör tillvaras. Första kontakten med vatten när man kommer från 
öster.

Alternativet skär Skederidsåsen vilket innebär en ”öppning” i samman-
hållen skogsvolym. Från öster har man fri sikt mot åsen på långt håll och 

sträckning över åsen bör utformas med hänsyn till detta för att undvika en 
ful siktskåra. 

Alternativet kommer innebära skärning då den passerar över åsen. I 
skärningen bör berget användas som kvalitet och lyftas fram. Det är viktigt 
att det blir variation och att skogens karaktär bibehålls eller återskapas så 
nära vägen det är möjligt. Detta kan åstadkommas genom att skärningss-
länterna terränganpassas. Vid djupa skärningar bör slänten delas av med 
avsatser som kan planteras. 

Sträckningen på slätten, hakar tag i uppvuxet skogsområde och vegeta-
tion kring bostäder, däremellan bör vägen ligga lågt och följa landskapets 
mjuka böljande form. 

Gång- och cykelpassage ska utformas med omsorg och med den oskyddade 
trafi kanten i åtanke. För att skapa trygga passager ska stor vikt läggas vid 
ljusinsläpp och sikt genom porten.

Alternativ 6.3 Förbifart norr om Finsta
Alternativet svänger väster om Finsta av mot nordost och rör sig i en båge 
norr om samhället. Det går genom hagmark och odlingsmark och mellan 
två av de karaktäristiska kullarna som Skederidsåsen här utgörs av. Norr 
om Finsta går alternativet upp på en skogsbevuxen höjd. Alternativet går 
sedan genom väderfull ängsmark och ansluter till befi ntlig väg 77 ca en 
halv kilometer öster om Finsta. 

Gestaltningsprinciper
På sträckor över odlings- och hagmark bör vägen ligga lågt och följa land-
skapets mjukt böljande form.

Mellan kullarna ska vägen ligga väldigt lågt så att den karaktäristiska mil-
jön bibehålls. 

Där vägen går upp på en höjd ska skärningarna utformas med terrängan-
passning och skogens karaktär få komma så nära vägen som möjligt. För 
en naturlig karaktär används avbaningsmassor användas, i annat fall  sås 
slänten med naturligt förekommande arter.

Där värdefull ängsmark passeras ska vägen ligga lågt med fl acka slänter 
och mjuk anslutning till omgivande mark. Avbaningsmassor användas till 
slänten, i annat fall sås slänten med naturligt förekommande arter. Even-
tuella skärningar utföres med varierande lutning för att bättre smälta in 
och förankra vägen i landskapet.

Gång- och cykelpassage ska utformas med omsorg och med den oskyddade 
trafi kanten i åtanke. För att skapa trygga passager ska stor vikt läggas vid 
ljusinsläpp och sikt genom porten. 

Figur 22 Husby Sjuhundra kyrka

Figur 24 Skederidsåsen norr om Finsta

Figur 23 Skederids kyrka
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Drift och underhåll
Vid utformningen av vägens sidoområden ska skötselaspekten vägas in. De 
som ansvarar för skötseln ska därför kopplas in tidigt så att inte åtgärder 
som är svåra att sköta ritas in med effekten att de intentioner som fi nns 
inte kan uppnås. Detta kan till exempel röra säkerhetszoner, slänter och 
gång- och cykelpassager.

Rekommendationer för fortsatt arbete
För att gestaltningen i ett projekt ska följa med in i byggskedet är det 
viktigt att de mjuka parametrar som beskrivs i så stor utsträckning som 
möjligt skrivs in i de tekniska beskrivningar som upprättas. Stor vikt ska 
läggas vid att beskriva de mjuka värdena och göra dem kalkylerbara så att 
de följer med hela vägen till byggnation.

Nästa skede i projektet är ” Vägplan för lokaliserat alternativ”. Särskilt 
viktiga punkter att ta med och utreda vidare i detta skede är:

• Skärning i Skederidsåsen ska noga utredas om alternativ 6.2 väljs.

• Bullerskydden i alternativ 4.7 och 4.8 ska ägnas stor omsorg för bibe-
hållen visuell kontakt norrut.

• Vägens barriärverkan ska minimeras genom nogsam utredning om 
rörelsemönster i den korridor som väljs och placering av passagemöj-
ligheter utefter denna.
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