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1. Inledning 
1.1. Omfattning och bakgrund 
Trafikverket planerar en gång- och cykelväg längs väg 244 och väg 63 mellan Grythyttan 
och Hällefors i Hällefors kommun, Örebro län, se Figur 1. 

 

 
 

 

Figur 1. Orienteringskarta. Den blå linjen visar den tänkta dragningen av gång- och cykelvägen. 
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Detta PM utgör underlag till vägplan för Väg 63 gc-väg Grythyttan-Hällefors. I 
gestaltningsprogammet identifieras och beskrivs viktiga gestaltningsfrågor kopplat till 
dragningen av den nya gång- och cykelvägen.  

1.2. Projektmål 
Följande projektmål har arbetats fram i projektet: 

• Att oskyddade trafikanter kan ta sig fram smidigt, grönt och tryggt.  

• Fastställd och laga kraftvunnen vägplan  

• Ha en god dialog med berörda kommuner  

• Ha en god dialog med berörda fastighetsägare  

Den föreslagna åtgärden är att bygga en till stora delar separat gång- och cykelväg 
mellan Grythyttan och Hällefors. Gång- och cykelvägen placeras längs den östra sidan av 
väg 244 och väg 63.  

1.3. Gestaltningsarbete i projektet 
Arbetet med gestaltningsfrågorna i projektet startade under arbetet med 
samrådsunderlaget med att PM Gestaltningsavsikter arbetades fram. 

Syftet med PM Gestaltningsavsikter var att tidigt i processen identifiera och beskriva vad 
som ska uppnås gestaltningsmässigt i projektet. Gestaltningsavsikter är den målbild som 
styr gestaltningsarbetet genom projektet. Vilka frågor, avsnitt eller aspekter är viktiga att 
arbeta vidare med? Vad ska uppnås i projektet ur gestaltningssynpunkt? 
Gestaltningsavsikterna togs fram i samråd med projektgruppen. 

De övergripande gestaltningsavsikterna är att: 

• Gång- och cykelvägen utformas så att den smälter in i landskapet och får så liten 
påverkan på landskapsbilden som möjligt.  

• Linjeföringen samordnas med huvudvägens linjeföring.  

• Dragningen anpassas med hänsyn till natur- och kulturvärden.  

• Dragningen anpassas med hänsyn till de enskilda tomtägare som kommer att 
beröras.  

• Slänter ska etableras med gräs och anpassas mot omgivande mark och mot 
befintlig dikesbotten. 

• Slänter ska utformas så att sidoräcke inte krävs vare sig vid cykelvägen eller som 
avgränsning mellan cykelväg och bilväg. 

Till nuvarande skede i processen, samrådshandlingen, har gestaltningsavsikterna 
fördjupats och bearbetas till ett Gestaltningsprogram.  

Gestaltningsprogrammet syftar till att identifiera och beskriva viktiga 
gestaltningsåtgärder i samband med att den nya gång- och cykelvägen byggs. 
Gestaltningsprogrammet ger övergripande principer för utformningen av den nya vägen 
och dess sidoområden. Gestaltningsprogrammet syftar till att förklara och ge motiv till 
de lösningar som presenteras.  
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Gestaltningsprogrammet ska ligga till grund för lösningar som utarbetas i senare 
skeden. 

Avgörande för ett bra resultat, där den gestaltningsmässiga kvaliteten och landskapets 
förutsättningar tillgodoses, är ett gott samarbete mellan de olika teknikområdena. Ett 
fältbesök med delar av konsultens projektorganisation genomfördes under våren 2018 
samt under hösten 2018. 

Gestaltningsprogrammet bör läsas tillsammans illustrationsplaner (101T0210, 
101T0211, 101T0212, 101T0213, 101T0214) typsektion (100T0401) samt PM 
Landskapsanalys. 
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2. Övergripande landskapsbeskrivning 
Utredningsområdet ligger i Bergslagen som i stort utgörs av breda dalgångar med skog 
på höjderna och vattendrag och sjöar i de låglänta delarna. Landskapet ligger nästan helt 
över högsta kustlinjen och har en varierad topografi som stundom präglas av stora 
höjdskillnader. Historiskt har området i Bergslagen varit påverkat av gruvdrift och 
järnframställning. Det finns ett antal olika objekt med kulturhistoriskt värde längs 
sträckan. Skogen med inslag av sjöar och vattendrag är dominerande medan inslaget av 
odlingslandskap och mosaiklandskap är småskaligt. I Bergslagens skogsbygd är 
landskapsrummen begränsade till små odlade, öppna marker kring bebyggelse och 
sjöar. 

Sträckan förbinder samhällena Grythyttan, som är en historisk bruksort, och Hällefors 
som är en kyrkby och även centralort. Miljön i anslutningen till Hällefors präglas av ett 
exploaterat industriområde för att sedan variera med bostadsområden. En parallellväg 
finns öster om väg 244 vid Saxhyttefallet. Troligen har det varit den gamla landsvägen 
med bebyggelse som ligger på den öppna sluttningen med vyer mot sjön Torrvarpen. 

Utredningsområdet ligger i ett sjö- och myrrikt skogsområde. Skogen är dominerande 
med både gran- och tallskog men det växer även yngre lövskog, främst björk. Det finns 
två stora sjöar, Torrvarpen i väster och Sör-Älgen i öster. I området finns även mindre 
vattendrag. Däremellan skapas en småskalig mosaik av öppna områden i form av 
mindre våtmarker, odlingsmarker och betesmarker.  

Fem mindre vattendrag korsar den planerade gång-och cykelvägen och det förekommer 
även diken i aktuellt område. 

Figur 2. Vägen går genom ett mosaikartat skogslandskap och omges för det mesta av skog. 
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2.1. Karaktärsområden 
I landskapsanalysen har sträckan delats in i två landskapstyper och vidare i 5 
karaktärsområden (se Figur 2). Karaktärsområdena utmed den aktuella sträckan är 
följande: 

• Sjö- och myrrikt skogsområde: 

o Karaktärsområde 1: Storskaligt öppet landskapsrum vid 
Torrvarpen 

o Karaktärsområde 2: Mosaikartat skogsområde 

• Tätort 

o Karaktärsområde 3: Hällefors 

o Karaktärsområde 4: Grythyttan 

o Karaktärsområde 5: Hammarn 
 

Se vidare i PM Landskapsanalys tillhörande samrådshandlingen. 

 
 

 

Figur 3. I anslutning till bebyggelse finns öppna rum intill vägen. 
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Figur 4. Karta över  landskapstyper och karaktärsområden. Landskapet som vägen går 
genom utgörs av ett mosaikartat myrrikt skogslandskap (karaktärsområde 2) med inslag 
av stora öppna landskapsrum i de stora sjöarna (karaktärsområde 1).  
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3. Övergripande gestaltning 
De övergripande gestaltningsprinciperna gäller genomgående i projektet, om inget 
annat anges i kapitel 4 Gestaltning av fokusområde. 

 
3.1. Linjeföring  
Gång- och cykelvägen ska följa väg 63 och 224 på östra sidan. I norr vid sektion 6/180 
viker gång- och cykelvägen ifrån bilvägen och ansluter till befintlig gång- och cykelväg. I 
söder går gång- och cykelvägen fram till korsningen med Vintervägen i Grythyttan. 

 

Figur 5. Orienteringskarta. Den blå linjen visar den tänkta dragningen av gång- och cykelvägen. 
Den röda cirkeln visar var fokusområdet ligger.  

Fokusområde 1 
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Gång- och cykelvägen ska utformas med en jämn linjeföring utan knyckar i plan och 
profil. Den ska ligga i samma höjdläge som väg 63 och 224, dels för trafikantupplevelsen 
som fotgängare eller cyklist eftersom det finns risk för att skapa otrygghet om gång- och 
cykelvägen ligger lägre än bilvägen. Det är också viktigt att bevara de möjligheter till 
utblickar som finns vid de öppnare partierna vilket inte görs om gång- och cykelvägen 
ligger lägre eller högre än vägen. 

På flera ställen utmed vägen finns tomter nära intill vägen. Här handlar anpassningen i 
linjeföringen främst om att göra minsta möjliga intrång på fastigheterna samtidigt som 
gång- och cykelvägen ska ha en jämn linjeföring. Ett intrång kommer ändå att ske på 
dessa tomter. Se mer i kapitel 4. Gestaltning av fokusområde. 

3.1.1. Typsektioner 
I normalfallet placeras en 3 meter bred gång- och cykelväg längs väg 63/väg 244 på dess 
östra sida, se typsektion i Figur 6. Gång- och cykelvägen avskiljs med en gräsbevuxen 
remsa på 3 meter, se vidare under kap 3.3 Vegetation.  

 

På vissa platser krävs en annan lösning, till exempel vid passage av busshållplatser och 
nära tomtmark. Se kap 3.4 för utformning av busshållplatserna samt kap 4 för 
utformning av passage nära tomtmark.  

 

 
3.2. Utformning av sidoområde och slänter 
Gång-och cykelvägens sidoområde ska generellt behandlas så att gränsen till omgivande 
mark inte går att uppfatta efter anläggandet. Släntfot och släntkrön ska möta anslutande 
terräng med mjuka former. Längs sträckan ska släntavrundning utföras.  

Innerslänter ska utformas med lutning 1:3 och ytterslänter med lutning 1:2.  

Öppna krossytor får inte förekomma i sidoområdet. Se kapitel 3.3 Vegetation som 
beskriver sidoområdenas vegetation.  

 

 

 

Figur 6. Typsektion, standardlösning. 
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3.3. Vegetation  
3.3.1. Markvegetation  
Vegetationstäckning i vägens sidoområde har stor betydelse för hur vägen upplevs i 
landskapet. Ett sidoområde som är täckt med väletablerad markvegetation bidrar till att 
vägen känns naturligt förankrad i sin omgivning. Efter färdigställandet ska vägens 
sidoområden, inklusive skiljeremsorna mellan gång- och cykelväg och bilväg, vara 
gräsbevuxna. Oavsett etableringsmetod är det viktigt att få en markvegetation som sluter 
sig snabbt, helst redan efter en växtsäsong. 

Om grässådd utförs ska fröblandningen vara anpassad till låg skötselintensitet och vara 
tålig för torka och salt. Fröblandningen ska innehålla arter med förmåga att binda jord. 

Om avbaningsmassor används ska massorna återföras inom samma sträcka/plats som 
de tagits från för att sidoområdena ska få samma karaktär som anslutande mark. Massor 
från olika vegetationstyper får inte blandas. Om invasiva arter som t ex blomsterlupin 
eller kanadensiskt gullris växter i slänten ska denna jord separeras och omhändertas och 
destrueras för att förhindra att dessa fröer sprids. 

Upplagsplatser för eventuella avbaningsmassor finns avsatta som ytor för tillfällig 
nyttjanderätt utefter sträckan. När massorna lagras är det viktigt att massorna inte 
packas då detta kan medföra att förhållandena för de frön och växtrester som finns i 
jorden försämras avsevärt. Ytor för tillfälligt nyttjande ska, efter avslutat arbete, 
återställas till ursprungligt skick.  

3.3.2. Träd och buskar utmed vägen 
Vegetation som ska sparas 
Befintlig vegetation ska sparas i så stor utsträckning som möjligt eftersom den har 
betydelse för landskapsbild och naturvärden. Den kräver också mindre skötsel än vad 
nyplanterad vegetation gör och ger ett färdigt resultat från början. Särskilt viktigt är att 
spara så mycket som möjligt av vegetationen på tomtmark, då denna är värdefull för de 
boende. I kommande bygghandlingsskede, där gång- och cykelvägens dragning 
detaljprojekteras, ska anpassning av vägdragningen göras för att skydda befintlig 
vegetation. 

Träd som ska sparas får inte komma till skada under byggtiden vare sig i stam, krona 
eller rotsystem. Rotsystemets utbredning är ofta större än kronan och kan beräknas 
genom trädets stamradie x 15. Inom detta område ska marken skyddas från packning. 
Krävs schakt inom området ska det utföras med en varlig schaktningsmetod (till 
exempel vacuumsugning eller handschakt). 

Alléer 
Vid Saxhyttefallet finns två björkalléer intill varandra; en av alléerna är belägen längs 
med väg 244 och den andra intill en grusväg som går österut från väg 244. Allén intill 
väg 244 är ensidig och belägen mellan vägen och en betesmark. Allén längs grusvägen är 
tvåsidig.  

Alléer är biotopskyddade eftersom de kan utgöra livsmiljö för många växt- och djurarter 
och kan hysa höga naturvärden. Utöver de i allmänhet höga naturvärdena har inga träd 
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påträffats som bedöms hysa exceptionellt höga naturvärden. Alléer är även av värde för 
landskapsbilden. 

Den nya gång- och cykelvägen medför att träden i den ensidiga allén längs med väg 244 
behöver avverkas. För övriga träd i alléerna ska skydds- och försiktighetsåtgärder vidtas 
under byggtiden. Detta beskrivs vidare i Plan- och miljöbeskrivningen. 

Ingen nyplantering av träd föreslås. 

 

3.4. Busshållplatser 
Det finns fem hållplatslägen längs med sträckan, med fem hållplatser på vardera sida om 
vägen. De befintliga hållplatserna består av en svängficka med stolpe. Två av 
hållplatslägena planeras att samlokaliseras och några hållplatser får ett något justerat 
läge.   

Hållplatserna ska byggas ut för att förbättra tillgängligheten till dem samt ansluta dem 
till den nya gång- och cykelvägen. 

Förbi hållplatserna utvidgas vägområdet för att möjliggöra utbyggnad av hållplatsen. 

Figur 7. Den ensidiga björkallén längs med väg 244. 
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Hållplatserna förses med bussficka och plattform typ 2 enligt VGU. De kommer vara 
tillgänglighetsanpassade. Hållplatserna på vägens östra sida ansluts till ny gång- och 
cykelväg och förses med cykelställ. Vid hållplatserna på vägens västra sida anordnas 
passagemöjlighet från ny gång- och cykelväg till hållplatserna. 

Gång- och cykelvägen ska runda hållplatserna och skiljeremsan görs smalare för att 
minimera markanspråket. Vid de busshållplatser där dike finns mellan hållplatsen och 
gång- och cykelvägen kulverteras det.  

 

3.5. Vägutrustning 
3.5.1. Vägräcke 
Sidoområden ska generellt utföras så att sidoräcke kan undvikas. Antalet räckestyper 
ska minimeras för att åstadkomma ett enhetligt uttryck längs hela sträckan. 

Räcken ska vara galvaniserade och medge genomsikt. 

Räcken ska uppfylla krav i VGU.  

3.5.2. Vägmärken, skyltar och stolpar 
Vid anläggandet av gång- och cykelvägen kan vägmärken, skyltar och stolpar tillkomma 
som nya element som kan ge negativ påverkan på landskapsbilden. Placering av dessa är 
därför viktig att tänka på i kommande skeden.  

Generellt ska stolpar placeras i ytterkurva där de inte skymmer sikten över vägen och 
landskapet i samma utsträckning som om de placeras i innerkurva. Där många skyltar 
och vägmärken förekommer, ska dessa samlokaliseras på gemensam stolpe där 
regelverken tillåter detta. 

Skyltar ska prövas enligt Väglagen. Placering av vägmärken ska göras enligt VGU. 

3.5.3. Belysning 
Delar av cykelvägen kommer att vara belyst. Sträckan söder om Hällefors förbi 
brandstationen, längdmätning 5/700 - 6/310 samt sträckan vid Östra Hammarn, 
längdmätning 3/130 - 4/100. Även busshållplatserna kommer vara belysta.  

Figur 8. Typsektion hållplats och GC-väg 
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Den föreslagna armaturen är Philips Iridium Gen3 CLO LED eller likvärdig. För gång- 
och cykelvägen rekommenderas stolphöjden 4-6m. För busshållplatserna 
rekommenderas stolphöjden 6m. 

 Se vidare i PM Elteknik.  

3.6. Ytor för tillfällig nyttjanderätt 
Under byggskedet kommer flera ytor intill den planerade anläggningen att tillfälligt 
användas för byggnationen. Dessa ska återställas till sitt tidigare skick efter 
byggnationens avslutande. 
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4. Gestaltning av fokusområde 
Ett fokusområde har identifierats där situationen är mer komplex och särskild gestalt-
ningsmässig omsorg krävs. De specifika gestaltningskraven nedan kompletterar de 
övergripande gestaltningskraven i kapitel 3. 

Fokusområdet behandlar den sträcka där tomtmark ligger nära vägområdet, sektion 
3/300-3/800.   

4.1. Fokusområde: Tomtmark nära vägkant 
Längs den sträcka där tomtmark ligger nära vägen vid östra Hammarn görs 
anpassningar för att minska intrånget på tomtmarken. Dock kommer ändå tomtmark 
behöva tas i anspråk. Befintlig situation framgår av Figur 9 där bebyggelsen i form av 
enfamiljshus ligger bakom en vegetationsridå. 

 
Anpassningarna innebär att mellan sektion 3/300-3/800 smalnas gång- och cykelvägen 
av från 3 meter till 2,5 meter. Skiljeremsan mellan vägen och gång- och cykelvägen 
smalnas av från 3 meter till 0,5 meter. I skiljeremsan placeras ett räcke för 
trafiksäkerheten.  

Figur 9. Sträcka förbi bebyggelsen, sektion 3/300-3/800. Vy mot söder. 

Figur 10. Typsektion förbi tomtmark. 
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5. Fortsatt arbete 
Vägplanen ska möjliggöra fastställelse av vägområdet. I kommande skede utförs 
detaljprojekteringen inför byggskedet. Projekteringsarbetet ska utgå från krav och 
principer i detta gestaltningsprogram.  

5.1. Förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenad 
Inför upphandling av totalentreprenad omvandlas vägplanens handlingar med dess 
förutsättningar, landskapsanalys och gestaltningsprogram till Teknisk beskrivning (TB) 
och eventuella ritningar. Entreprenören ska utgå från dessa handlingar när de utför 
bygghandlingen. 

I TB:n, som är ett gemensamt dokument för alla teknikområden, ställs funktionskrav 
och vid behov tekniska krav. Från gestaltningsprogrammet ska information om 
landskapets förutsättningar omvandlas till text i avsnitt C. Befintlig mark, miljö och 
konstruktioner samt tillfälliga anläggningar. Här ska även krav avseende vegetation som 
ska sparas och skyddas under byggtiden föras in. För att säkerställa att den vegetation 
som ska sparas inte tas ner ska redovisning utföras så att det tydligt framgår vilken 
vegetation som avses. Detta görs med fördel genom att avsedd vegetation markeras på 
plan eller ritning som bifogas förfrågningsunderlaget. Alléer är ett exempel på 
vegetation som ur gestaltningssynpunkt är viktig att bevara och som därför måste 
redovisas. Träd som står utanför vägområdet, men som har rötter inom vägområdet 
måste även hanteras inom ramen för detta arbete för att minimera skador på rotsystem. 
Det är även viktigt att poängtera att vegetation på tomtmark i direkt angränsning till 
vägområdet inte får ta skada under byggskedet. 

Gestaltningskrav förs in i avsnitt D. Väganläggning under flera olika rubriker. För att 
skapa förståelse är illustrationer och målbilder ett bra verktyg att lägga in tillsammans 
med kraven. Det är viktigt att vara tydlig med vad i bilderna som avses visas. 

I avsnitt X. Dokumentation kravställs vilken dokumentation entreprenören ska ta fram. 
Ur gestaltningssynpunkt är detta av stor betydelse då entreprenörens redovisning ger 
beställaren möjlighet att få en bild av hur entreprenören tänker genomföra uppdraget 
för att uppfylla ställda krav. 

Ritningar kan tas fram om detta förtydligar och förenklar kravställning i TB:n. Exempel 
på detta är planer som beskriver ytor avseende vegetation (befintlig vegetation som ska 
skyddas, eventuell gallring och nyplantering). Ritningarna ska kopplas till text i TB:n. 

5.2. Bygghandlings- och byggskede 
Viktiga frågor att bevaka under framtagande av bygghandling och under byggskedet är 
bland andra: 

- Placering av vägmärken, skyltar och stolpar 

- Vegetationsetablering i vägens sidoområden 
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- Åtgärder för att minimera intrång på tomtmark och för att bevara befintlig 
vegetation i största möjliga utsträckning 

- Skyddsåtgärder under byggskedet för vegetation som ska bevaras 

Det fokusområde med principer som har utpekats i kapitel 4 i Gestaltningsprogrammet 
är särskilt viktigt att bevaka i kommande skeden. 

5.3. Drift och underhåll 
Väletablerade vegetationsytor kräver lägre skötselinsatser än dåligt etablerade ytor. En 
snabb etablering är därför viktig. Etableringsfasen kräver intensivare skötsel, men det är 
viktigt att detta genomförs för att på sikt skapa en anläggning med lågt underhållsbehov.  

De hårdgjorda skiljeremsorna ska utföras på så vis att risken för oönskat 
vegetationsuppslag minimeras. Lyckas man med detta går det att undvika onödigt 
underhåll för att hålla vegetation, som annars ger ett ovårdat intryck, borta från ytorna. 

Utrymmet i anslutning till vägen och gång- och cykelvägen har i normalfallet utformats 
för att klara sådana snöupplag som kan förväntas för orten. I vissa trånga sektioner har 
detta dock inte varit möjligt, vilket kan innebära en ökad driftinsats om snön måste 
köras bort.  
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6. Källor 
Trafikverket (2019). Samrådsunderlag och landskapsanalys 

Trafikverket (2014). Handbok för gestaltningsarbete och gestaltningsprogram i 
infrastrukturprojekt. 
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