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1. Inledning

Mellan orterna Morgongåva och Vittinge 
i Uppsala län finns det idag två äldre väg-
sträckningar längs norra sidan av väg 72. 
Landsvägen som ansluter till väg 72 från 
Morgongåva heter Brunkullsvägen och lands-
vägen som anlsuter till väg 72 från Vittinge 
heter Gamla landsvägen. Båda landsvägarna 
går ihop med väg 72 längs en sträcka som kan 
ses i figur 1. För en cyklist som färdas mellan 
orterna är möjligheterna till säker transport 
god på de äldre vägarna som inte trafikeras av 
motorfordon i särskilt hög utsträckning. Men 
under sträckan längs väg 72 är den oskyddade 
trafikanten hänvisad till den smala vägrenen där 
stora fordon passerar tätt inpå  i en hastighet upp 
till 80 km/h. . Detta gör att pendlingssträckan 
mellan de två orterna upplevs otrygg och 
svårtillgänglig för oskyddade trafikanter. 
Aktuell sträcka längs väg 72 är cirka 1500 meter 
och körbanan är 8,5 meter bred (se sträckad 
ellips i figur 1). För att öka framkomlighet mellan 
orterna Morgongåva och Vittinge ska en gång- 
och cykelväg anläggas längs den norra sidan av 
väg 72. Gång- och cykelvägen blir cirka 1500 

meter lång och planeras att vara tre meter bred. 
Den kommer att separeras från motortrafiken 
med skiljeremsa i form av ett gräsklätt dike. 
Anslutningspunkt i väst är vändzonen vid 
Brunkullsvägen och anslutningspunkt i öst är 
Gamla landsvägen.

Syfte och mål med vägplanen
Det övergripande ändamålet som beskriver 
syftet med att genomföra projektet är att 
öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för 
oskyddade trafikanter längs med väg 72 mellan 
Morgongåva och Vittinge. 

Projektets mål består av följande delar:

• Att ingen gång- eller cykeltrafik ska ske på 
körbana för väg 72.

• Att gång- och cykelvägen ska integreras 
väl med befintligt omgivande gång- och 
cykelvägnät.

• Att passager och eventuella konfliktpunkter 
mellan olika trafikantslag är utformade 
trafiksäkert samt i enlighet med gällande 

regler och normer.
• Att minimera påverkan på allmänna 
intressen.

• Att minimera markintrång utanför befintligt 
vägområde.

En målsättning är även att båda vägplanerna 
inlämnats för fastställelse senast 2021-12-31. 

På ett målbildsseminarium med Trafikverket 
framhölls att projektmålen inte ska ses som 
separata mål utan att de samverkar för att 
uppnå en bra helhet. En enhetligt gestaltning 
är ett verktyg för att uppnå dessa mål och ett 
sätt att kommunicera målen mellan olika 
teknikområden.

1.1 Projektets bakgrund
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Figur 1. Ortofotot visar de båda orternas förhållande till varandra. Den svarta sträckan visar Brunkullsvägen och den vita visar Gamla landsvägen. Den blå 
sträckan visar väg 72 och den sträckade ellipsen visar området för ny gång- och cykelväg.
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Region Uppsala har tagit fram en regional 
cykelstrategi som anger målsättningar för 
utvecklingen av gång- och cykeltrafiken längs 
det regionala statliga vägnätet. Cykelstrategin, 
som ingår i Länsplan för regional transport-
infrastruktur i Uppsala län 2018-2029, syftar 
till att vara vägledande och utgöra underlag för 
den regionala infrastrukturplaneringen, såväl 
som för den kommunala cykelplaneringen i 
länet. Det aktuella projektet är en del av denna 
cykelstrategi som syftar till att utveckla Skånes 
cykelnätverk och mellanortsliga pendling. 

År 2018 genomförde Trafikverket en förenklad 
åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelväg 
mellan Morgongåva och Vittinge. Syftet med 
studien var att förbättra trafiksäkerheten och 
tillgängligheten för oskyddade trafikanter på 
sträckan (Trafikverket, 2018). Resultatet från 
studien visade att det finns ett växande behov av 
en gång- och cykelförbindelse mellan orterna för 
såväl arbets- och skolpendling som för rekreativa 
resor. Däremot bedömdes väg 72 som olämplig 
för cykling i blandtrafik. Åtgärdsvalsstudien 

rekommenderade därför att en separat gång- 
och cykelväg byggs utmed väg 72 mellan 
Brunkullsvägen och Gamla Landsvägen, för att 
koppla samman de befintliga enskilda vägarna 
och därmed flytta över cykeltrafiken från väg 72. 

Länsstyrelsen beslutade 2021-06-02 att projektet 
inte kan antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan och att en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) kommer inte tas fram.

1.3 Vad är ett Gestaltningsprogram?

Aktuellt gestaltningsprogram är upprättat till 
vägplan för väg 72 mellan Morgongåva och 
Vittinge.   

Enligt  VGU (Vägar och gators utformning TRV 
publikation 2012:179) ska utformningen av 
vägar göras med hänsyn till estetiska värden, 
genom att ta fram ett gestaltningsprogram för 
projektet. Gestaltningspogrammet fokuserar på 
hur den nya gång- och cykelvägen ska anpassas 
till det omgivande landskapet för att uppnå 

en god framkomlighet, trafiksäkerhet och 
trygghet. Som grund för programmet ligger en 
fördjupad landskapsanalys. I landskapsanalysen 
beskrivs huvudsakligen rumslighet, siktlinjer, 
upplevd trygghet och otrygghet, rörelsestråk, 
upplevelsevärden och målpunkter. Andra 
aspekter i form natur- och kulturmiljö har också 
undersökts så som historiska spår i landskapet, 
vegetation, terräng, ljusförhållanden, vatten-
drag, bebyggelse och markanvändning. 
         
Analyserna ligger till grund för gestaltnings-
programmet som redovisar viktiga estetiska 
frågor, tänka lösningar och områden som kräver 
särskild hänsyn.

Syfte och mål med gestaltningsprogrammet
Gestaltningsprogrammet är ett teknikområdes-
övergripande dokument med syfte att skapa en 
gemensam bild av hur den färdiga anläggningen 
ska se ut. Gestaltningsprogrammet beskriver 
riktlinjer och principer för utformningen och 
utgör ramen som formulerar den målbild som 
ska styra gestaltningsarbetet. 

1.2 Tidigare utredningar
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Idéer för gestaltningen formuleras tidigt under 
arbetet och fungerar vägledande genom hela 
projektet.

Aktuellt gestaltningsprogram utgår från den 
europeiska landskapskonventionens definition 
av vad ett landskap är: 

”... ett område såsom det uppfattas av 
människor och vars karaktär är resultatet 
av påverkan av och samspel med naturliga 
och/eller mänskliga faktorer”.

Som grund för gestaltningsprogrammet ligger 
den fördjupade landskapsanalysen som ut-
förts enligt metodbeskrivningen i rapporten 
Landskapsanalys för planläggning av vägar och 
järnvägar. En handledning (TRV Publ 2016:033). 

Figur 2. Natur-
miljö på norra 
sidan av väg 72.
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Aktuell vägsträcka omges till större del av 
skogsmark. Det finns ingen bebygglese som 
angränsar direkt till vägen. Längs den norra 
delen av sträckan finns ett fåtal anslutande vägar, 
en enskild väg samt två skogsinfarter.

Karaktärsområden
För att karakterisera landskapet har en mall 
använts i form av en publikation utgiven av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Östhammars 
kommun. Denna heter ”Karaktärslandskap 
Uppland - Landskapskaraktärisering för bedöm-
ning av landskapsbild” och delar in Uppland i 
olika typer av landskap baserat på natur- och 
kulturmiljöer. Den aktuella vägsträckan mellan 
Morgongåva och Vittinge korsar gränsen mellan 
två olika typer av karaktärslandskap nämligen 
Västerlövstabygden i väst och Vittinge skogsplatå 
i öst (se figur 3). 

Området Vittinge skogsplatå karaktäriseras 
av ett kuperat, sjörikt skogsbacklandskap. 
Jordmånen består av blockrika moränjordar. 
Vegetationen har en viss vildmarkskaraktär med 

tall och björk och vissa delar av skogen är mycket 
gammal med stora individer av barrträd. Här 
finns även områden med inslag av ek och andra 
ädellövträd. Markanvändningen domineras av 
storskaligt skogsbruk. I den södra delen finns 
smala odlingsstråk intill ensamliggande gårdar 
som i huvudsak ligger i anslutning till vägnätet. 
Området är en tydlig skogsbygd som också 
använts för fäbodrift och kolning. 

Västerlövstabygden är av likartad karaktär 
men mer odlingspåverkat. Området utgörs till 
största del av näringsfattiga moränjordar men 
strukturen bryts upp av större sammanhängande, 
odlade lerjordar som sträcker österut mot 
Vittinge. Lövträd som lind och lönn förekommer 
i anslutning till det odlade landskapet. På höjder 
i odlingslandskapet växer gran, tall och björk. 
Landskapet är mycket varierat och den täta 
skogen bryts längs vägnätet upp av ett öppnare 
jordbrukslandskap i anslutning till bebyggelsen. 
Bebyggelsen är ordnad i mindre tätorts-
bildningar och vissa ensamliggande gårdar. 
Antagligen har skogsbackslandskapet här varit 

2. Förutsättningar

2.1 Fördjupad landskapsanalys

Figur 3. De två olika karaktärsområden, Västerlövstabyg-
den (till vänster) och Vittinge skogsplatå (till höger), syns i 
grönt. Den aktuella sträckan korsar områdena i väst-ostlig 
riktning. Figuren visar även alla kommuner i Uppsala län.
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betydelsefullt som betesmark. 

Landskapsbild
Sträckan mellan Morgongåva och Vittinge 
karaktäriseras av omslutande skog med utblickar 
över ett öppet jordbrukslandskap åt söder (se 
figur 4). Området är starkt påverkat av skog-
en och denna kan även uppfattas som hotande 
eller som en visuell barriär vid de partier som 
den tornar upp sig på vardera sida av vägen. 
Vägen trafikeras av många tunga fordon och 
motortrafiken blir påtaglig i detta avgränsade 
vägrum. Vägrenen är smal och erbjuder inget 
utrymme att stanna till eller vingelmån för en 
cyklist. Längs de sträckor där trädridån kommer 
nära inpå upplevs vägrummet som än trängre. 
Det växelvis öppna och slutna vägrummet 
erbjuder dock en spännande kontrastverkan. 
Även skogen präglas av kontraster mellan den 
södra sidan av vägen och den norra. Norr om 
vägen har skogen en vildare karaktär medan 
den i söder präglas av ett kultiverat landskap 
med öppen jordbruksmark och bitvis tät 
granplantering. Skalan på rummet blir därmed 

Figur 4. Analysen 
visar hur vägrummet 
kantas av växelvis 
omslutande trädridåer 
och slutna volymer som 
hindrar sikten, och 
växelvis långa siktlinjer 
med en vidsträckt 
utblick över landskapet.
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också skiftande från det nära till det mer vida. 
Dock håller sig rummet relativt slutet i och med 
den fasta, norra skogsridån.

Målpunkter
Längs sträckan finns inga direkta målpunkter 
utöver en busshållplats som trafikeras av linje 
848. Istället finns målpunkterna främst i de två 
tätorterna som gång- och cykelvägen är tänkt att 
knyta samman.

Morgongåva tätort har service i form av förskola, 
låg- och mellanstadieskola samt mathandel. Här 
ligger också ett centrallager och logistikcenter 
för ett stort E-handelsföretag, vilket utgör 
en viktig arbetsplats. Morgongåva har även 
fritidsaktiviteter i form av elljusspår, hockey-
rink och sporthall. Det finns en tågstation på 
orten som trafikeras av lokaltåg mellan Uppsala 
och Sala. Vid stationen finns en busshållplats 
som trafikeras av linje 848 (Sala-Heby-Uppsala) 
vilken också stannar vid hållplats Håkansbo 
belägen på sträckan för den planerade gång- och 
cykelvägen (se figur 5). 

Figur 5. Landskaps-
analys som visar på 
målpunkter och viktiga 
inslag som vattendrag, 
bebyggelse och 
vägsträckningar.  
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Figur 6. Tabell med övriga kulturhistoriska lämningar.

Figur 7. Minnesmärke från vägbygge. 

Figur 8. Ödehus på den norra sidan av väg 72.

I Vittinge finns även där förskola samt 
lågstadieskola. Tegelbruket på orten utgör 
idag den enda kvarvarande tillverkaren av 
taktegelpannor i Sverige. I Vittinge finns ett 
antal busshållplatser längs väg 72, även dessa 
trafikeras av linje 848. Det saknas station för 
lokaltåg. Strax utanför centrala Vittinge ligger 
en populär badplats, Tenabadet, som besöks av 
boende från båda orterna och omgivande byar. 
Det byggs även ett nytt utegym på orten.

Kulturmiljö
Flertalet fornlämningar och fynd av boplatser 
vittnar om att Heby kommun varit bebodd sedan 
stenåldern. Men inom utredningsområdet finns  
inga kända värden för kulturmiljön och inga 

registrerade fornlämningar. Dock finns fyra 
stycken objekt med status Övrig kulturhistorisk 
lämning, se figur 6.

Ett av de kulturhistoriska lämningarna är ett 
minnesmärke som hittas på den norra sidan 
av väg 72. Detta ligger cirka tio meter från 
asfaltskanten, lätt upphöjt på en sluttning. 
Minnesmärket är satt i en stor sten vilket gör det 
än mer synligt. På stenen går att läsa: ”År 1922-
1923 byggdes denna väg såsom nödhjälpsarbete 
av södra Sveriges statsarbeten GG” (se figur 7). 
Nödhjälpsarbeten var en sysselsättningsform 
för att hjälpa arbetslösa under åren efter första 
världskriget när arbetslösheten var hög. 
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Arbetarna byggde ofta vägar, dikade ur våtmarker 
eller jobbade inom skogsbruket. Anläggningen av 
gång- och cykelvägen kommer troligtvis inte att 
påverka minnesmärket.

Det finns längs sträckan ett förfallet hus på 
den norra sidan som ligger något upphöjt från 
vägen (se figur 8). Denna finns inte med i några 
förteckningar och antas inte vara av stort värde. 
Dock kan huset komma att uppfattas som otryggt 
för resenärer längs sträckan när det blir mer 
synligt efter anläggandet av gång- och cykelvägen.

Upplevd trygghet
Att anlägga en avskiljd gång- och cykelväg 
kan avhjälpa den otrygga upplevelsen då 
den oskydadde trafikanten inte behöver dela 
utrymme med motortrafiken. Vägrenen är smal 
och hastigheten hög vilket gör att ljudet och 
vinden från förbipasserande fordon blir mycket 
påträngande och stressande. Det finns inte rum 
att stanna och leda cykeln eller för sällskap att 
kunna gå bredvid varandra. Det uppfattas inte 
som en plats en som oskyddad trafikant borde Figur 9. På vissa ställen skymtar man bebyggelse. Figur 10. Busshållplats vid Håkansbo.

visats på. Det är också viktigt att skapa god sikt 
och ett visst avstånd till den täta, mörka skogen  
på norra sidan. God sikt ger ökad trygghet och 
ett bredare vägrum tillåter också ett större 
ljusinsläpp vilket är särskilt angeläget under 
vintertid. Flertalet olika trygghetsaspekter 
behöver alltså finnas med i det fortsatta 
gestaltningsarbetet. Endast ett fåtal bostadshus 
ligger längs sträckan och då en bit från vägen 
vilket gör att den kan upplevas som ganska 
enslig (se figur 9).
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Figur 11. Vattendrag som ligger nedanför vägen och leds 
under den genom ett rör. 

Figur 12. Längs sträckan finns många vackra vyer och 
skiftande vegetation.

Naturmiljö
Terrängen är plan och behaglig för gång- och 
cykeltrafik och upplevs som lätt sluttande 
söderut. Vind- och väderförhållanden på 
sträckan är relativt milda för den oskyddade 
trafikanten. Vegetationen i norr ger ett skydd 
och under de etapper som sydsidan öppnar upp 
sig finns denna skogsridå fortsatt där vilket gör 
att det aldrig blir öppet från båda håll, något som 
kan göra läget vindutsatt. 

Två vattendrag korsar väg 72 längs med sträckan. 
Det ena är tydligare men ligger några meter 
nedanför vägen vilket gör det svårt att uppleva. 
Det rinner vidare under vägen genom en 1,4 
meter bred trumma (se figur 11). Det andra korsar 
vägen i höjd med vägbanan. Dock har detta en 
otydligare struktur som vattendrag och framstår 
som mer stillastående.

Upplevelsevärden
De faktorer som studerats inom ramen för 
landskapsanalysen bidrar alla till den samlade 
upplevelsen och värdet av sträckan. Omgivningen 
är ett varierat och färgrikt landskap med inslag 
av såväl vatten och åkrar som blandskog och 
kulturminnen. Terrängen skiftar i höjd på båda 
sidor av väg 72 och understryker olikheterna 
mellan den södra sidan och den norra. De 
södra som mer öppen och flack, kultiverad och 
vidsträckt. Den norra som sluten och kuperad, 
vild och tät. Tack vare denna ständiga förändring 
finns det mycket att fästa blicken vid under resan 
längs väg 72.  
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I ett tidigare skede i planeringsprocessen har 
gestaltningsavsikter tagits fram som sedan 
legat till grund för detta gestaltningsprogram. 
Gestaltningsavsikterna har som syfte att 
behandla vilka frågor, avsnitt eller aspekter 
som är viktiga att arbeta vidare med samt vad 
som ska uppnås i projektet gällande gestalt-
ning. Gestaltningsavsikterna har förankrats 
i projektgruppen och ska följa med som mål 
genom hela projektet. I följande stycken 
presenteras gestaltningsavsikterna. 

Övergripande gestaltningsavsikter
De kvalitéer som lyfts fram i landskapsanalysen 
är viktiga att ha i beaktande löpande i projektet. 
Kombinationen av ett vildare skogslandskap 
och det striktare odlingslandskapet ska värnas 
och placeringen av GC-vägen ska göras på 
sådant sätt att den inte riskerar att förstöra det 
övergripande intrycket. 

Målet är att hitta helhetslösningar som ger 
både en funktionell och trafiksäker anläggning 
samtidigt som natur- och kulturmiljövärden 

värnas och intrånget i landskapet blir så litet 
som möjligt. Underhåll och skötselaspekter ska 
beaktas i utformningen för att anläggningen 
ska kunna förvaltas väl och utvecklas över tid.

Fördjupade gestaltningsavsikter
Vad som framhålls som särskilt viktigt är att 
på ett naturligt sätt sammanlänka det stråk 
som redan finns, om än ofullständigt. Detta 
ska göras med hjälp av en enhetlig design och 
med hänsyn till befintlig skala, materialval och 
objekt. Den rumsliga karaktären ska bevaras 
på ett sådant sätt att den norra sidan fortsätter 
att vara mer sluten. På detta sätt behålls den 
växlande rumsligheten och de varierade vyerna. 

Den upplevda otryggheten handlar både om 
utsattheten gentemot den tunga motortrafiken, 
men också det faktum att sträckan ligger 
avsides, utan bebyggelse i direkt anslutning 
och att stora delar kantas av tät skog. Under 
vinterhalvåret kan sträckan upplevas som mörk 
och det är då viktigt att arbeta med god sikt.   
Behovet av belysning längs enskilda vägar bör 

undersökas i samråd med kommunen. 

Vattendragen som löper under vägen 
har eventuell potential att förhöja de 
upplevelsemässiga värden som finns längs 
sträckan. Dessa bidrar till den varierade och 
unika naturmiljö som kantar väg 72. Olika 
trädarter i grupper och stenrösen med vit mossa 
skapar karaktär i landskapet.  Det finns en rik 
palett av färger och denna natur bör värnas då 
den bidrar positivt till upplevelsen av sträckan.

De fördjupade gestaltningsavsikterna är:

• Sammanlänka befintliga stråk
• Bevara rumsliga karaktärer
• Bevara den varierade naturmiljön
• Skapa trygghet för den oskyddade trafik-

anten
• Bidra till en god trafikantupplevelse för 

gång- och cykeltrafikanter

3. Gestaltningsförslag

3.1 Gestaltningsavsikter
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Gång- och cykelvägen placeras på den norra 
sidan av väg 72 och ska vara 3 meter bred samt 
separeras från motortrafiken med sidoremsa i 
form av ett gräsklätt dike. Sidoremsan planeras 
att bli fyra meter bred inklusive stödremsor 
och kommer att vara täckt av gräs eller annan 
lågt växande vegetation. En sidoremsa är en 
trafiksäker separeringsform som även upplevs 
som mycket trygg för den som går eller cyklar.

Inom sidoremsan löper ett 1,2 meter brett 
område som utgörs av en gräsbeklädd 
skyddsremsa. Detta område finns som skydd 
mot fysiska hinder och där får inga uppstickande 
föremål som kan orsaka omkullkörning finnas. 
Skyddsremsan kommer generellt att utgöras av 
slänt med en lutning på max 1:3. Skyddsremsan 
anläggs på båda sidor av gång- och cykelvägen 
(se figur 13).

Lösningen ger god framkomlighet och 
trafikantupplevelse för oskyddade trafikanter 
såväl som motorburna då dessa separeras 
från varandra fysiskt genom avstånd och 

3.2 Övergripande utformning

gräsbevuxna sidoremsor och får varsitt 
vägrum. Dessuytom ansluter den nya gång- och 
cykelvägen till de enskilda vägar i öst och väst 
och knyter därmed samman stråket.

Där en sidoremsa inte kan anläggas föreslås 
vägräcke (se figur 16). Vägräcke är en trafiksäker 
separeringsform som upplevs som trygg för den 
som går eller cyklar. Vägräcket kräver också en 
1,2 m bred skyddsremsa.

Figur 13. Normalsektion. Den nya gång- och cykelvägen ska övergripande anläggas enligt exemplet ovan.
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Den planerade gång- och cykelvägen kommer 
huvudsakligen följa utformningen för väg 72. 
Den kommer därmed både gå på bank och 
i skärning. Gång- och cykelvägen kommer 
dock generellt att placeras något lägre än väg 
72 av avvattningsskäl. Vägen ska anpassas till 
omgivningen med mjukt avrundade släntkrön 
och bankfötter. 

Utformningen ska ta hänsyn till landskapets 
värden vilka ska bevaras i största möjliga mån. 
Ett visst intrång i skogsmarken kommer att 
ske men denna anses inte få någon betydande 
miljöpåverkan. Inte heller ändras den rumsliga 
strukturen i någon större utsträckning av 
ingreppet.

Vad gäller siktlinjer kommer inte anläggandet 
av gång- och cykelvägen att påverka denna 
faktor i någon större grad då det öppnare 
landskapet ligger på den södra sidan av vägen. 

4. Gestaltning, riktlinjer och principer

4.1 Vägutformning

Figur 14. Karta med sektionsmarkeringar där särskild vägutformning krävs som avviker från normalsektionen. 



A-A

B-B
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Figur 15. Sektion A-A vid befintlig busshållplats. Här försvinner sidoremsan och ersätts av en asfaltsyta.

Figur 16. Sektion B-B vid bank ner mot trumma. Vid denna sträcka ersätts sidoremsan med vägräcke mot väg 
72. Mot sluttningen sätt sett fallskyddsräcke.

Sektion A-A
På den aktuella sträckan finns en befintlig buss-
hållplats på vägens norra sida, utformad som 
en fickhållplats (se figur 14). Busshållplatsen 
kommer inte att påverkas av den nya gång- 
och cykelvägen varken vad gäller läge eller 
utformning. Dock kommer en anslutning 
med asfaltsbeläggning att anläggas mellan 
busshållplatsen och gång- och cykelvägen 
för att knyta samman de olika ytorna och 
underlätta passager mellan dem (se figur 15). 

Sektion B-B
Vid längdmätning 0/470 passerar ett mindre 
vattendrag under väg 72 genom en trumma (se 
figur 14). Här kommer gång- och cykelvägen 
gå på en hög bank mot norr. Längs denna 
sträcka krävs därför ett fallskyddsräcke på den 
norra sidan mot sluttningen. Här ersätts även 
sidoremsan av ett vägräcke mot väg 72 och en 
skyddsremsa på 1,2 meter (se figur 16).
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4.2 Vegetation

Längs sträckan finns idag en varierad veg-
etation i form av blandskog med en övervägande 
del barrträd, och artrika diken. Exempel på 
arter som påträffats i dikena under plats-
besöket 2021-05-10 var tussilago, vintergäck, 
kabbeleka och vitsippor. Trädbeståndet 
närmast vägen består till stor del av tall, gran, 
asp och björk. Fältskiktet präglas av fläckar 
av ljus mossa. Där samma arter av träd står i 
grupper skapas väggar av färg som ramar in 
vägen (se figur 18). Det finns dock inga kända 
naturvärden.

Den befintliga vegetationen ska bevaras i den 
mån det går. Ny vegetation ska vara naturlig till 
platsen sett och förankra vägen i landskapet. I 
den utsträckning det är möjligt bör dikesfloran 
återställas efter att anläggningsarbetet är 
färdigt. Detta görs genom att de avbanade 
massorna från vägslänter och diken sparas så 
att den befintliga fröbank som finns däri kan 
användas för att återetablera vegetationen i 
diken och sidoremsor. Det kan finnas ett visst 
behov av kompletterande stödsådd för att 

etablera vegetation snabbare. Stödsådd bör 
bestå av en fröblandning som liknar befintlig 
artblandning.

Invasiva arter
Längs med sträckan påträffades den invasiva 
arten blomsterlupin (se figur 17). Denna måste 
beaktas i hanteringen av massor och dessa 
avbaningsmassor ska hanteras separat.

Figur 18. Bestånd av vackra tallar kantar vägen.Figur 17. Blomsterlupin i vägslänter och diken.



GESTALTNINGSPROGRAM - Morgongåva - Vittinge 19

Den framtida väganläggningens skötsel är 
betydelsefull för att en önskad gestaltning och 
funktion ska uppnås. Målsättningen vid valet 
av utformning är att anläggningen ska vara 
enkel att underhålla på ett effektivt sätt och att 
skötselinsatserna ska vara rimliga i omfattning.

Vegetation
Gräsytorna i de nya vägslänterna bör klippas 
två gånger per under juni/juli och september/
oktober. Gräsklipppet tillåts ligga kvar. I dessa 
sidoytor eftersträvas en yta fri från vedartad 
vegetation. Där avbaningsmassor använts 
som släntbeklädnad ska ytorna skötas och 
kontrolleras så att god kvalitet av vegetationen 
säkerställs.

Då blomsterlupin påträffats längs sträckan bör 
denna fortsättningsvis bekämpas vid skötsel av 
vägslänter och diken.

Snöröjning
GC-vägens bredd är dimensionerad för vinter-
väghållning och beläggningen utgörs av asfalt. 

Vägar snöröjs för god framkomlighet. Saltning 
kan påverka vegetationen, vilket ska beaktas i 
det fortsatta arbetet.

5. Drift och underhåll
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