
GESTALTNINGSPROGRAM FÖR VÄGPLAN
E16 Genomfart Hofors, Hofors kommun, Gävleborgs län

Objektnummer: 1439812015
2015-12-14



Titel: Gestaltningsprogram för vägplan, E16 Genomfart Hofors, Hofors kommun, Gävleborgs län
Objektnummer: 143981
Omslagsbild: Perspektiv över föreslagen cirkulation vid Centralgatan. Silvia Moscoso, WSP.
Utgivningsdatum: 2015-12-14
Utgivare: Trafikverket
Kontaktperson: Gustaf Ohlsson, Trafikverket
Distributör: Trafikverket
Postadress: Box 417, 801 05 Gävle
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
Layout: Lorena Diaz, WSP Samhällsbyggnad, Falun



 E16 Genomfart Hofors| Gestaltningsprogram 3

InnEHåll
InlEdnInG ................................................................................................................................. 4

Bakgrund och uppdrag ..........................................................................................................................................................4

Förutsättningar  ........................................................................................................................................................................4

GEnOMFARTEn IdAG ........................................................................................................... 5
Hofors samhälle ........................................................................................................................................................................ 5

Genomfartens kvalitéer ......................................................................................................................................................... 5

Genomfartens brister ..............................................................................................................................................................5

ÖVERGRIPAndE RIKTlInJER OCH Mål FÖR GESTAlTnInG 
 
.......................................................................................................................................................... 6

ÖVERGRIPAndE BESKRIVnInG AV FÖRSlAGET ....................................................... 7

GESTAlTnInGSPRInCIPER .................................................................................................. 9
Tillgänglighet ............................................................................................................................................................................ 9
Vegetation  .................................................................................................................................................................................................................................................................. 10
Ytskikt ........................................................................................................................................................................................11
Utrustning  ................................................................................................................................................................................................................................................................... 12

Belysning .....................................................................................................................................................................................................................................12
Bländskydd ......................................................................................................................................................................................................................................................................13
Stödmurar ........................................................................................................................................................................................................................................................................13

Staket och räcken ...................................................................................................................................................................... 13

dRIFT OCH UndERHåll ..................................................................................................................................................................................................... 14

REKOMMEndATIOnER FÖR FORTSATT ARBETE .........................................................................................................15



4 | G E16 Genomfart Hofors| Gestaltningsprogram

InlEdnInG

Bakgrund och uppdrag

På uppdrag av Hofors kommun och Trafikverket har WSP ta-
git fram en vägplan för E16 genom Hofors. Detta Gestaltnings 
program är en kompletterande del till vägplanen och ska pre-
sentera det genomgripande förslaget för gestaltning av genom-
farten E16 genom Hofors. 

Förutsättningar 

Gestaltningsförslaget är en bearbetning och fördjupning av rap-
port Gävle-Dala Utvecklingsstråk, Delrapport Hofors. Försla-
get har justerats efter samråd med de boende i området. 

Området för genomfarten är en planerad lågfartszon som i väs-
ter begränsas av korsningen med Göklundsvägen och i öster av 
den befintliga cirkulationsplatsen vid Storgatan. 

Karta över den del av Hofors som omfattas av planområdet, Copyright lantmäteriet
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GEnOMFARTEn IdAG

Hofors samhälle
Hofors är ett samhälle som byggdes upp från början runt järnin-
dustrin, brukets parker och vackra historiska byggnader vittnar 
om detta. 

Många av bostadsområdena i Hofors utgörs av en bebyggelse 
med trähus omgärdade av lummiga trädgårdar, med en historia 
från det tidiga 1900-talets egnahemsområden. Dessa så kall-
lade trädgårdsstäder karaktäriseras av småskalighet och lummig 
grönska. 

Hofors har ett strategiskt läge mellan två större orter Gävle och 
Falun. Förutsättningar för ett växande näringsliv är goda och 
det finns många egenföretagare både i centrum och längs med 
E16. Ovako, stålindustrin, sysselsätter många av de boende och 
upptar idag en stor del av samhällets yta.

Genomfartens kvalitéer

•	 Är en viktig länk och rymmer ett betydande lokalt trafik-
flöde, vilket innebär att området är väl integrerat med det 
lokala kommunikationsnätet.

•	 Många småföretagare och verksamheter är lokaliserade 
längs genomfarten. Det upprätthåller en levande ort och är 
en god tillgång för stadens kärna. 

•	 En befintlig grönstruktur av volymskapande träd som björk 
och gran från angränsande trädgårdar. Även om den är svag 
och fragmenterad finns redan som en grund att bygga vidare 
på.

•	 Med tanke på det stora antalet trafikanter som passerar väg 
E16 får Hofors många potentiella besökare som kan stanna 
till för att tanka, äta och handla.

Genomfartens brister

•	 Den studerade vägsträckan har otydliga avgränsningar i 
sidled, många anslutande lokalgator och tungt trafikerade 
korsningar. Detta försvårar förmågan att orientera sig och 
läsa av trafiksituationen. Det försvårar även för de oskyd-
dade trafikanterna att hitta när de ska korsa vägen.

•	 En otydlig vägvisning och ett stort antal brokiga reklam-
skyltar gör att den verksamhet och service som finns längs 
vägen blir mycket svårtillgänglig. 

•	 En otrygg trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna. Vägen 
är bred och kantas av höga belysningsstolpar. Tillsammans 
med stora angränsande asfaltsytor i form av parkeringar och 
liknande upplevs vägen bredare än vad den egentligen är. 
Storskaligheten skapar en barriär mellan den norra och den 
södra sidan och inbjuder förbipasserande till att hålla höga 
hastigheter. 

•	 Väg E16 genom Hofors har jämfört med övriga delar av 
sträckan Gävle-Falun en lägre standard och kan därför upp-
levas som problematisk. Husfasader med bristfälligt under-
håll, många reklamskyltar av olika modell, påkörda staket 
och sliten beläggning bidrar till att ge ett bitvis förfallet 
intryck. Vägsträckan ger ett spretigt intryck, upplevs osam-
manhängande och saknar identitet.  Dagens utformning har 
en låg detaljeringsgrad och saknar element som associerar 
till mer urbana platser och som kan länka till stadens cen-
trum.

•	 De oskyddade trafikanterna upplever att det generellt sett 
hålls en hög hastighet på E16 genom Hofors.

•	 För de boende på båda sidor av E16 är stråk för gång- och 
cykel samt säkra passager en förutsättning för att nå viktiga 
målpunkter. 

Stora asflatytor ger ett kallt och ödsligt intryck.

Befintliga bullerskärmar ger en visuellt tunn skiljevägg mot 
husen. den raka linjen skapar dock ett monotont vägrum. de 
som rör sig till fots och cykel befinner sig i en miljö som kan 
upplevas som otrygg.

Genomfatrten är bred och saknar urbana element.
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ÖVERGRIPAndE RIKTlInJER OCH Mål 
FÖR GESTAlTnInG 
 
De övergripande riktlinjer och mål för gestaltningen har utvecklats vidare från tidigare rapport Gävle-
Dala Utvecklingsstråk, Delrapport Hofors gestaltningskoncept: Ett grönt stråk som ska inrymma plat-
ser med goda förutsättningar för människor att mötas och röra sig fritt mellan målpunkterna. Dessa 
platser får en högre detaljeringsgrad med en urban karaktär och får därmed en bättre sammanlänkning  
till Hofors centrum.I utformningen av genomfart Hofors ska följande gestaltningsaspekter tas till vara: 

•	 Tillgängligheten för oskyddade trafikanter ska förbättras. Huvudstråk för gång- och cykelväg ska 
förtydligas. Trafiksäkra passager/övergångställen där det finns behov ska skapas. 

•	 Tydlig utformning som skapar identitet och anknytning till Hofors stad. Tydliga stråk och vis-
telseytor. Konsekvent användning av element som förtydligar gatu- och vägrummet. Trädplante-
ringar,  belysning och markmaterial är exempel på element som bidrar till att skapa rytm, riktning 
och helhet. 

•	 Förbättra trafikflödet och sänka den faktiska hastigheten i genomfarten. Genom en förtätning och 
förtydligande av vägrummet, samt genom att skapa två nya cirkulationsplatser vid de mes trafike-
rade korsningar med E16. 

•	 Sammanlänkningen mellan Hofors centrum och genomfarten ska förstärkas. Platser som är bety-
delsefulla för sammanlänkningen ska ges en mer detaljerad utformning. Korsningen  med cirkula-
tionsplatsen mellan E16 och Centralgatan och även cirkulationsplatsen vid Göklundsvägen har en 
betydelsefull roll i sammanlänkningen. 

n

Illustationsplan över förslaget till upprustning av E16 genomfart i Hofors.

Perspektiv över framtida cirkulationsplatsen vid Centralgatan. Illutratör: Silvia Moscoso, WSP.
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ÖVERGRIPAndE BESKRIVnInG AV 
FÖRSlAGET

Huvudstråket för gång och cykel blir  2,5 m bred och förläggs till den norra sidan 
av E16 samt ansluter till den västra sidan av Centralgatan. Detta stråk separeras från 
körbanan med hjälp av en utrustningszon, vilket ger en tryggare miljö för oskyddade 
trafikanter. Det befintliga smalare gångstråket på södra sidan av väg E16 får en varie-
rande bredd från 1,5 till 1,8 m. 

För att sänka den faktiska hastigheten kommer vägrummet att förtätas och ges en 
tydligare form.  En mittremsa av smågatsten gör att körfälten visuellt smalnas av. Träd-
planteringar och belysningsstolpar kommer att bidra till ett tydligare vägrum.

Två nya cirkulationsplatser kommer att skapas där Göklundsvägen  respektive Cen-
tralgatan ansluter till E16. Dessa platser har en betydelsefull roll i sammanlänkningen 
med Hofors centrum och därför bör de få en högre grad av bearbetning i gestaltningen. 

Två övergångsställen planeras över E16. Ett invid Björkhagsgatan som en del av det 
stråk som föreslås bli prioriterad skolväg. Det andra planeras vid Lidl då det har blivit 
ett populärt mål för de boende. Nya passager planeras öster och norr om cirkulations-
platsen vid Centralgatan samt norr om cirkulationsplatsen vid Göklundsvägen. Dessa 
platser ska uppfylla gällande krav för tillgänglighet, se avsnitt Gestaltningsprinciper.

Illustationsplan över förslaget till upprustning av E16 genomfart i Hofors.

De planerade cirkulationsplatserna ska effektivt markera in-
farterna till Hofors tätort och Hofors centrum och skapa på 
ett naturligt sätt en hastighetssänkning för fordonstrafiken.

Den befintliga trevägskorsningen E16-Göklundsvägen 
byggs om till en oval cirkulationsplats. Den ovala formen 
har valts ur både utrymmesskäl och genomfartsprioritering. 
Cirkulationen vid Centralgatan är cirkulär. 

Genom att skapa överkörningsbara ytor med smågatsten 
kommer inte heller näringslivstransporter med tunga, breda 
och långa fordon hindras om hastigheten dämpas till den av-
sedda, kring 35-40 kilometer i timmen. Överkörningsbara 
ytor smalnar av och förtydligar det breda trafikrummet.

I cirkulationsplatserna ska finnas plats för identitetsskapande 
element och rondellerna ska i sin gestaltning samspela med 
varandra. 

n
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Typsektion B-B som visar föreslagen placering busshållplats  på norra sidan E16 och 
trädplanteringar på södra sidan.

Typsektion C-C som visar föreslagen placering busshållplats på södra 
sidan  E16 och trädplanteringar på norra sidan.

Typsektion A-A som visar uppbyggnad av vägrummet med utrustningszon 
mellan gång och cykelvägen, gång- och cykelvägen på norra sidan E16 och 
gångväg på södra sidan.
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GESTAlTnInGSPRInCIPER

Tillgänglighet

Projektet ska upfylla krav gällande tillgänglighet för funktions-
hindrade i största möjliga mån och följa rekommendationerna 
enligty ALM (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om till-
gänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 
och orienteringsförmåga ). För att förbättra orienterbarheten för 
personer med nedasatt syn, hörsel eller kognitivförmåga ska föl-
jande aspekter lyftas in i förslaget.

Ledstråk ska först och främst byggas av naturliga ledytor som 
staket och gräs/planteringskanter. De naturliga ledytorna ska 
kompletteras med stråk av taktila plattor där det finns behov,  ex 
invid korsningar, passager eller andra öppna ytor. 

Övergångställen och passager samt korsningspunkter där GC-
vägen möter anslutande lokalgator delas i två delar, en för 
synskadade och en för rörelsehindrade. Delen för synskadade 
ska ha en 6 cm hög kantsten och vinkelrätt mot gångriktningen. 
Delen för rörelsehindrade har en nedsänkt kantsten med en 
nivåskillnad på max 2 cm mot körbanan för bätttre underhåll 
och avvattning av vägen (avsteg från BBR 3:12 och ALM 8§). 
För en bättre ledning för synsvaga som befinner sig på refugerna, 
placeras ett räcke längs med gångriktning, se figur. 

Taktila pollare försedda med ljud ska placeras på båda sidor av 
övergångställen med taktil pil (nedsänkt)som visar färdriktning. 
Samma typ av pollare men med slät yta placeras på båda sidor av 
passager. Dessa kan kombineras med belysning som förstärker 
ljusbilden. 

Sittplatser ska placeras längs med GC-stråket i anslutning 
till busshållplatserna och sydost om cirkulationsplatsen vid 
Centralgatan.

Det förekommer inga ramper eller brantare lutningar på gång- 
och cykelvägen än 2,5% längs med genomfarten. 

Exempel på taktil pollare med inbyggd 
akustisk ledfyr. den taktila kartan visar hur 
passagen är byggd med t ex refug och två 
filer.

Exempel på räcke  som placeras på refu-
gen längs med gångritkning. Räcket ska 
placeras något indraget för at skydda det 
från bl a snöröjning.

Exempel på räcke, City från Smekab. Räcke i re-
fug måste kunna tas loss vid breda transporter.
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Vegetation 

Längs genomfarten ska det planteras en ram av träd där utrymme 
tillåter. Trädramen skapar helhet och dämpar det splittrade 
intrycket. Växtligheten har till uppgift att förtydliga och förtäta 
vägrummet, samt skapa en grön korridor som anknyter till 
Hofors trädgårdsstad. 

Trädraderna förstärker vägens riktning och skapar en tryggare 
miljö för oskyddade trafikanter.  Träd och buskar med en 
avvikande form i blad, krona eller stam från omgivande natur 
föreslås för att förstärka trädgårdskaraktären. 

Träd med större kronvolymer som lind, placeras en bit från 
vägen för att inte inkräkta för mycket på vägrummet. De mindre 
träden som rundoxel och pelarapel är lämpliga till trädraderna 
intill vägen.

Exempel på lämpliga träd:  

•	 Pelarnaverlönn, acer campestre ’Green Column’

•	 Rundoxel, sorbus x thuringiaca ’Fastigiata’E  

•	 Parklind, tilia x europea ’Pallida’

Trädplanteringarna får en underplantering av låga marktäckande, 
och tåliga buskar som t ex snöbär, symphoricarpus ’Arvid’ E. 
En underplantering ger träden de bästa förutsättningarna för en 
bra utveckling, då träden genom växtbädden får kontinuerligt 
vatten och organisk näring.

  

Pelarnaverlönn till höger och rundoxel ovan är medelstora träd med en kompakt 
krona. Parklind sätts där utrymme tillåter. Alla tre är tåliga i stadsträd och klarar bra 
vägsalt. Foto: E-Planta.se

Snöbär ’Arvid’ E är en utmärk markatäckare för ut-
satta trafikmiljöer. Foto:E-planta.se.lindblad och blomklase.
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Ytskikt

Markbeläggningar som plattor, marksten och smågatsten ska 
bidra till att skapa en bearbetad och stadsmässig känsla och 
skapa tydliga avgränsningar mot trafikrummet.

Genomfartens körfält beläggs med asfalt, mittlinjen markeras 
med en halv meter bred remsa av smågatsten, med en yttre ram 
av storgatsten. Stenarna ska ligga i nivå med körbanan för att 
klara påfrestning av snöplogar, men ändå ge en taktil markering. 

Huvudstråket för genomfartens gång- och cykeltrafik beläggs 
med asfalt på både gång- och cykelbana. Mellan körbanan och 
gång- och cykelbanan läggs en 0,5 m bred utrustningszon där 
all utrustning som belysning, trafikskyltar och räcken placeras.  
För att knyta an till mittremsan föreslås smågatsten även i 
utrustningszonen.

Gång- och cykelstråket intill busshållplatserna på genomfarten 
markeras med ljusgrå marksten i ett lugnt mönster. Gångytorna 
intill passager och övergångar markeras med marksten men i 
fiskbensmönster. Detta mönster ger en hållbar yta som tillåter 
tung trafik, trafikklass 5(se referensbild). 

Ytskikt vid busshållplatserna ska utformas enligt gällande 
rekommendationer (VGU). Bussfickan ska markeras med SF-
sten.

Mittremsa och utrustningszon beläggs med smågatsten

Marksten i fiskbensmönster 
markerar gångytor intill 
passager och övergångar.

SF-sten markerar bussfickor.
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ljusvisualisering av cirkulationsplatsen vid Centralgatan med City Swan och belys-
ningspollare City Element. Bild: Caroline långström.

Exempel på belysningspollare City Element. 

Utrustning  

All utrustning som belysningsstolpar, armaturer, skyltstolpar, 
baksida skyltar, belysningspollare samt räcken bör få en enhetlig 
färgsättning, färg grafitgrå RAL 7024.

Belysning

Belysningen ska skapa en god ljusbild som uppfyller behovet och 
kraven för genomfartens olika delar utan att överbelysa. 

Vägbelysningen placeras huvudsakligen i den så kallade 
utrustningszonen. För genomfarten föreslås genomgående en 
dubbelsidig stolparmatur som ger ljus både till väg och gång- 
och cykelbana. Utformningen bör vara enkel och klassisk i 
likhet med t ex City Swan från Philips med en övre arm på 7 
m och en undre på 5 m. Ljuskällor för båda är i LED med ett 
varmt vitt ljus.

Belysningsförslaget innebär att man undviker höga master som 
belyser ovanifrån, vilket tenderar att skapa en otrygg upplevelse. 
Ljuset ska därför komma närmare trafikanterna i form av 
stolpbelysning i ovan angivna  höjder. Armaturerna ska tillföra 
stadsmässighet och vara enkla i sin utformning. 

För att markera viktiga händelser eller element och skapa en 
känsla av omsorg, omtanke och identitet används pollare samt 
effektbelysning. 

Pollare med inbyggd belysning föreslås för att förstärka 
ljusbilden vid viktiga korsningspunkter såsom övergångsställen 
och passager.

Pollaren bör ha en enkel design och ha en eftergivlig konstruktion, 
som till exempel modellen ”City element” från HESS. Pollaren 
är 1,20 hög och 18 cm i diameter. 

Ljuskällan i pollare kan vara antingen metallhalogen eller 
ljusdioder i en kallare färgtemperatur än övriga gatan, tex. 4000 
K. Förslaget med 4000 K ger ett krispigare ljus och skapar 
en ljuseffekt som bryter av från omgivningen genom att ge 
asfaltytan ett vitare ljus. 

Placeringen av pollarna är viktig för att de inte ska vara i vägen 
för snöröjning och övrigt underhåll av vägområdet. Då flertalet 
av pollarna monteras i utrustningszonen i linje med den högre 
stolpbelysningen bör inte detta utgöra något större problem. 
Risken för påkörning kan dock inte helt uteslutas. 

På den södra sidan av genomfarten saknas utrustningszon därför 
ska gångbanan vidgas vid aktuella passager för att ge utrymme 
till en utrustningszon med smågatsten att sätta pollarna i.

Även i utformningen av de nya cirkulationsplatserna ska 
belysning planeras på ett stilfullt sätt som ger karaktär åt 
platserna och förstärker länken med Hofors centrum.
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Förslag till bländskydd typfasad, sida mot E16, med stående träpanel.

Exempel på en målad träyta. Exempel på en yta av kompositmaterial.

Förslag till kombinerad bländskydd och stödmur, typfasad insida mot fastighet.

Bländskydd 
 

Fastigheterna på södra sidan av korsningen med Göklundsvägen 
samt norra sida av rondellen vid Centralgatan kommer att ha be-
hov av bländskydd. I vissa fall kommer bländskydd att monteras 
på betongstödmur. 

Utformningen av bländskyddet är viktigt för upplevelsen både för 
de som bor intill vägen och för de som ska vistas på eller längs vägen.  

Utformningen av bländskydd ska vara konsekvent och i sin 
karaktär harmoniera med omgivningen. Det föreslagna 
bullersyddet (se referensbild) anknyter i både färg och material 
till konceptet trädgårdsstråket. En upprepning av samma variant 
på de platser som har behov av åtgärd skapar helhet. 

Materialet för bländskyddet ska vara hållbart och enkelt att drifta. 
Det finns två olika förslag, ett alternativ är en träkonstruktion  
och ett annat alternativ är kompositmaterial med träfibrer och 
plast (polyeten).

Trä som material kräver mera underhåll i form av ommålning 
för att hålla god standard. Kompositmaterial är stort sett 
underhållningsfritt och behövs tvättas rent efter några år.

Skillnaden i upplevelse är stora. Trä ger en mycket 
mer levande yta som smälter in bättre med omgivande 
fastigheters trädgårdskaraktär. Komposit ger en mycket 
homogen yta och ett tydligt intryck av konstgjort material. 

Slutlig placering och utformning av bländskydd avgörs i nästa 
skede. 

Stödmurar
Där det på grund av utrymmesbrist finns behov av stödmurar 
ska de utformas som ljusa betongmurar med en slät yta eller en 
en enkel matris. Stödmurar kombineras med plank eller staket. 

Staket och räcken 

Räcken i lackerat stål ska placeras där det finns risk att oskyddade 
trafikanter korsar vägen. Samma typ av räcke ska placeras på 
cirkulationsplatsen vid Centralgatan både på södra och norra 
sida mot fastigheter med näringsverksamhet som till exempel 
pizzerian. Räcken föreslås även intill övergångsställen och de 
två särkilt anordnade gångpassagerna, för att ge ledning till 
synsvaga (se under avsnittet Tillgänglighet).
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dRIFT OCH UndERHåll

Överallt där smågatsten sätts bör den sättas i tätningsmassa/betong för 
att undvika ogräs mellan fogarna. Smågatstens kommer att användas på 
genomfartens mittremsa samt i utrustningszonen.

Buskplanteringar i stället för gräs under träden gör att man undviker 
arbetsmoment med gräsklippning. Samtidigt kan en buskplantering 
innebära att mer skräp fastnar och därför ett ökat behov av städning. 
En fungerande och regelbunden städning är mycket viktig för helhets-
intrycket.

Träd och buskar kräver extra skötselinsatser under etableringsfasen. För 
att rationalisera skötseln av både träd och buskar föreslås ett självbevatt-
nande system.

Vid val av material för staket och räcken ska eftersträvas ett enhetligt, 
hållbart och lättsköt material.  det är viktigt för helhetsintrycket  av ge-
nomfarten, men det får inte göra avkall på god gestaltning där en urban 
karaktär och länken till Hofors centrum vill lyftas upp. 

Räcke i refug måste kunna tas loss vid breda transporter. 

Belysningsarmaturer kräver byte av ljuskällor och eventuellt att belys-
ningsstolpar som hamnat snett på grund av tjällösning eller påkörning 
riktas upp.

Vid ansvarsfördelning för framtida underhåll och drift går gränsen vid 
kantstenslinje på båda sidorna av vägen, d v s allt som finns mellan kant-
stenen är Trafikverkets ansvar. Undantaget är räcken på refuger samt 
utformning i rondellerna. Kommunen har ansvar för gång och cykelvä-
garna med allt som finns där i form av belysning, markmaterial, växtma-
terial.
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REKOMMEndATIOnER FÖR 
FORTSATT ARBETE

Hofors kommun kommer att utreda utformningen av ron-
dellerna. Det är viktigt för hela genomfarten att rondellytornai 
sin gestaltning samspelar med varandra och med helheten i för-
slaget.

Placeringen av en utrustningszon på båda sidor av vägen 
medger inte snöröjning med större maskiner. För att en vik-
tig del i gestaltningen inte  ska gå förlorad bör TRV och Ho-
fors kommun komma överens om hur snöröjning ska plane-
ras och genomföras.

I nästa skede ska skyltplanen samordnas med föreslagna 
trädplanteringar. Utformning och placering av skyltar ska 
samspela med planteringar för att skapa en helhet i gestalt-
ningen och ge en säker trafikmiljö.
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