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Förord

Avstånden mellan olika målpunkter i region Nord är ofta stora och de 
olika turistattraktionerna kan ligga på relativt små vägar som sticker av 
från det större vägnätet. Detta leder till att besökaren kan spendera ett 
stort antal timmar av besöket på färden mot ett mål, på en väg eller på 
ett tåg. Turismen är därför beroende av ett välfungerande vägnät med 
platser att stanna till på, pausa och äta en bit mat utefter vägen. Upple-
velser längs med vägen är av vikt för att skapa en spännande, attraktiv 
och händelserik färd till målet. Själva färden på vägen en viktig del av 
turistupplevelsen. 

Denna rapport är ett regionalt planeringsunderlag. Syftet med underla-
get är att  förmedla kunskap  om vilka  upplevelsevärden på regionens 
vägnät samt vad som kännetecknar en turistiskt attraktiv väg. 

Planeringsunderlaget har tagits fram av en landskapsarkitektstudent och 
en civilingenjörsstudent i arkitektur under tre månader sommaren 2015. 
Tidsbegränsningen har gjort att analyser av vägarnas upplevelsevärden 
har genomförts på en generell nivå. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Trafikverket ett uttalat ansvar att vara en aktiv del av samhällsutveck-
lingen i Sverige. Eftersom helhetsupplevelsen av en turists besök i 
regionen påverkas av transporter mellan olika besöksmålen är det viktigt 
att arbeta med dessa för att stötta turistnäringens utveckling. Genom att 
identifiera vilka vägar som är viktiga för turism och belysa vilka värden 
som gör dessa sträckor attraktiva kan Trafikverket och andra intressen-
ter få ökad förståelse och kunskap om dessa värden, och utveckla attrak-
tiviteten.  

Framkomlighet (kort resetid, få köer och andra hinder) spelar roll för 
valet av färdväg till ett mål, men också är det den upplevelse vägen är vä-
sentlig för vägvalet. Detta till trots är transportsystemet idag mer anpas-
sat till ett varuproducerande samhälle än ett tjänstesamhälle, där turism 
är en viktig del. 

Turismen i regionen (Norrbottens och Västerbottens län) har utveck-
lats starkt under många år och förväntas fortsätta göra detta framöver. 
Fram till år 2020 ser turistnäring i regionen en potential att tredubbla 
omsättningen. Stark attraktion för regionen bedöms vara upplevelsen av 
stor-slagna landskap, natur och klimat då dagens globala resenärer ofta 
kommer från en urban miljö och söker kontrast till stadens täthet, oljud 
och begränsade naturupplevelser.

1.2 Syfte
Denna rapport är ett regionalt planeringsunderlag. Syftet med under-
laget är att  förmedla kunskap  om vilka  upplevelsevärden som finns 
kopplat till regionens vägnät samt vad som kännetecknar en turistiskt 
attraktiv väg. 

1.3 Mål 
Viktiga mål med detta planeringsunderlag är att: 

 - ge möjlighet att bidra till en positiv utveckling av   
 turistnäringen genom att skapa förutsättningar för att ta till vara  

 på, utveckla och/eller tillföra upplevelsemässiga kvaliteter på  
 vägarna, 
  
 - öka kunskap och förståelse för vägars attraktivitet, gestaltning  
 och upplevelsevärden såväl inom som utanför Trafikverket,
 
 - utgöra ett underlag för långsiktig och kortsiktig planering samt  
 åtgärdsvalsstudier inom Trafikverket.

1.4 Metod
Planeringsunderlaget har tagits fram av en landskapsarkitektstudent och 
en civilingenjörsstudent i arkitektur under tre månader sommaren 2015. 
Tidsbegränsningen har gjort att analyser av vägarnas upplevelsevärden 
har genomförts på en generell nivå. Underlaget kan på så sätt ses som 
ett pilotprojekt som kan ge riktning och fokus för framtida studier inom 
ämnet gestaltning och upplevelsevärden. 

Författarnas två olika bakgrunder och kompetenser har skapat ett  
underlag format genom diskussioner, samtal och fysiska besök på platser 
och vägar. Studien har genomförts som en kvalitativ undersökning med 
en mindre litteraturstudie som förarbete. Ett stort antal intervjuer har 
gjorts med planerare på Trafikverket och två workshops har hållts med 
respektive turistnäringsorganisation i regionen; Västerbottens Turism 
och Swedish Lapland. 

Tillsammans med Swedish Lapland, Västerbottens Turism och planerare 
på Trafikverket i regionen har en kartläggning av regionens mest tu-
ristiskt intressanta vägar utförts. Valet av dessa vägar utgår från upp-
levelsevärden och/eller att de är vägar som förbinder regionens större 
besöksmål. 

Kartläggningen genomfördes ett antal samtal och workshops med ovan-
stående intressenter. Vid dessa tillfällen  
användes kartor och pennor genom vilka de medverkande gavs möjlighet 
att rita in de attraktiva destinationer, orter och vägar som de utifrån sin 
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expertis ansåg vara viktiga för turistnäringen. Dessa kartor låg sedan till 
grund för urvalet av vägar. De attraktiva besöksmålen, orterna och vä-
garna som pekats ut sammanställdes i kartform för att skapa överblick. 

De besöksmål som redovisas i planeringsunderlaget har valts ut tillsam-
mans med Trafikverket och turistnäringsorganisationerna Visit  
Umeå och Swedish Lapland. Det har inte genomförts någon tolkning 
eller likriktning, vilket kan göra att de attraktiva besöksmålen har olika 
karaktär i de olika länen. De attraktiva besöksmålen kan förändras med 
tiden.Den redovisning av besöksmål som sammanställts i planeringsun-
derlaget bygger på den kunskap och de åsikter som intervjuade anställda 
på turistnäringsorgansationerna och Trafikverket meddelade. De redovi-
sade besöksmålen ger därmed inte en fullständig bild av alla besöksmål 
i regionen uten är ett urval som riktats in mot att beskriva de besöksmål 
som anses vara mest viktiga för tursitnäringen i regionen. 

De vägsträckor som utpekades i workshops och i intervjuer har sedan 
studerats i fält. Av de utpekade vägarna undersöktes inte vägarna 374 
och E45 norr om Svappavaara på grund av tidsbrist. 
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2. Turism i region Nord

Norrbottens och Västerbottens län attraherar varje år många besökare 
från både Sverige och utlandet. Besökarna kommer till regionen för att 
bland annat uppleva dess storslagna landskap, njuta av det subarktiska 
klimatet och ta del av lokala traditioner och berättelser. Ett starkt fokus 
ligger på vintersäsongen med upplevelser av norrsken, övernattningar i 
spännande miljöer, hundspannssafari och skidåkning. Men även som-
marsäsongen har det senaste decenniet vuxit starkt och blivit en allt 
viktigare del av regionens turism. Längs med kustsamhällena erbjuder 
regionen skärgårdsäventyr, shopping, bad och sol. Polcirkeln i den norra 
delen av regionen markeras av information och fysisk gestaltning på 
olika välbesökta rastplatser längs med vägarna. Den globale besökaren 
som flyr från samhällets stress vandrar runt i fjäll- och skogsvärlden där 
han eller hon möts av tystnad, mörker och stora vidder av orörd natur. 

Avstånden mellan de olika målpunkterna i region Nord är ofta stora och 
de olika turistattraktionerna kan ligga på relativt små vägar som sticker 
av från det större vägnätet. Detta leder till att besökaren kan spendera 
ett stort antal timmar av besöket på färden mot ett mål, på en väg eller 
på ett tåg. Turismen är därför beroende av ett välfungerande vägnät med 
platser att stanna till på, pausa och äta en bit mat utefter vägen. Upple-
velser längs med vägen är av vikt för att skapa en spännande, attraktiv 
och händelserik färd till målet. Själva färden på vägen en viktig del av 
turistupplevelsen. 

Norrbotten
Runtom i regionen utvecklas det nya restauranger, turistanläggningar 
och platser att upptäcka. Samtidigt fortsätter väletablerade turistattrak-
tioner att växa och dra till sig turister under fler säsonger än tidigare.  
Turistnäringen i Norrbotten, Swedish Lapland, ser positivt på utveck-
lingen och har i linje med en nationell strategi ambitionen att fördubbla 
2011 års turismomsättning till år 2020. För att nå detta mål arbetar de 
aktivt med att marknadsföra och förtydliga Lappland som ett område 

med rik kunskap om och respekt för vildmark, djur och natur. Lappland 
ses som ett unikt område med attraktiv kultur i en gränslös region och 
med en mångfald av folk, kultur och språk. 

Västerbotten
Även i Västerbotten sker en positiv utveckling av attraktiva destinationer 
att besöka. Västerbottens Turism arbetar aktivt med att skapa en hållbar 
tillväxt för turistnäringen i länet. Natur och kultur samt storstaden Umeå 
bedöms som viktigast för länets tursimutveckling. För att skapa förut-
sättningar för en fortsatt tillväxt för turismen menar Visit Västerbot-
ten, att det är viktigt att titta på tillgängligheten till olika destinationer. 
Välplanerade och välunderhållna vägar är viktiga för att alla ska kunna 
ta sig till och från de olika destinationerna, men det är också viktigt att 
vägen är estetiskt tilltalande och dess omgivning väl omhändertagen för 
att förstärka  
upplevelsen av själva resan. Västerbottens Turism menar att det finns 
ett behov av att arbeta med skapandet av goda cykelstråk som ett sätt att 
öka tillgänglighet till destinationer utan att öka biltrafiken på  
vägarna. 
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3. Vad kännetecknar ett turistiskt attraktivt vägstråk?

3.1 Gott värdskap på vägarna

Inom turism och service talas det ofta om vikten av att vara en god värd 
för kunder eller gäster. Vid ett besök ska gästen känna sig väl  
bemött och väl omhändertagen. Ett gott värdskap förutsätter att kun-
dens upplevelse är i fokus redan från start vilket förutsätter god plane-
ring och framförhållning. Att vara en god värd för vägar förutsätter att 
det finns ett samarbete mellan alla de olika aktörer som påverkar vägens 
utformning, miljö och funktion. Ett gott värdskap på vägarna skapar en 
god miljö både för de som vardagligen kör och arbetar på vägarna såväl 
som de turister som kör på vägarna någon enstaka gång. 

Säkra och trygga vägar är viktigt för alla trafikanter i alla lägen. Vägar 
planeras och utformas vägar så att risker för olyckor för alla de olika tra-
fikanter och grupper som rör sig på vägarna undviks. Trafikverket är en 
av de viktigaste aktörerna, men även kommuner, landsting, företag och 
trafikanten i sig är med och påverkar hur säker trafikmiljön blir. Privata 
aktörer och företag kan vara med och påverka upplevelsen av färden till 
exempel genom att angränsande fastigheter är välskötta och bidrar till 
en upplevelserik miljö runt vägen. Restauranger, butiker och bensinsta-
tioner kan till exempbel bidra med trevlig bemötande, bra service och 
attraktiva miljöer att pausa på.  

Trafikanten är under färden på en väg beroende av goda servicefunk-
tioner, bra skyltning och väl underhållna vägbanor. Upplevelsen av att 
skyltningen visar rätt, toaletterna på rastplatsen är välstädade eller att 
det finns möjligheter att pausa för en kopp kaffe bidrar till att vägen 
känns trevlig och välskött. På så sätt är ett gott värdskap viktigt för att 
öka attraktiviteten av att färdas på vägarna. De långa sträckorna som 
präglar vägnätet i Norr- och Västerbotten innebär också att trafikanten 
spenderar mycket tid på regionens vägar. När långa sträckor ska klaras 
av ökar ett behov av att vägen är gestaltad på ett sätt som engagerar, 
entusiasmerar och håller föraren pigg och alert. 

3.2 Upplevelser på resan

Vägar med högt upplevelsevärde och god gestaltning bidrar till att skapa 
positiva mervärden som underlättar för hitresande turister att uppleva 
regionens storslagna landskap. Målet med god gestaltning av en väg bör 
vara att trafikanten kan få en behaglig och stimulerande färd samtidigt 
som landskap och människor omkring vägen påverkas så lite som möj-
ligt. En väl utformad vägmiljö skapar säkrare vägar genom att bemöta 
trafikantens behov av stimulans, upplevelser, tydlighet och harmoni. 
Med god gestaltning kan trafikanten således genom fysiska detaljer i 
näromliggande miljö påverkas till ett beteende som gör att trafikanten 
kör på ett säkrare och mer medvetet sätt. En väl utformad och upplevel-
serik vägmiljö håller således trafikanten alert, positiv och uppmärksam 
på rätt saker. God gestaltning handlar alltså inte om att försköning eller 
utsmyckning, utan snarare om att forma en väg som är välanpassad till 
landskapet, känns logisk och stimulerande för trafikanten och är enkel 
att avläsa, förstå och tillägna sig. 

Fysisk gestaltning av vägrummet och skapandet/underhållandet av  
upplevelsevärden i detta ställer höga krav på kunskap om lokala  
förutsättningar, landskapsarkitektur, miljö och estetik. Vikten av god  
gestaltning för en väg kan dock vara svår att mäta. Traditionellt sett har 
man i Sverige länge haft vana att använda sig av modernismens norm- 
skapande och rationella traditioner där fokus har legat på att kunna 
genomföra olika typer av projekt utifrån idén om standardisering, exakta 
matematiska beräkningar och generellt applicerbara metoder. För att 
skapa möjlighet att mäta god fysisk gestaltning arbetade dåvarande  
Vägverket länge på att utveckla ett verktyg som mäter kunders upple-
velse i en viss vägmiljö.  En samling med erfarenheter från dessa studier 
publicerades 2010 som visar att god gestaltning (arkitektonisk kvalitet) 
går att mäta genom upplevd kvalitet och det finns olika kvalitetsaspekter 
som  har avgörande betydelse för helhetsintryck, samhällsnytta och 
kundnöjdhet. Materialet visar även att experter och vanliga trafikanter 
upplever olika vägar ganska likartat. 

I följande avsnitt redovisas några aspekter som är viktiga för trafikant-
upplevelsen.
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3.2.1 Landskapet ger formen
Vägen bör placeras i landskapet på ett sådant sätt att den följer  
terrängen på ett bra sätt. En brist i denna kategori är ofta att vägen har 
placerats genom vallar, åsar eller höjder som blir tydligt avskurna av 
väg-ens genomfart. Upplevelsen av vägen blir då som att den plöjer fram 
genom istället för att vara en del av landskapet. En annan brist kan vara 
att vägen ligger för högt upp i förhållande till omgivande landskap. 

För en god upplevelse av resan bör också vägen vara anpassad efter ska-
lan på det landskap som omger den. En storskalig väg tar lätt fokus från 
det omgivande rummet om landskapet är betydligt mer småskaligt.  
Upplevelsen av vägen ska aldrig behöva vara att vägen i sig är det enda 
intryck som sitter kvar efter att ha nått målet, landskapet som omger 
vägen måste få synas, ta plats och påverka upplevelsen hos trafikanten. 

Figur 1. En mjukt slingrande väg med god anpassning till terrängen som ger 
rum för landskapets mervärden att synas.
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3.3.3 Sikt
Mycket av upplevelsevärdet under färden på en väg är beroende av att 
landskapet varierar och håller trafikanten nyfiken och alert. Grundläg-
gande för trygghet och säkerhet är arbetet med att skapa god sikt för 
trafikanten på själva körbanan. Men genom att arbeta med lokala kvali-
teter kan även upplevelsemässiga vinster att göra. Genom att synliggöra 
lokala landmärken (som kyrkor eller historiska platser), ta fram vyer 
mot vatten eller gallra skogen närmast vägen kan upplevelsen av vackra 
kvaliteter förstärkas. Det skapar även ett allmänt intryck av välskött  
omgivning, vilket påverkar helhetsupplevelsen för trafikanten och kan 
symbolisera ett gott värdskap för vägen. 

3.3.2 Rytm
För att skapa upplevelserika och säkra vägar krävs ett systematiskt 
arbete för att upprätthålla nyfikenhet och engagemang hos trafikanten. 
Färden på vägen bör vara rytmisk i den betydelsen att landskapsrummet 
omkring bilen förändras successivt under färden. Monotona landskap 
utan brytningar med exempelvis vattenspeglar, öppna fält eller byggna-
der kan enkelt göra trafikanten trött och ointresserad vilket då också gör 
föraren till en mindre uppmärksam och mer riskfylld trafikant. En brist 
är ofta att sträckorna blir raklånga och exempelvis kantade av enformigt 
landskap. Färden på exempelvis långa, raka skogssträckor kan resultera i 
att vägen susar förbi i något som upplevs som tunnelseende. Varierande 
hastigheter, aktiva arbeten med siktlinjer och variationer förbättrar möj-
ligheterna att skapa en spännande och varierande rytm under färden. 

Figur 2. Vyer som förändras och nyfikenheten över vad som döljs bakom  
krönet ger trafikanten variationsrik färd.
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3.3.4 Paus
Resandet på en väg måste upplevas som bekvämt och tryggt för  
trafikanten. En stor del av upplevelsen för långresande påverkas starkt 
av möjligheten att ta en paus, gå på toaletten, äta en bit mat eller njuta 
av omgivningen. För detta måste det finnas välskötta och väl utformade  
rastplatser längs med vägen. En positiv upplevelse kan också förstärkas 
av att det finns platser att stanna på för att njuta av vackra vyer eller 
platser. Dessa platser behöver inte ha kostasamma funktioner såsom to-
alett eller belysning, det viktigaste är att de förekommer med jämna mel-
lanrum så att en trött trafikant inte behöver köra långa sträckor innan en 
paus blir möjlig. Platserna kan förhöjas ytterligare genom information 
traktens historia. Bristen i denna kategori är oftast att pausplatser inte 
sköts på tillfredställande sätt eller att det helt saknas platser att stanna 
på där det bjuds på vackra vyer. 

Figur 3. En parkeringsficka kan fungera som en pausplats. Med rätt place-
ring kan den också bidra med en positiv upplevelse av landskapet.
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3.3.5 Information 
Det är viktigt att informationen under färden är tydlig och korrekt ut-
förd. Rent visuellt kan för många skyltar och fel placering av dessa störa 
upplevelsen under färden. Vad trafikanten behöver veta är inte alltid lätt 
att bedöma, men som tumregel gäller att för mycket information kan 
vara störande och förvillande för trafikanten. Därför bör alla vägmärken 
noga bearbetas i storlek och placering för att passa in i vägens hastighet 
och omgivning efter att ha bedömts som nödvändiga på sträckan. Att be-
rätta något speciellt om den plats trafikanten är på kan förhöja helhets-
upplevelsen av resan. Genom att placera informationstavlor i kombina-
tion med pausplatser eller rastplatser ges trafikanten möjligheten att lära 
känna platsen och ta in för trafikanten ny kunskap. Det kan även ge goda 
mervärden för turismen genom att informationen motiverar besökare 
att stanna upp ett tag till för att uppleva de lokala kvaliteterna. Bristen i 
denna kategori är ofta att vägmärken placerats i känslig miljö (stör vyer) 
och att informationstavlor är misskötta eller dåligt uppdaterade. I Norr-
botten och Västerbotten är det få platser där information som har bety-
delse för turismen är väl utförd. I många fall kan detta lämna attraktiva 
platser osedda från de stora vägarna i regionen. 

Figur 4. Information om platser ökar tillgängligheten till dessa. Trafikanten 
ges möjlighet att ta del av områdets kvaliteter och upplevelser.

Vill du läsa mer om gestaltning av vägmiljöer?

- Birgersson, B., 2006. Vägen – en bok om vägarkitektur.  
Vägverket.

- Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön – erfarenheter från  
studier av gestaltningskvalitet i vägmiljö. Vägverket 2010:11.

- Dalslands vägmiljöer. Gestaltningsporgram. Vägverket 2005:53.

- Handbok för gestaltningsarbete och gestaltningsprogram i infra-
strukturprojekt. Trafikverket 2014.
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4. Landskapet i Region Nord

Norrbotten och Västerbotten består av nästan en tredjedel av Sveriges 
totala yta. Norr- och Västerbottens län kan övergripande delas in i fyra 
olika huvudtyper av landskap; kustslätt, älvdalar, fjällvärld och inland-
skogsland, men även inom dessa finns det gott om variationer. 

Kustslätt
Kusten präglas av skärgård, jordbruk, städer och hamnar. Landskapet 
närmast kusten är generellt sett flackt och med små höjdskillnader. Här 
finns stora sammanhängande jordbruksområden med tillhörande äldre 
bebyggelse. Regionens storstäder Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå lig-
ger längs med kusten som binds ihop av väg E4 och det är i detta område 
den största delen av regionens befolkning är bosatt. Längs med Norrbot-
tenskusten finns det en örik skärgård. 

Inland-skogsland 
Ett par mil inåt land från kusten längs med Norr- och Västerbotten bör-
jar landskapet präglas av djupa barrskogar. Skogsbruk har länge varit en  
viktig näringsgren i dessa landskap, men längs med vägarna kan det 
ibland dyka upp mindre jordbruksområden i nära koppling till äldre be-
byggelse. Här finns flera viktiga besöksmål med urskog och flera naturre-
servat för besökarna att utforska. Terrängen är i inlandet är oftast betyd-
ligt mer kuperad än kustlandskapet och här och var finns det större berg. 
Den bebyggelse som finns i inlandet är till stor del lokaliserad utmed 
älvarna och består oftast av minde byar. Bebyggelsen ligger mycket glest 
längs med vägarna. 

Fjällvärld
Västerut mot gränsen till Norge präglas landskapet av höga fjäll,  
fjällbjörksskog och stora vattensystem med sjöar, älvar och vattendrag. 
Här finns några av Sveriges högsta punkter och många välbesökta  
turistorter som fokuserar på vintersporter, vandringar och äventyr. 
Vägarna ut till dessa områden är oftast små och utan service på långa 
sträckor, men här finns viktiga stråk som förbinder det primära vägnätet 
med de turistmässigt åtråvärda fjällen och stora sjöarna. Stora delar av 
fjällvärlden består av betesmark för renar och det är ytterst glest mellan 
tätorter. 

Älvdalar
Från fjällen i nordväst flödar stora älvar med tillhörande sjöar, vatten-
drag och vattenfall ner till kusten i sydöst. Flera av regionens viktigare 
vägar följer dessa älvar från fjällvärlden ner till kusten och här finns gott 
om tecken på gamla bosättningar, rennäring och kulturlandskap. Älvar-
na tar stora områden i besittning med mindre avstickare här och var vil-
ket skapar goda förutsättningar för fiske och vattenburen äventyrssport. 
De ofta dramatiska landskapen kring älvarna lockar besökare som är ute 
efter spektakulära vyer, gamla kulturplatser eller andra platser att finna 
lugn och ro på.

Figur 5. De olika landskapstyperna
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Figur 6. Kustlandskapet kännetecknas av flackt landskap med stora areal jordbruk. Figur 8. Fjälllanskapet erbjuder storslagna vyer och långa vägar i kuperad terräng.

Figur 7. I älvdalarna löper jordbrukslandskap och bebyggelse utmed älvarnas rikt-
ning. 

Figur 9. Skogslandskapet präglas av stora barrskogar med långa avstånd mellan 
bebyggelse. 
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5. Kartläggning av viktiga sträckor i Region Nord

Tillsammans med Swedish Lapland (turistäringen i Norrbotten), Väs-
terbottens Turism (turistnäringen i Västerbotten) och planerare på 
Trafikverket i regionen har en kartläggning av regionens mest turistiskt 
intressanta vägar utförts. Valet av dessa vägar utgår från upplevelsevär-
den och/eller att de är vägar som förbinder regionens större besöksmål. 

För att genomföra kartläggningen genomfördes ett antal samtal och 
workshops med ovanstående intressenter. Vid dessa tillfällen användes 
kartor och pennor genom vilka de medverkande gavs möjlighet att fylla 
i de attraktiva destinationer, orter och vägar som de utifrån sin expertis 
ansåg vara viktiga att få med i detta arbete. Dessa kartor låg sedan till 
grund för urvalet av vägar.

5.1 Besöksmål, tätorter och knutpunkter 
Runt om i regionen finns det otaliga platser och orter som är attrak-
tiva för turister att besöka. Utifrån ovanstående intressenter uppfatt-
ning listas nedan attraktiva destinationer utan inbördes rangordning. 
UNESCO:s tre världsarv i regionen  räknas med då de i sin egenskap 
av just världsarv blir extra intressant för vissa grupper av turister att 
besöka. 

Även många städer i regionen räknas in som attraktiva besöksmål. Städ-
erna nära fjällen i Norrbottens län (Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Ar-
vidsjaur) fungerar som noder att utgå från för många turister när de ska 
besöka de stora fjällområdena. Längs med Norrbottenskusten är städer-
na Piteå och Luleå attraktiva tillväxtorter som kan erbjuda stadsmässiga 
kvaliteter som kulturutbud, restauranger och shopping. Luleå har för 
besöksnäringen i Norrbotten en särskilt viktig roll som nod för besökare 
rån hela världen. Här sker även årligen många festivaler, konserter och 
andra evenemang som lockar besökare till regionen. 

Även i Västerbotten är städerna i sig attraktiva besöksmål. Avstånden 
mellan olika attraktiva aktivteter och platser gör att tätorterna får stor 
betydelse som noder för turismen i närområdet. På så sätt blir kust-
städerna (Skellefteå och Umeå) viktiga för turismen i öst och orterna 

Norrbottens län
Attraktiva besöksmål

- Ishotellet , Kiruna
- Treehotel, Härads
- Storforsen, Älvsbyn
- Stora Sjöfallet, Vietas
- Abisko 
- Björkliden
- Kiruna gruva   
- Silvermuseet Arjeplog 
- Kebnekaise
- Riksgränsen
- Norrbottens skärgård
- Polcirkelplatserna

UNESCO Världsarv: 
- Laponia
- Gammelstads Kyrkstad
- Struves meridianbåge

Västerbottens län
Attraktiva besöksmål 

- Lycksele Djurpark
- Olofsfors Bruk, Nordmaling 
- Tallbergsbroarna, Nordmaling
- Världens längsta linbana, Norsjö
- Ratan, Robertsfors
- Västerbottenost besökcenter, Skellefteå
- Nordanå, Skellefteå
- Naturreservatet Bjuröklubb, Skellefteå
- Vindelfjällens naturreservat, Storuman
- Gammlia Museiområde, Umeå
- Gitarrmuseum, Umeå
- Fatomakke Kyrkstad, Vilhelmina
- Trappstegsforsen, Vilhelmina
- Mårdselforsens naturreservat, Vindeln
- Vindelforsarnas naturreservat, Vindeln 
- Älgens hus, Bjurholm  
- Hemavan, Tärnaby
- Kittelfjäll, Kittelfjäll

närmare fjällen (Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea) viktiga för 
turismen i väst. Lycksele som ligger mitt i Västerbottens inland fungerar 
som en knutpunkt för turism genom dess flygplats, tågbana och sjukhus 
som täcker upp stora delar av fjällandskapet i väst. Regionena största 
stad Umeå fungerar som en attraktiv destination med allt som hör till 
för en stadsmässig upplevelse. Här finns butiker, upplevelser, shopping, 
konst, kultur, sport och ett starkt universitet. Dessa samlade egenskaper 
fgör staden till ett nod både för samhällsutveckling och turismutveckling 
i Västerbotten. 
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5.2.2 Upplevelsesträckor i länen
Nedan listade vägar är sträckor där själva resan i sig kan bli ett mål. 
Vägarna är speciellt rika på upplevelser i form av spektakulär miljö, 
vackra vyer och andra kvaliteter som förhöjer trafikantens upplevelse. 

Norrbottens län

- Väg E10, Kiruna-Torneträsk-

- Abisko-Riksgränsen

- Väg 95, Arjeplog-Norge

- Väg 97, Luleå-Jokkmokk 

- Väg 99, Haparanda-Pajala

- Väg 827, Hapsas-Stora Sjöfallet

- Väg 870, Kiruna-Nikkaluokta 

Västerbottens län

- E12, Storuman-Norska gränsen

- Väg 92+1052, Umeå-Borgafjäll

- Väg 363 Sorsele-Ammarnäs

- Väg 1067, Vilhelmina-.Klimpfjäll

- Väg 1077+1088, Stalon- 

Dikanäs-Skalmodal  

(del av Saganvägen) 

Upplevelsesträckor Upplevelsesträckor

5.2.1 Huvudvägar 
Dessa sträckor anses vara viktiga för allmänt resande i regionen.  
De förbinder attraktiva besöksmål och viktiga städer med  
varandra och med andra intressen såsom norska kusten och  
finska inlandet. 

Norrbottens län:

- E4, Haparanda-Piteå

- E10, Töre-Överkalix- 

Gällivare-Kiruna

- E45, Svappavaara- Arvidsjaur

- Väg 95, Skellefteå-Arjeplog

- Väg 374, Piteå-Jokkmokk

Västerbottens län:

- E4, Piteå-Nordmaling

- E12, Umeå-Storuman

- E45, Arvidsjaur-Dorotea

Allmänt viktiga Allmänt viktiga

5.2 Turisktiskt betydelsefulla vägar
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Luleå

Umeå

Kiruna

Skellefteå
Lycksele

Tärnaby

Storuman

Vilhelmina

Dorotea

Sorsele

Piteå

Älvsbyn

Boden

Arvidsjaur

Arjeplog

Jokkmokk

Gällivare
Pajala

Haparanda

Stora Sjöfallet

Nikkaluokta

Töre

Riksgränsen
Karesuando

Slagnäs

Ammarnäs

Klimpfjäll

Skalmodal

Borgafjäll

Stalon

ÖvertorneåÖverkalix

Kalix

Malmberget

Upplevelserik / Vacker sträcka

Allmänt viktig sträcka för resandet

Attraktiva besöksmål
Tätorter
Mindre orter
Attraktiva områden

Figur 10. Viktiga sträckor och besöksmål.
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6. Allmänt viktiga vägar för resandet i Norrbotten
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Väg E4 (nord)
Piteå - Haparanda

Luleå

Umeå

Skellefteå

Piteå

Boden
Haparanda

Allmänt viktig sträcka för resandet.
 - Mest trafikerade vägen
 - Viktig transportled
 - Hög framkomlighet

Allmänt om vägen
Väg E4 är landets näst längsta väg och fyller ett stort behov när det  
kommer till transport av både varor och personer. Den 20 mil långa 
sträckan mellan Haparanda och Piteå binder ihop norra delen av  
Sverige och Finland med resten av Sverige och är den mest trafikerade 
sträckan i Norrbotten. Vägen är till största delen mötesfri 2+1 väg, med  
undantag för ett par sträckor runt Kalix och Haparanda där vägen är av 

Figur 12. Vägen består av  många raksträckor. Men de relativt korta  
avsnitten mellan olika höjdpunkter gör att monotoniteten ändå bryts. Figur 11. Skogen upplevs mer påtaglig än närheten till havet. 

mindre karaktär samt kring Luleå och Piteå där vägen består av  
motorväg. 

Landskapet ger formen
Väg E4 följer Bottenvikens kustlinje och går genom ett landskap  
dominerat av skog, som till större del består av gran- och tallskog, men 
på vissa ställen även blandskog med främst björk. Längs kusten ligger de 
större orterna där också åkermarken breder ut sig, speciellt vid havet, 
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Rekommendation:

- Bibehåll vyer mot vattendrag genom gallring av 
träd och röjning av sly. 

sjöar och vattendrag. Här är marken flack vilket innebär att vägen har 
kunnat anläggas utan stora synliga sår efter skärningar genom åsar eller 
berg. Den flacka terrängen gör även att vägen har en bra höjd som ger 
flacka slänter och öppnar upp för ett lättillgängligt omgivande landskap. 

Rytm 
Resan längs vägsträckan påverkas positivt av att landskapet förändras 
successivt mellan skog, åkermark och vattendrag. Väg E4 får på det sät-
tet många olika rum; öppna slättlandskap, skogar och byar. 

Sikt
Vägens rakare karaktär ger god sikt längs vägbanan och de breda  
sidoområdena gör det enklare att upptäcka eventuellt vilt som har tag-it 
sig in på vägområdet. Det flacka landskapet ger vid öppna områden god 
sikt mot vattendrag och byggnader. Vägen går längs kusten men är till 
stor del placerad en bit in i landet. Detta gör att Bottenvikens vatten säl-
lan syns utan oftast bara skog och åkermark. På en del sträckor har sly 
har rensats bort från skogsbrynet. Sikten är därför mycket god på dessa 
ställen, en kvalitet som ökar tryggheten då eventuella djur upptäckts 
tidigare. 

Paus 
Möjligheterna att stanna till för en kort paus, en bensträckare eller en bit 
mat att äta är goda längs vägen. Det finns många parkeringsfickor  
utplacerade på sträckan varav flertalet av dessa kan erbjuda god sikt över 
stora åkrar, porlande vattendrag eller vackra skogar. Utöver dessa plat-
ser har Trafikverket flertalet rastplatser längs sträckan. 

Information
Eftersom sträckan är allmänt viktig för resandet i regionen är den in-
formation och vägvisning som finns fokuserad kring korsningar och 
avfarter. Information som kan bidra till mervärden i form av avstickare 

till lokala glasskaféet eller naturupplevelsen vid älvens utlopp har i den 
miljön svårt att konkurrera och synas. Trafikverkets regler gör också att 
det är problematiskt för lokala näringsidkare som har anläggningar ett 
par mil från vägen att placera ut skyltning. För att hålla nere på anta-
let skyltar i vägrummet, men ändå ge näringsidkare en chans att skapa 
mervärden och synas på vägen kan information om dessa tillföras på 
rastplatser längs sträckan. 
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Väg E10 (öst) 
Töre - Kiruna

Figur 13. Vägen går långa sträckor genom tät blandskog,  
för att senare skifta mot barrskog. 

Allmänt viktig sträcka för resandet
 - förbinder kust med fjäll
 - förbinder viktiga centralorter
 - används för att nå attraktiva  
   destinationer

Allmänt om vägen
E10 från Töre, hela vägen till Riksgränsen, är en viktig väg för allmän  
kommunikation i Norrbottens län. Vägen förbinder städerna vid den  
kusten med Norge och under resan passeras viktiga orter som Överka-
lix, Gällivare och Kiruna. Den ca 30 mil långa sträckan mellan Töre och 
Kiruna har viktig funktion för industri, transport och turism men är inte 
utpekad som en upplevelserik eller vacker sträcka att färdas på. Det finns 
dock goda kvaliteter på sträckan som är värda att ta tillvara på för att 
förhöja upplevelsevärdena på sträckan.

Landskapet ger formen
Längs träckan mellan Töre och Överkalix präglas av resan genom tät 
blandskog, uppbrutet av passager över älv och vattendrag. Norr om 
Överkalix blir vägen rakare och mer präglad av dess gång genom tät 
barrskog. Vägen har en god placering höjdmässigt i landskapet, men 
linjeföringen blir norrut allt rakare och mindre anpassad till närliggande 
älv och vattendrag. Längs delsträcka ger långa täta skogspartierna en 
monoton körupplevelse. 

Luleå

Kiruna

Jokkmokk

Gällivare
Pajala

HaparandaTöre

Rytm
Den tidiga delen av sträckan har god variation på olika typer av  
vägrum. Passager genom skogspartier avbryts av vackra älvlandskap 
och jordbruksområden med tillhörande hus och sidobyggnader. Färden 
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Sikt
Sikten på vägen är god, de välskötta vägslänterna och det breda  
vägrummet gör att det längs stora delar av sträckan är enkelt att upp-
täcka mötande bilar eller djur på vägbanan. Längs med sträckan passerar 
eller löper vägen intill älven. På några ställen finns här sikt mot vattnet, 
men på ett flertal platser blir utsikten skymd av en ridå av sly eller träd, 
trots att vattenlinjen ligger vid nedkant av vägslänten, se figur 18. Vid 
dessa platser kan upplevelsen förhöjas genom att välja ut solitärträd som 
ska vara kvar och rensa bort övrig sly.

Figur 15. En glimt mot vattnet i bakgrunden förhöjer upplevelsen av 
resan och ger god rytm åt färden genom enformig skog. 

Figur 14. En vacker vy blockeras av träd. Här bör utvalda träd sparas 
och sly röjas bort för att öppna upp vyn ytterligare.  

upp till Överkalix upplevs som engagerande och enkel att köra. Norr 
om Överkalix blir sträckorna genom monoton skog långa. Vägen pas-
serar ett par byar och samhällen, men rytmen blir lidande av det långa 
och monotona skogslandskapet. Bristen på variation ökar risken för att 
trafikanten ska bli trött och tappa fokus, vilket ökar risken för olyckor på 
sträckan.
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Paus
Det finns gott om möjligheter att stanna på pausfickor, och längs med 
vägen finns det ett antal privata restauranger eller andra anläggningar 
som kan servera mat eller fika. Längs långsträckta skogspartierna mellan  
Överkalix och Gällivare är behovet av pausplatser extra stort då sträckan 
upplevs som monoton, och siktlinjer framåt ofta är lägre än ett par 
minut-er (tidigare forskning menar att en utblick från bilen inte bör vara 
längre än ca 4 minuter för att hålla hjärnan alert).

Information
Att orientera sig på sträckan till Kiruna är enkelt. Vägen är rak och utan 
speciellt många konkurrerande sidovägar eller korsande småvägar. Den 
trafikinformation som finns idag är lätt att förstå och skyltning av paus- 
och rastplatser fungerar bra.

Rekommendation:

- Öppna upp vyer genom att avverka träd och sly i 
vattennära lägen. Detta är särskilt viktigt längs de 
långa och monotona sträckorna genom skog, norr om 
Överkalix. 

Väg E45 (nord)
Slagnäs - Karesuando

Figur 16. Längs sträckan kan Inlandsbanan ses på flera ställen, vilket har  
påverkat namngivningen av väg E45.

Luleå

Kiruna

Arvidsjaur

Jokkmokk

Gällivare

Karesuando

Slagnäs

Allmänt viktig sträcka för resandet
 - Förbinder regionen med   
   övriga Sverige
 - Går mellan viktiga orter
 - Längsta vägen i landet
 

Allmänt om vägen
Den sträcka av väg E45 som här kallas E45 N är den del som går genom 
Norrbottens län. Väg E45 är Sveriges längsta väg och sträcka genom 
Norrbotten är nära 50 mil lång. I Sverige kallas vägen också för Inlands-
vägen. 
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Landskapet ger formen
I norr är fjällbjörkskogen dominerande och längre söderut tar barrsko-
gen över. Variation i landskapet finns längs långa sträckor mellan skogen  
mer öppna områden som myrmarker och vattendrag skapar. Vid vatten-
dragen kan också en mindre jordbruk förekomma vilket också bidrar till 
avbrott i skogslandskapet.

Rytm
Hastigheten på vägen är ofta hög, vilket är förståeligt med tanke på dess 
längd och funktion, men på flera ställen känns det otryggt att hålla hast-
igheten uppe. I norr slingrar sig fram i fjällandskapet och blir sällan mo-
noton. Längre söderut, när skogslandskapet tar över, blir det vanligare  
med långa avstånd genom enformig skogskorridor.

Figur 17. Vy över rastplats Polcirkelplatsen vid väg E45.

Sikt
Breda sidoområden på flera sträckor tillsammans med låg och gles vege-
tation gör sikten längs vägbanan och utmed vägkanten bra. Längs väg 
E45:s nordligare sträckor syns fjälltoppar över den lägre vegetation som 
växer utmed vägen. 

Paus
Längs vägen finns ett stort antal pausplatser. Parkeringsfickor ligger med 
jämna mellanrum och men vägen går genom långa partier av väldigt få 
samhällen och andra ställen att stanna på är svårt att hitta. Av de paus-
platser som finns är rastplatsen vid Polcirkeln en av de mer kända och 
populära platser att stanna vid. 

Information
Då vägen är en typisk transportsträcka och inte en väg med särskilda na-
tur- eller kulturvärden, är det i stort sett bara standardinformation som 
går att hitta längs vägen, såsom vägvisning mot lokala mål. På ett par 
platser finns också information om speciella geografiska destinationer, 
till exempel polcirkelplatsen och odlingsgränsen, vilket kryddar upple-
velsen av resan och ger välbehövlig orientering. 

Rekommendation:

- Förnya polcirkelplatsen för att skapa en mer  
intressant och attraktiv rastplats.
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Väg 95 (öst)
Skellefteå-Arvidsjaur

Luleå

Umeå

Skellefteå

Storuman

Arvidsjaur

Arjeplog

Jokkmokk Allmänt viktig sträcka för resandet
 - förbinder kust med fjäll
 - förbinder kust med Norge

Allmänt om vägen
Riksväg 95 sträcker sig från svenska kusten i öst upp till norska gränsen 
i väst. Den 13 mil långa sträckan mellan Skellefteå och Arvidsjaur har en 
viktig funktion som kommunikationsled både mellan de två större  
tätorterna, men också som sammanbindande länk mellan de många 
mindre orter som ligger längs med vägen. Vägen har tidigare fått namnet 
Silvervägen, som kopplar an till lokalhistoria med silverbrytning i områ-
det. Detta är idag markerat med namnskyltar och viss turistinformation 
på rastplatser.

Landskapet ger formen
Sträckan går genom inlandslandskap med tät skog uppbrutet av större 
jordbruksområden. Terrängen är flack från kusten med tydliga inslag av 
älv och öppna fält. När sträckan närmar sig Arvidsjaur blir skogen allt 
täare och mer präglad av tall och gran. Vägens slänter är bra integrerade 
med området och på de flesta sträckorna har naturlig vegetation som 
mossa och bär-växter kunnat etablera sig.

Figur 18. Slänterna längs vägen är välskötta och backslänten inte för brant. 
Ett nyare viltstängsel med trästolpar smälter in bra i miljön.  

Sikt
Sikten är mycket god hela sträckan, de långa raksträckorna gör att det är 
lätt att upptäcka mötande trafik. Sikten mot storslagna/slående vyer är 
ganska frånvarande. Den täta skogen bryts ibland av med vattenglimtar, 
men vägen ligger ofta lågt i terrängen, vilket skymmer vackra vyer.

Rytm
På första sträckan (Skellefteå-Boliden) växlar vägrummen mellan  
storskaliga jordbruksområden, tätare barrskog och glimtar över företag, 
industrier och älv. Närheten till den större tätorten Skellefteå är tydlig 
på vägen genom dess utbud av industrier och privata företag. Rytm-en 
blir lidande när vägen lämnar tätortsområdet kring Skellefteå och istäl-
let går in mot inlandets skogslandskap med långa monotona raksträckor. 
Senare på sträckan byter rummen karaktär mot att bli ljusare och mer 
präglat av fjällnära blandskog. Närmare Arvidsjaur bryts även landska-
pet upp av flera passager över älv.
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Väg 374
Piteå-Jokkmokk

Luleå

Skellefteå

Piteå

Älvsbyn
Arvidsjaur

Jokkmokk

Allmänt om vägen
Länsväg 374 går från Bottenvikens kust vid Piteå och ansluter efter drygt 
11 mil med E45. Vägen binder ihop kusten med inlandet och följer Pite 
älv fram till Vidsel innan den viker av norrut. På vägen från Piteå passe-
ras Älvsbyn.

Lanskapet ger formen
Landskapet kring väg 374 består till stor del av barrskog som länge varit 
präglat av skogsbruk. De små jordbruken som finns längs vägen ligger 
i södra delen där Piteälven mynnar ut i Bottenviken, samt vid de större 
sjöarna och vattendragen. Större delen av väg 374 följer Piteälven och 
det är bara sista delen innan anslutningen till väg E45 som vägen lämnar 
älvens kant. 

Allmänt viktig sträcka för resandet
 - Förbinder inland med kust 
 - Huvudväg mellan orter 

Paus och Information
Trafikverkets enda rastplats på sträckan till Arvidsjaur är placerad i när-
heten av Skellefteå. Det finns dock möjligheter att stanna på någon av de 
många pausplatser som ligger längs med sträckan. 

Vägen har tidigare fått namnet Silvervägen, som kopplar an till lokalhis-
toria med silverbrytning i området. Detta är idag markerat med namn-
skyltar. Lokala turistföreningar skulle kunna göra informationstavlor 
eller installationer vid pausplatser som berättar om lokal historia eller 
platser som kopplar till silvertemat. 

Rekommendationer:

- Förmedla tanken och berättelsen bakom temat 
Silvervägen tydligare. 

- Vid ombyggnation och upprustning av vägen prio-
ritera pausplatser på backkrön för att ge möjlighe-
ter att se vidsträckta vyer över landskapet. 

Sikt och rytm
På många sträckor längs vägen ses Piteälven ses vilket ger en bra variation 
i siktlinjen. Vägen passerar också ofta mindre jordbruksmarker.
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Figur 19. Del av sträckan, kantad av skogsbruk.

Paus och Information
Längs väg 374 finns en av Norrbottens läns mest kända naturattraktion, 
Storforsen. Forsen är en del av Piteälven som vid samhället Bredsel, ca 3 
mil nordväst om Älvsbyn, bildar detta storslagna vattendrag vilket varje 
år besöks av runt 180 000 besökare som vi uppleva det forsande vattnet, 
den rika växtfloran och bada i de häftiga grytorna. Det finns gott om plat-
ser att stanna på vid Storforsen och goda möjligheter att ta en paus. På 
platsen finns brainformation för de som vill veta mer om platsens natur 
och historia. 

Figur 20. Storforsen som varje år lockar tusentals besökare.

Rekommendationer:

- Behåll vyer mot älven.

- Röj sly för att ta fram sikt mot Storforsen.
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7. Allmänt viktiga vägar för resandet i Västerbotten



32

Väg E4 (syd)
Piteå - Nordmaling

Luleå

Umeå

Skellefteå
Lycksele

Piteå

Haparanda

Allmänt viktig sträcka för resandet
 - Högt trafikerad sträcka
 - Viktig transportled
 - Fokus på framkomlighet

Allmänt om vägen
Väg E4 är en av de viktigaste vägarna i hela regionen och huvudvägen för  
resandet från söder till norr och vidare genom Europa. En stor del av  
transporten av varor och gods sker på vägen som följer  
kusten. Sträckan genom Västerbotten är drygt 25 mil.

Landskapet ger formen
Vägen tar sig fram genom ett skogsbeklätt och ganska flackt kustlandskap. 
Vägen har många raksträckor och är på flera sträckor inte anpassad till 
terräng eller omgivning. 

Figur 21. Väg E4 tar sig fram genom ett lite flackare landskap och är till stor 
del anlagd som mittseparerad 2+1-väg,

Figur 22. En väldigt rak del av vägen som ger känslan av att den inte passar 
in i naturen.
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Figur 24. Vy från en parkeringsficka i en skogstäta del av väg E4. Figur 23. Breda sidoområden på en rakare och smalare del av sträckan. Ett 
vindkraftverk i fonden skapar en intressantare sikt.

Paus och Information
Längs väg E4 finns parkeringsfickor och ett par rastplatser. Vid Tra-
fikverkets rastplatser finns standardinformation från Trafikverket. På 
rastplatser finns ingen turistinformation om lokala sevärdheter, med 
undantag av Jävre rastplats där turistinformation finns. 

Rekommendationer:

- Skapa sikt mot intressanta mål där möjlighet finns.
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Väg E12 (öst)
Umeå - Storuman

Figur 25. Närheten till Ume älv har bidragit till vägens namn: Blå vägen.

Umeå

SkellefteåLycksele

Tärnaby

Storuman

Dorotea

Arvidsjaur

Allmänt viktig sträcka för resandet
 - Binder ihop kust med fjäll
 - Går mellan centrala orter

Allmänt om vägen
Väg E12 är en de viktigaste vägarna i Västerbottens län. Väg E12 binder 
ihop kusten vid Umeå med fjällvärlden runt Tärnaby innan den passerar 
norska gränsen i nordväst och fortsätter till Norges kust. Vägen har fått 
namnet ”Blå vägen”  då den följer Ume älv och sträckan som här kallas 
för E12 öst är den del som går mellan Umeå och Storuman, en sträcka på 
drygt 23 mil. 

Figur 26. Slingrande vägsträcka med vy över Ume älv.
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Figur 27. Odlingsmarker mellan skogsklädda kullar.

Rekommendationer:

- Bevara utsikten genom att kontinuerligt röja sly.

Landskapet ger formen
Området kring nordvästra delen av sträckan består av ett barrskogsklätt 
landskap, men ju längre österut närmare kusten desto mer bryts skogen 
upp av odlingsslätter. Landskape är kuperat och vägen slingrar i när-
heten av  Umeälven. Vägbanan ligger på många sträckor på en behaglig 
höjd och sidoområdet passar bra in i resten av landskapet.

Rytm och sikt
I skogslandskapet blir vägen lätt monoton. Variationen i vägrummet 
ökar längre söderut mot kusten, där samhällena ligger tätare och skogs- 
marken bryts upp av odlingsmarker. Vägen går längs Umeälven vilket 
ger många vackra utsikter, men på stora delar av sträckan kan inte älven 
ses. Smala skogspartier och sly skymmer ofta sikten. 

Paus och Information
Det finns många parkeringsfickor längs vägen, där flera av dem har en 
bra utsikt. Trafikverket har två rastplatser längs sträckan: Tallbacken och 
Blåviksjön. På platserna finns informationsskyltar som lokala aktörer 
kan använda för att göra reklam för evenemang och verksamheter.



36

Väg E45 (syd)
Arvidsjaur - Dorotea

Figur 28. Äldre väg genom odlingslandskap och småbyar. 

Luleå

Umeå

Skellefteå

Storuman

Vilhelmina

Dorotea

Sorsele
Slagnäs

Allmänt viktig sträcka för resandet
 - Central väg i norr
 - Fokus på framkomlighet

Allmänt om vägen
Den del av väg E45 som går genom Västerbottens län kallas i denna rap-
port för E45 S. Det är en sträcka på drygt 22 mil. 

Landskapet ger formen
Återkommande höjdskillnader ger vägen en slingrande karaktär när den 
tar sig fram genom björk- och barrskog. Skogen bryts lite då och då upp 
av korsande vattendrag. Längs den södra delen följer vägen Ångermanäl-
ven, tillsammans med Inlandsbanan.

Rytm och sikt
Vägen har en hög tillåten hastighet men dess slingriga och smala utform-
ning gör att det på många sträckor är svårt att hålla hastigheten uppe. På 
de ställen vägen slingrar sig mycket krävs lite större uppmärksamhet då 
sikten längs vägbanan inte är så lång. Vägen omsluts av den björk- och 
granskog. Då och då syns äldre bebyggelse, ofta liggandes vid kanten 
av de vattendrag som passeras. Sträckan längs Ångermanälven bjuder 
glimtivs av vyer över vattnet erbjuds. Oftast kan älven bara kan skymtas 
genom träden som växer mellan den och vägen. 
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Figur 30. En nyasfalterad och sling-
rande del av väg E45 med ganska 
smalt sidoområde.

Figur 31. En äldre del av vägen i 
samma storlek men med bredare 
sidoområde.

Figur 29. Blandad, lite glesare skog där malmbanan och Ångermanälven kan 
skymtas.
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Figur 33. Trafikverkets rastplats Vojmån, där ett samarbete med en hus-
vagnscamping visar ett bra exempel på gott värdskap och hur en ordentligt 
underhållen rastplats kan vara.

Figur 32. Genom väl planerad gallring kan sikt mot vatten bevaras och ge en 
trevlig vy vid till exempel en pausplats.

Paus
Det finns gott om parkeringsfickor längs med vägen. Rastplatsen Vojmån 
är välskött och ett trevligt ställe att stanna på när en paus behövs.
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Figur 34& 35. Informationstavlor för lokala aktörer och evenemang.

Information
Information vid rastplatsen Vojmån ger en inblick i vad som händer i 
trakten och är ett enkelt sätt för lokala aktörer att göra reklam för sin 
verksamhet. Samma sak gäller informationsplatsen utanför Vilhelmina 
där det görs reklam för lokala evenemang.

Rekommendationer:

- Röj sly och gallra där sikt mot vatten kan skapas.

- Samarbetet kring vid Vojmån är ett bra exempel 
på hur gott värdskap kan åstadkommas.
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8. Upplevelsesträckor i Norrbotten
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Väg E10 (väst)
Kiruna-Riksgränsen

Figur 36. Vägen slingrar sig mellan skogsbryn, älvdalar och bergslänter. 

Luleå

Kiruna

Jokkmokk

Gällivare
Pajala

Haparanda

Riksgränsen

Upplevelserik/vacker sträcka 
 -  spektakulär miljö
 -  god rytm
 -  variationsrik sträcka
 -  gott om pausplatser  
    med vackra vyer

Allmänt om vägen
Den cirka 13 mil långa vägen från Kiruna till Riksgränsen är en av de mer 
turistiskt välkända och uppskattade sträckorna i Norrbotten. Den enda 
tätort som finns längs sträckan är Kiruna, i övrigt finns ett antal mindre 
samlingar av bebyggelse. Vägen har en viktig funktion som transport-
sträcka för de besökare som ämnar bege sig ut på vandring i fjällvälden 
eller besöka någon av skidorterna som ligger längs vägen.  

Landskapet ger formen
Första delen av vägen, närmast Kiruna, karaktäriseras av ett flackt och 
öppet landskap med inslag av framförallt björk och tallskog. Andra de-
len, sträckan norr om Torneträsk karaktäriseras av fjällandskapets vida 
utblickar över fjäll och sjö. Vid Riksgränsen förändras landskapet och får 
en allt tydiligare karaktär av högfjäll med inslag av fjällbjörkskog. 
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Rytm och sikt
Sträckan Torneträsk-Riksgränsen bjuder på storslagna naturupplevelser. 
Det finns potential att ta tillvara de vackra vyerna genom att skapa fler 
enkla platser att stanna upp på, för att bara titta eller ta ett par steg ut i 
terrängen för att uppleva landskapet. Det finns gott om pausplatser längs 
med sträckan, men vid vackra vyer eller storslagen natur kan ibland möj-
ligheten att stanna saknas. Omsorgsfull och kvalificerad bedömning om 
var pausfickor ska placeras bör göras på plats när och om en upprust-
ning/renovering av vägen ska ske.

På sträckan från Kiruna till Torne träsk når sikten långt mot berg och  
fjällandskap vilket adderar värde till den annars något raka och mono-
tona färden i det flacka landskapet. Längs med vägen sträcker sig Malm-
banan. 

Figur 38. Vackra vyer bör tas tillvara på genom att skapa möjligheter att 
stanna och ta en kort promenad för att stävja trötthet och förhöja upplevel-
sen. 

Figur 37. Passage kan upplevas som smal i det övrigt breda vägrummet. 

Paus och Information
Trafikverkets rastplats Pessisjåkka är i dåligt skick med sönderkörda  
vägkanter, slitna sopbehållare och en otydlig infart från vägen. Platsen 
har en mycket trevlig avsats ut mot vattnet och en brusande fors där 
utemöbler står placerade bland träd och snår. Vegetationen skapar små 
privata rum kring varje matplats som adderar ett mervärde för besökare 
som är sällsynt på rastplatser. Genom bättre skötsel av rastplatsen,  
förbättrad skyltning till avfart och enklare upprustning av material kan 
här skapas en rastplats som många vandrare och natursökande besökare 
kan uppskatta att ta en paus på. 
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Figur 41. Vy från rastplatsen Pessisjåkka. Här 
finns potential till en attraktiv och välbesökt rast-
plats. 

Rekommendationer:

- Åtgärda brister på rastplats Pes-
sisjåkka. 

- Vid ombygnad av vägen lokalisera 
pausplatser på utvalda vymässigt 
kvalitativa platser. 

Figur 39 & 40. Eftersatt underhåll på rastplats 
Pessisjåkka. 
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Väg 95 (väst) 
Arvidsjaur-Norge

Figur 43. Vägen slingrar sig fram genom landskapet, väl anpassat till den 
terrängen. 

Luleå

Umeå

Skellefteå

Storuman

Arvidsjaur

Arjeplog

Jokkmokk

Upplevelserik/vacker sträcka &
Allmänt viktig sträcka för resandet
 - god rytm
 - sceniska vyer
 - gott om pausplatser
 - mjukt slingrande väg

Allmänt om vägen
Riksväg 95 sträcker sig från svenska kusten i öst upp till norska gränsen 
i väst. Den 13 mil långa sträckan mellan Arvidsjaur och norska gränsen 
har en viktig funktion som kommunikationsled för trafiken mellan Norge 
och det svenska inlandet och vidare mot kusten. Vägen har sedan tidiga-
re namnet Silvervägen, som kopplar till lokalhistoria med silverbrytning 
i området. Detta är idag markerat med namnskyltar och viss turistinfor-
mation på rastplatser längs sträckan.

Figur 42. Den västra delen av sträckan går genom fjällvärld. 
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Landskapet ger formen
Terrängen norr om Arvidsjaur är ett landskap som präglas av fjäll och 
märkbara höjdskillnader längs vägen. Vägen tar ofta sitt fäste i kanten av 
älven, med högre sluttningar och berg på andra sidan. Över myrar och 
våtmarker har vägen tydligt påverkat landskapet genom att vara placerad 
på vägbankar över markerna. Stora partier av skärningar har genomförts  
längs vägen. På de slänter som bildas tar det tid för vegetationen att åter-
etableras. De flesta av dessa slänter har dock fått en vacker beläggning av 
mossor, lavar och mindre sly och ris. Vid eventuella projekt på vägen bör 
dessa slänter hanteras varsamt för att inte störa etableringen av växtma-
terial ytterligare.

Rytm och sikt
De rum som omger trafikanten under färden på sträckan förändras  
successivt.  Detta skapar en intressant väg som gör själva färden spän-
nande och upplevelserik. Vyerna som uppstår då vägen kommer över ett 
krön eller upp på en bergsluttning. På många av dessa platser finns idag 
pausplatser där många stannar och fotograferar. Vägens starkaste upp-
levelsemässiga styrka ligger i de sceniska vyerna och närheten till fjällen. 
Längs med älven går vägen ofta på enbart en bank med korta slänter 

Figur45. Färden intill älven lättar upp det starka intrycket av  
karg grönska. 

Figur 44. Vägen skär igenom landskapet, men slänten har en mjuk vinkel där  
naturlig vegetation fått fäste. Detta gör att genomskärningens slänter integreras med 
resten av landskapet. 
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Paus
Det finns gott om pauspaltser utplacerade längs vägsträckan. Många  
av dessa är populära att stanna på och fotografera vyerna från. Att ta en 
paus blir enkelt i en miljö som är så pass varierande och vacker, vilket är 
positivt för alla trafikanter på vägen. Problem kan uppstå då många bilar 
vill stanna på samma plats för att fotografera en vy eller ett  
objekt. 

Figur 46.  Nära älven bör björk och sly avverkas för att inte skymma sikten mot älv 
och berg. På stora partier av sträckan skymtas älven ytterst lite bakom grön ridå.  

mot vattnet. Här kan vyerna och upplevelsevärdena på vägen förbättras 
ytterligare genom att rensa bort vegetation på slänten mot vattnet. Idag 
anas älven ofta bara bakom en ridå av sly eller göms helt bakom tät sly. 
Spektakulära vyer och siktlinjer kan skapas genom att röja bort och välja 
ut solitärträd som får vara kvar för att ge skala och referens till omgiv-
ningen.

Information
Vid gränsen till Norge finns en informationstavla som berättar om  
närliggande område. De första hundra meterna på svensk sida är  
informationstät med skyltar markerar gränsövergången. Ett par hundra 
meter in i Sverige markeras vägens högsta punkt med en vit skylt. Denna 
information adderar en berättelse till platsen.
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Rekommendationer:

- Röj sly från vägbankar mot älven.

- Peka ut pausplatser på plats som bör förlängas.

- Hantera slänter varsamt vid ev upprustning.

- Bevara vägens läge i landskapet.

Figur 47. Skylten markerar vägens högsta punkt.  
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Väg 97
Luleå - Jokkmokk

Luleå

Umeå

Skellefteå

Boden

Arvidsjaur

Jokkmokk

Gällivare

Upplevelserik / Vacker sträcka
 - Varierande landskap 
 - Vyer mot älv
 - Gestaltningsprioriterad

Allmänt om vägen
Riksväg 97 är en 17 mil lång sträcka och går mellan Luleå och Jokkmokk. 
Sträckan utgör huvuddelen av det som kallas Vägen mellan Världsarv-
en, som är ett projekt för att skapa en intressant förbindelse mellan 
de två världsarven som finns i Norrbottens län, Gammelstads kyrkstad 
och Laponia. 

Landskapet ger formen
Längs kusten är landskapet flackt och täckt av uppodlad mark, som har 
använts till jordbruk sedan medeltiden. Anledningen till dessa låga och 
breda landskap är landhöjningen, som här uppgår till knappt 1 cm per 
år. Hela resan längs Väg 97 präglas av Luleälven som vägen följer hela 
färden till Jokkmokk. Längre in i landet blir terrängen mer kuperad och 
känslan av älvdal är stark. Avståndet mellan bebyggelsen blir längre och 
längre och de skogsklädda bergen smyger sig närmare. När vägen når 
Lapplandsgränsen har skogen blivit tätare och bara små gårdar och byar 
öppnar upp den tall- och björkskog som tillsammans med älven  
dominerar landskapet.

Rytm och sikt
Sikten längs vägbanan är bra. På grund av att vägen ligger högt och  
sidoområdena är ganska breda kan mötande trafik och eventuellt vilt 
upptäckas utan några större problem. Eftersom vägen följer älven hela 
färden till Jokkmokk är sikten mot vattnet en av de viktigare egenska-
perna vägen har, och bryter den monotona sträckor genom skog har.  
Dock är älven på många ställen svår att se, då vägen är placerad en liten 
bit ifrån vattnet. 

Paus och Information
Polcirkelplatsen är idag fungerande men har potential till att bli mycket 
mer. Informationsskyltarsom  berättar om polcirkeln och dess egenska-
per, kan bytas ut mot nyare och bättre skyltar, och fler funktioner kan 
läggas till. Förutom polcirkel-platsen finns pausplatser längs hela sträck-
an, en del av dem med fin vy mot älven. Rastplatsen Edefors är en fin 
plats att stanna till på och ligger med vacker vy mot Engelska kanalen.

Rekommendationer: 

- Bevara och skapa vy mot älven genom att röja och 
gallra sly och träd.

- Vid ombyggnad bör vägens diken och slänter bli 
mindre branta för att bättre integrera vägen med 
dess omgivning. 

- Underhåll rastplatser. 
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Mer information om väg 97
Väg 97 finns väl dokumenterad i tidigare underlag. Vägverket tog 
2007 fram gestaltingsprogrammet Vägen mellan två världsarv.  
Programmet följdes upp 2013. I båda dokumenten finns bra  
information om vägens utformning och de tankar som ligger bakom 
gestaltning och mervärden på vägen. 
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Väg 99
Haparanda-Pajala

Luleå

Kiruna

Gällivare
Pajala

Haparanda

Upplevelserik/vacker sträcka
 - god rytm
 - sceniska vyer
 - attraktiv kulturbygd 
 - gott om paus/rastplatser

Allmänt om vägen
Den drygt 18 mil långa sträckan från Haparanda till Pajala följer Torne 
älv. Under färden på vägen passeras ett antal mindre samlingar  
bebyggelse, samt tätorten Övertorneå. Vägen har utpekats som en att-
raktiv turistväg genom arbetet med den så kallade Norrskensvägen (som 
är ett finsk-svensk-norskt samarbete med en turistväg genom Nordka-
lottområdet). Vägen går genom ett sammanbundet jordbrukslandskap, 
längs med Torneälven, som är en av de sista stora ickereglerade älvarna 
i Nordeuropa. Historiskt sett har remsan längs med älven länge varit be-
bodd och brukad som jordbruksmark, vilket har lett till att det finns gott 
om tecken på äldre kultur i form av byggnader och milstenar. Öppna fält 
och mansgårdsbyggnader skapar alltså en för Norrbotten ganska ovanlig 
bild av ett landskap präglat av storskaligt jordbruk.

Figur 48. Landskapet präglas av älvnära jordbruk med tillhörande  
bebyggelse. Tillsammans berättar de något om den lokala historien och de 
människor som bott och brukat marken. 

Landskapet ger formen
Vägens linje går genom det älvnära jordbrukslandskapet men också ge-
nom partier med tät barrskog. Vägen i jordbrukslandskapet möter de  
direkt anslutande fälten med flacka vägslänter. Detta ger ett gott intryck 
av att vägen är en del av landskapet. I skogspartierna framträder diken 
tydligare längs med vägen, men vägens höjdplacering i landskapet upp-
levs ändå inte som för hög i förhållande till vägrummets övriga skala. Vid 
eventuell upprustning bör dock vägen inte höjas mer för att undvika att 
tappa integrering i landskapet.
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Rytm och sikt
Jordbrukslandskapet växlar med skogslandskap och många mindre 
samlingar byggnader passeras under färden på vägen. Älven framträder 
tydligt under vissa partier, men göms bakom skog i andra. I de långa 
sträckorna med skog som förekommer norr om Övertorneå kan dock 
färden upplevas som monoton. Vetskapen om att älven följer vägen 
konstant gör att avsaknaden av glimtar blir påtaglig. För att undvika 
detta bör siktlinjer skapas ut mot älven i de partier som går nära vägen. 
Eventuell sly behöver röjas bort och på mindre bestånd av träd kan dessa 
stammas upp för att skapa glimtar mot vatten genom skogen.

Figur 49. Slänternas direkta anslutning i plan med vägen främjar upplevelsen 
av att vägen är den del av landskapet.  

Figur 52.  Färden genom skog kan bli monoton och leda till sänkt uppmärk-
samhet hos trafikanten. Siktlinjer till älven kan lätta upp. 

Figur 50 & 51.  Växlingen mellan öppna och slutna rum längs vägen gynnar 
trafikantens möjlighet att hålla sig pigg och alert. 

Paus
Det finns gott om pausplatser att stanna på under färden. Utöver  
Trafikverkets egen rastplats Kattilakoski så finns det även flera  
traditionella fiskeplatser med möjligheter till att parkera, gå på  
toaletten och grilla. Längs vägen ligger också en av de välbesökta  
Polcirkelplatserna där det finns möjlighet att pausa och ta del av lokal 
information. 
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Figur 54 & 55. Polcirkelplatsen i Juoksengi inbjuder till paus i en välskött 
miljö med möjlighet att fika, campa och delta i lokala evenemang. 

Figur 53. Vägens läge ovanför slänten mot älven ger utrymme för sikt över 
storslagna vyer med fält, älv, skog och berg. 

Information
På de många fiskerastplatserna finns det information om hur fisket går 
till, kartor över näromliggande områden och en och annan poster som 
gör reklam för lokala evenemang. I de flesta fallen är informationen blekt 
av sol och väta och lokala evenemang är över för länge sedan. Detta ger 
ett intryck av eftersatt uppdatering och då även ett bristande intresse för 
ett gott värdskap. Länsstyrelsen markerade för ett antal år sedan upp ett 
par platser med artrika vägkanter och satte upp information om kul-
turminnet Kengis Bruk nära Pajala. Skyltarna är idag gömda bakom sly 
och/eller urblekta och svåra att läsa av. Trafikverket skyltar mot kultur-
minnet, men uppföljade skyltar med information om platsen är lätt att 
missa, vilket kan skapa förvirring bland nyfikna trafikanter. 

Rekommendationer:

- bevara vägens placering i plan och profil.

- bibehålla god skötsel av Polcirkelplatsen
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Väg 827
Porjus - Stora Sjöfallet

Figur 56. Vy ut mot Stora Sjöfallets / Stour Muorkke nationalpark. Figur 57. Naturen, storslagen vy och tystnaden är något som uppskattas av 
turister.

Upplevelserik / Vacker sträcka
 - storslagna vyer
 - Naturum Laponia
 - gott om pausplatser

Allmänt om vägen
Den nio mil långa vägen från E45 vid Porjus till Stora Sjöfallet är den  
huvudsakliga vägen för besökare till världsarvet Laponia och dess nya  
Naturum som ska fungera som dess portal. Vägen är också viktig för 
besökare till Stora Sjöfallets Fjällanläggning samt Stora Sjöfallets natio-
nalpark och de aktiviteter som erbjuds där. Vägen är den sista delen av 
Vägen mellan världsarven som går mellan Gammelstads kyrkstad och 
Laponia. 

Luleå

Umeå

Kiruna

Skellefteå

Boden

Jokkmokk

Gällivare

Stora Sjöfallet
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Landskapet ger formen
Vägen ut mot Stora Sjöfallet går oftast genom kargt landskap med skog 
som består av låg vegetation av björk, tall och gran. 

Rytm och sikt
Raksträckorna på vägen kan upplevas som monotona. De småbyar som 
passeras på vägen mot Stora Sjöfallet bryter lite då och då den monotona 
känslan. Längs vägen är sikten god. Breda sidoområdena ger goda möj-
ligheter till att upptäcka mötande fordon eller djur på vägbanan. Bergs-
topparna som kan ses i fonden bidrar med en vackra vyer. Större delen 
av vägen mot Stora Sjöfallet går längs Stora Lulevatten men det är bara 
på ett fåtal platser vattnet går att skymta. 

Figur 59. Ju längre västerut på vägen desto mer märks fjällvärlden av. Kar-
gare landskap breder ut sig och fjälltoppar börjar skymtas.

Figur 58. På flera ställen är vägen väldigt rak och känns inte som en del av 
landskapet.
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Figur 60. Närmare Stora Sjöfallet finns ett par fantastiska vyer mot vatten 
och fjäll.

Paus och Information
Alldeles intill avfarten till väg 827 finns en rastplats med information 
om världsarvet Laponia. Rastplatsen är dåligt skött då informationsskyl-
tarna är trasiga och skulle behöva bytas ut eller lagas samt att stora delar 
av de planerade grönytor och stenbelagda ytor har vuxit igen. 

Rekommendationer:

- Underhåll rastplatserna och uppdatera den  
information som ges där.
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Väg 870
Kiruna - Nikkaluokta

Luleå

Umeå

Kiruna

Skellefteå

Boden

Jokkmokk

Gällivare

Nikkaluokta Upplevelserik / Vacker sträcka
 - storslagna vyer
 - vägen i varierande terräng
 - Kebnekaise i siktlinjen
 

Allmänt om vägen
Den drygt 6,5 mil långa vägen ut till Nikkaluokta från Kiruna används 
flitigt av turister som ska besöka och/eller bestiga Kebnekaise. Närmare 
30.000 besökare passerar varje år anläggningen i Nikkaluokta by som 
fungerar som sista anhalt för bussar och bilar till de besökare som ska 
vandra vidare till Kebnekaise fjällstation. Vägen och dess olika rastplat-
ser och delmål är också en viktig sträcka för fiskeentusiaster.

Landskapet ger formen
Vägen går över låglänta myrar med gles vegetation bestående av mesta-
dels fjällbjörkskog och enstaka barrträd. Placeringen intill älven har gett 
vägen ett följsamt uttryck, även om den som trafikant i höga hastigheter 
kan upplevas som något monoton. Kontakten med landskapet är oftast 
god, slänterna är i plan med själva vägen och det låglänta landskapet. 
Längre västerut på sträckan formas vägen då och då av berg och andra 
höjder i terrängen. 

Rytm och sikt
Den östra delen av vägen består till stor del av raksträckor över  
myrmark. Västerut följer vägen ett mer kuperat landskape med höjder, 
kurvor och siktförändringar. Vyer mot vatten avlöser vyer över gles fjäll-
björkskog. 

Figur 61. Sliten information på rastplatser ger ett negligerande intryck. Finns 
inte resurser eller ambition att förnya skyltning kan ett bra alternativ vara 
att ta bort det gamla helt istället. 

Paus
Trafikverket har idag ingen rastplats längs sträckan, men det finns ett 
antal olika rastplatser för framförallt fiske och andra vattenaktiviteter. 
Många av rastplatserna är i dåligt skick med misskötta markbelägg-
ningar och ett allmänt slitet intryck. Kiruna kommun har nyligen byggt 
en värmestuga i anslutning till naturrastplatsen Puoltsa som nu ofta 
används av fiskare, men resten av platsen har lämnats åt sitt öde. 

Information
På rastplatserfinns information, som oftast är den gammal och inaktuell. 
Längs sträckan finns ingen skyltning som berättar om närheten till tu-
ristattraktionen Kebnekaise. Skyltning med lokal information och bilder 
som pekar ut de olika topparna på berget hade bidragit till att sprida 
kunskap och ökar medvetenheten om var trafikanten befinner sig. 
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Figur 62. Vackra vyer avlöser varandra på den västra delen av sträckan. 
Här från en fiskerastplats längs vägen. 

Rekommendationer:

- Utpekande av nya parkeringsplatser bör göras på 
plats utifrån lokala förutsättningar, vyer och siktlin-
jer. Ta speciell hänsyn till sikt mot turistattraktionen  
Kebnekaise.  

- Skapa mervärden genom att förnya skyltmaterial 
på natur- och fiskerastplatserna. 
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9. Upplevelsesträckor i Västerbotten
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Väg E12 (väst)
Storuman - Norge

Figur 63. Vy över fjällandskapet, med berg och fjällbjörkskog.

Umeå

SkellefteåLycksele

Tärnaby

Storuman

Dorotea

Arvidsjaur Upplevelserik / Vacker sträcka
 - vacker vy
 - slingrande väg i fjällvärld
 - varierande rytm

Allmänt om vägen
Den västra delen av väg E12 är 20 mil lång och sträcker sig mellan Storu-
man och norska gränsen. Vägen används oftast som passage till och från 
Norge samt av de som vill besöka byarna Tärnaby och Hemavan med 
tillhörande skidorter. 

7

Vidsträckta vyer. Vegetation skymmer utblickarna.

Karaktäristisk vy över fjäll vägen kantas av fjällbjörkskog. 
Utspridd bebyggelse längs vägen. Kapellplats med vacker utsikt över 

fjäll och vatten. 

Landskapet ger formen
Vägen tar sig fram genom ett landskap av skog och fjäll. Skogen består 
till stor del av tall med inslag av björk men glesnar närmare fjällen och 
fjällbjörkar tar gradvis över den kuperade terrängen. Fjällandskapet  
bidrar till stora vidsträckta utblickar och bebyggelsen är koncentrerad 
till dalgångar och vattendrag.

Rytm och sikt
Sträckan nordväst om Storuman följer till stor del Umeälven och har där 
en slingrande karaktär. Eftersom vägen följer älven finns vyer mot ned 
mot vattnet. Sikten är dock på långa sträckor blockerad av träd och sly, 
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Paus och Information
Det finns gott om parkeringsfickor längs sträckan. Dock ligger många 
ganska tråkigt till trots att det finns många spektakulära utsikter. I slutet 
av vägen finns rastplatsen Gränsen, liggandes intill sjön Överuman. På 
rastplatserna finns anslagstavlor där information om evenemang och 
sevärdheter sätts upp av lokala aktörer.

Figur 64. Sittplats med vacker vy vid rastplatsen Gränsen.

Rekommendationer:

- Röj sly och gallra för att ta fram sikt mot vatten.

- Anlägg fler pausplatser för att ge möjlighet till att ta 
del av det vackra landskapet.

något som försämrar upplevelsevärdet på vägen. Sikten längs vägba-
nan är dock bra och det blir sällan svårt att upptäcka mötande trafik. 
Eftersom vegetationen runt vägen är låg kan bergstoppar ses på långa 
sträckor utefter vägen.
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Väg 92 & 1052
Umeå - Borgafjäll

Figur 65.  Västerut på sträckan blir rytmen god genom att trafikantens sikt  
genom vindrutan förändras med vägens höjdskillnader och mjuka svängar. 

Umeå

SkellefteåLycksele

Storuman

Vilhelmina

Dorotea

Borgafjäll

Upplevelserik / Vacker sträcka.
 - Konstvägen
 - varierande rytm
 - mjukt slingrande väg
 - gott om pausplatser
 

Allmänt om vägen
Den ca 22 mil långa vägen från Holmsund via Umeå, Vännäs, Bjurholm 
och Åsele till Dorotea är en del av ett större projekt som kallas Konst-vä-
gen. Längs med den längre sträckan (totalt ca 35 mil) från Borgafjäll till 
Holmsund finns idag 13 konstverk utplacerade med ett par mils mellan-
rum. På sträckan Dorotea-Holmsund, där större delen utgörs av väg 92 
finns 9 av dessa konstverk utplacerade. Vägen har sedan dess tillkomst 
på mitten av 60-talet varit uttalat viktig som turistled mellan storstaden 
Umeå i öst och fjällandskapet i väst. 

Figur 66. Skyltning om konstverken sker endast på svenska. 
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Landskapet ger formen
Vägen går från kustlandskap, genom inlandets skog och ut mot det kar-
gare fjällandskapet. Mellan Holmsund och Vänneas är vägen storskalig i  
betydelsen att vägrummet är brett med breda och tydligt markerade  
sidoområden på vägen. Norr om Vännäs förändras smalnar vägen av och 
har mjukare linjeföring och tar sig över åsar och följer skogsbryn mot 
större jordbruksområden. Längre västerut på sträckan blir landskapet 
mer präglat av tätare barrskog och vägen börjar slingra sig vackert fram 
vackert över åsar och myrar. I förgrunden börjar högre berg att synas.

Rytm och sikt
Vyer och objekt att fästa ögonen på varierar mycket under hela resan. 
Även om passagerna genom tät barrskog är många och långa så bryts det 
monotona ständigt upp av öppna fält, småhus, välskötta gårdar, älv och 
myrar. Konstverken som är den del av den permanenta utställningen 
på vägen utgör även de ett uppbrott. Detta ger möjlighet till små pauser 
som gynnar trafikantens möjlighet att hålla fokus under körningen. Av-
ståndet mellan konstverk i Åsele och Fredrika är dock aningen för långt 
för att konsten ska upplevas som ett kontinuerligt inslag i resan.  

Figur 67.  Konstverken längs vägen står utplacerade med ett par mils  
avstånd. Här syns ett verk av Sigurdur Gudmundsson, placerat nära Fredrika. 

Paus och Information
Det finns gott om pausplatser på vägen att stanna till på, men ingen 
rastplats som sköts av Trafikverket. De platser där konstverken är utpla-
cerade kan fungera som platser för en paus. Negativt är att skyltningen 
kring konstverken är inte alltid är tydlig. Platserna är lätta att missa. Vid 
några av dessa platser finns det idag anslutande parkeringsmöjligheter, 
men dessa skulle kunna förbättras ytterligare och uppmärksammas med 
någon form av tilläggsskylt. 

Rekommendationer:

- Uppmuntra ideella grupper att medverka i  
samhällsbyggnadsprocessen. Ta tillvara på deras 
kunskap och erfarenhet. 

- Förbättra information och vägvisning till konstver-
ken. 
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Väg 363
Sorsele - Ammarnäs

Figur 68. Vägen till Ammarnäs präglas av vyer mot berg och älv. 

Luleå

Umeå

Skellefteå

Storuman

Dorotea

Sorsele

Ammarnäs Upplevelserik/Vacker sträcka
 - god rytm
 - god sikt och spännande vy
 - gott om pausplatser
 - Naturum i Ammarnäs

Allmänt om vägen
Väg 363 går från Sorsele ca 9 mil österut längs med Vindelälven mot den 
lilla orten Ammarnäs i Vindelfjällen. Sträckan har stor betydelse som  
kommunikationsled för byn Ammarnäs då vägen är den enda vägen till 
närmaste tätort och allmän service. På vintertid reser framförallt  
skidturister längs med vägen mot skidanläggningen Nalovardo nära  
Sorsele och Näsberget i Ammarnäs. På sommartid ersätts denna trafik 
med fiskeintresserade för vilka det finns gott om platser på vägen att 
stanna på för att leta upp det perfekta fiskeläget. 

Landskapet ger formen
En stor del av landskapet som omger vägen präglas av kuperad terräng,  
barrskog och närheten till älven. Men även kargare fjällandskap med 
låga och glesa björkskogar och snö på fjälltopparna blir påtagliga framåt  
Ammarnäs. Vägen upplevs inte som dominant i landskapet då den är  
placerad mellan berg/högre kuperad terräng och på sluttningar intill äl-
ven. Vägen slingrar på så sätt sig fram med krön och svängar längs med 
älvens länge bearbetade dalgång. 

Figur 69. Vägen slingrar sig mjukt fram mellan bergen.
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Rytm och sikt
Vägens mjukt slingrande linje ger en god rytm av förändringar i väg-
rummet för trafikanten. I takt med att vägen svänger förändras perspekt- 
ivet för trafikanten och vyerna växlar mellan stängda skogsum, vatten- 
vyer, myrar eller mindre uppodlade områden med tillhörande  
hus.  

Figur 70. Skillnader mellan stängda skogsrum och vägar över vatten bidrar 
till en god rytm.
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Paus
Pausplatser finns det gott om på sträckan, men dessa är inte alltid  
placerade i bästa läge längs med vägen. Det finns mångaa fiskerastplatser 
som har tillgång till vackra vyer över berg och älv. Många av dessa rast-
platser är utrustade med grillplatser och utedass.  

Figur 71. Fiskerastplats vid en pausplats. Skylt med fiskerekord skvallrar om 
aktivitet och liv på platsen. 

Figur 72. Med små avstickare från pausplatsen kan trafikanten lämna vägen 
och dess trafikbuller bakom sig en stund. 
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Information
Lokala föreningar och näringsidkare som driver fisketurismen i om-rådet 
har på flera rastställen uppfört informationsskyltar som förhöjer  
upplevelsen och berättar om lokala kvaliteter för trafikanten. Informatio-
nen beskriver de senaste rekordvikterna på fångade fiskar och ger infor-
mation om hur och var fiskekort kan införskaffas. Det finns även infor-
mation om Vindelälvens naturreservat på flera rastplatser. Trafikanten 
kan ta del av information som gör platsen intressant och berättar om liv 
och aktivitet i området. 

Rekommendationer: 

- Vid älvnära lägen bör sly hållas nere till ett  
minimum för att skapa utblickar och inte störa upp-
levelsen av storslagna vyer. 

- Gamla jordbruksfält i skogsmiljö bör hållas öppna 
för att bibehålla rytm i resandet och bidra till en 
ekologisk mångfald på sträckan. 

- Vägens mjuka linjeföring bör bevaras när framtida 
investeringar görs. 

- Fiskeställen behöver kontinuerligt underhåll för att 
fungera som bärare av ett gott värdskap.  

Figur 73. Information om närområdet berättar om platsen och bidrar till 
ökad möjlighet att tillägna sig området som vägen går genom. 
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Väg 1067
Vilhelmina-Klimpfjäll

Umeå

SkellefteåLycksele

Storuman

Vilhelmina

Dorotea

Klimpfjäll
Stalon

- Upplevelserik/Vacker sträcka
 - sceniska vyer
 - variationsrik sträcka
 - mjukt slingrande sträcka
 - gott om pausplatser
 

Allmänt om vägen
Väg 1067 sträcker sig 12 mil från Vilhelmina till fjällorten Klimpfjäll. 
Nordväst om Klimpfjäll fortsätter vägen genom det gamla malmbrottet 
i Stekenjokk och vidare ner i angränsande Jämtlands län. Den nordväst-
ra delen av vägen (strax efter Klimpfjäll fram till länsgränsen efter Ste-
kenjokk) stängs av under vinterhalvåret. Vägen är turistiskt intressant 
utifrån dess tillgängliggörande av  fjällandskapet med dess helårsturism. 

Lanskapet ger formen
Vägen slingrar sig fram i en kuperad terräng längs med älv och sjö. På 
sträckan kring Stekenjokk är vägen placerad på hög bank. Vägen syns 
tydligt i landskapet och skapar en känsla av att vara ditlagd. Storskalig-
heten i området och de vida vyerna gör dock att vägen inte tar över eller 
skuggar upplevelsen av rummet kring trafikanten. Sträckan från Vilhel-
mina upp till Klimpfjäll ligger betydligt bättre i plan med landskapet och 
har generellt välskötta och flacka slänter som bidrar till en god allmän 
upplevelse. 

Figur 74. Vägen följer dalgången mellan berg och vatten. Intrycket blir att  
vägen är formad efter de förutsättningar som terrängen ger.

Rytm och sikt
Den kuperade terrängen och vägens passage från skogsrikt inland till  
kalare fjällmiljö gör att rytmen längs färden på vägen är varierande. Från 
slutna rum kantade av höga tallar och tät vegetation går vägen in i öppna 
rum med vyer över vatten och stora bergsmassiv. Här och var passeras 
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Figur 75. Vägen går växelvis från tät barrskog till öppnare landskap. Vad som 
väntar bakom nästa sväng eller krön är inte alltid helt klart.  

Figur 76. Bakom ridån av tall och sly löper en fors. Detta syns knappt från 
vägen, röj och stamma upp för att skapa sikt mot forsen. 

mindre samlingar bostäder där också uppodlad mark skapar brytningar 
som motverkar monotonitet på färden. 

Paus
Längs med sträcken finns det gott om pausplatser i form av parkerings-
fickor att stanna på. Trafikverket har idag ingen rastplats längs sträckan, 
men det finns en del andra platser utrustade med sittmöjligheter och  
grillar. Dessa är dock ofta enkla och inte alltid välskötta. Den storslagna 
miljön som omger trafikanten och den trafikmässigt relativt lugna vägen 
gör att pausplatserna längs vägen mycket väl fyller behovet av att stan-

na, ta en paus och en nypa luft. Däremot erbjuder vägen inte något stort 
utbud av restauranger eller bensinstationer att pausa på. Trafikanten 
blir tvingad att leta sig till de större tätorterna Klimpfjäll eller Saxnäs 
för att kunna inhandla mat eller ta en paus på restaurang. 

Information
Kunskapen om området skulle kunna förmedlas starkare genom tyd-
ligare berättelser om den kulturhistoria som Klimpfäll och Stekenjokk 
gemensamt har. 
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Figur 77. Vägen förbi Stekenjokk, men det storskaliga landskapet som fond. 

Rekommendationer: 

- Gallra träd som skymmer sikten mot älv och sjö. Viss uppstamning kan ske 
och gränsvegetation/sly vid stammarnas botten kan tas bort för att skapa sikt. 

- Berätta om den lokala historian. Kunskapen om platsen ger mervärde för 
turistens helhetsupplevelse. 
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Väg 1077 & 1088
Stalon-Skalmodal

Umeå

SkellefteåLycksele

Tärnaby

Storuman

Vilhelmina

Skalmodal

Stalon

- Upplevelserik/Vacker sträcka.
 - god rytm
 - spektakulära vyer
 - gott om pausplatser
 

Allmänt om vägen
De två vägarna 1077 och 1088 är en del av den längre namngivna vägen  
Saganvägen. Sträckan är ca 13 mil lång och startar i Stalon, går via  
Dikanäs för att slutligen nå norska riksgränsen vid Skalmodal. Vägen har 
en viktig funktion som kommunikationsled för boende i området, men 
också som turistled under både sommar och vintersäsong, framförallt till 
det attraktiva besöksmålet Kittelfjäll. 

Landskapet ger formen
Det landskap som omger vägen går från höga berg och tät  
fjällbjörkskog vid gränsen till Norge till tätare blandskog och flackare 
miljö mellan Dikanäs och Stalon. Vägen slingrar sig mjukt fram i  
landskapet och de många skillnaderna i höjd- och sidled gör att  
vägen upplevs välanpassad till omkringliggande landskap. Uppe nära 
norska gränsen har ett parti av vägen skurits rakt genom ett berg, vilket 
har resulterat i en brant och hög bergsvägg. Tillsammans med övriga 
närliggande ytor, som utgörs av stenkross, ger skärningen och markbe-
handlingen ett grått och hårt intryck i en övrigt spektakulär naturmiljö 
med vyer mot en dalgång med älv och fors. 

Figur 79. Genomskärningen har gett ett brutalt uttryck i en känslig miljö. 
Bergsväggen i sig kan vara ett bidrag till en upplevelserik miljö, men de 
stenkrossklädda slänterna behöver hjälp att återetablera mossa och lokala 
gräsarter. 

Figur 78. Vägen slingrar sig mjukt fram i landskapet.
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Figur 80. Vägen går genom landskapet och varierar starkt i höjd. Sikten mot berg och vyerna mot vatten ger en god rytm på färden.  

Paus
Trafikverket har inte någon rastplats på sträckorna. Men pausmöjlighe-
terna är många ändå. Med jämna mellanrum finns det parkeringsfickor 
som fungerar för en kort paus, en promenad eller ett besök i skogen. 
Många av dessa är placerade i lägen som ger spektakulära vyer ut mot 
fjäll eller älvlandskap, vilket ger goda möjligheter för trafikanten att ta 
till sig landskapet och få ett gott intryck av besöket på vägen. 

Rytm och sikt
Rytmen på vägen mellan Skalmodal och Dikanäs är god. Vyer över vat-
ten växlas mot vyer över tät skog och fjäll. På sträckan mellan Dikanäs 
och Stalon är intrycket mer präglat av inlandets täta skogar. Vägen är i 
huvudsak flack i stora med några sträckor där siktlinjerna är långa och 
höjdskillnaderna stora. 
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Information
Vägen är en del av den betydligt längre Saganvägen. På denna väg har ett 
arbete skett med att utspritt över hela vägens längd tillföra mervärden 
genom att arbeta med sagor som tema på utsedda platser. Informationen 
om detta tema är dock något svårtillgänglig för gemene trafikant i om-
rådet. För att befästa temat tydligare kan det behövas mer sammanhållen 
information kring vad temat innebär och hur trafikanten kan ta del av det. 
Temat kan också behöva synas mer från vägen. Skyltar med information 
finns placerade längs med sträckan men kräver ofta att trafikanten ska 
lämna vägen och in på små landsvägar. 

Figur 81. Pausplats med läget mitt mellan berg och älv. Spektakulär plats som 
kan motivera till en paus för den mest inbitne långköraren. 

Figur 82. Informationsskylt i Dikanäs. 
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Rekommendationer: 

- Vägens mjuka linjeföring bör bevaras när framtida 
underhåll görs.

- Förmedla tanken och berättelsen bakom temat  
Saganvägen tydligare. 

Figur 83. Turister i regionen attraheras av dess storslagna natur, stillhet och 
tystnad. Ibland räcker ett kort stopp längs vägen för att ta del av detta. 
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10. Generella rekommendationer

- Verka för att bevara vägars läge i plan med omgivningen. Undvik 
djupa diken.

- Ta tillvara på skillnader mellan öppna och stängda vägrum genom  
att hålla fält och ängar öppna. 

- Återställ naturligt växtmaterial efter byggnadsprojekt.

- Slå vegetation i slänterna på sensommaren för att gynna  
biologisk mångfald.

- Ta tillvara på siktlinjer mot vatten där möjlighet finns. 

- Skapa stimulerande pausplatser med mervärden i form av vackra vyer, 
möjlighet till promenad och viloplats. 

- Underhåll rastplatser. 

- Ge korrekt vägvisning, men minimera antalet skyltar för att inte skapa 
förvirring. 

- Berika vägen med berättelser. Pausplatser kan utrustas med text, konst 
eller ljud som berättar om platsen eller området. Att ta del av berät-
telsen om en plats skapar intresse och sprider kunskap som berikar 
trafikantens besök.
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11. Författarnas slutord

Detta planeringsunderlag startade med ambitionen att öka kunskap om 
vägars upplevelsevärden och attraktivitet samt skapa möjligheter för 
att ta tillvara på, utveckla och/eller tillföra upplevelsemässiga kvaliteter 
på vägarna i region nord. Vi har under arbetets gång försökt identifiera  
vad som kännetecknar en upplevelserik väg utifrån de kompetenser 
vi har som landskapsarkitekt och civilingenjör i arkitektur. Begreppet  
gestaltning har fått ta stor plats i vårt arbete genom att vi har stött och 
blött vad god gestaltning egentligen har för funktion för trafikanten 
och dess upplevelse under färden på en väg. Den tidsbegränsade ram vi 
haft har bestått av tre månaders jobb under sommarmånaderna, vilket 
har lett till att vi själva fått forma, arbeta och ta fram den form av stu-
dier och den metod som presenteras i rapporten. Som start började vi 
med att läsa in oss på ämnet gestaltning, turism och upplevelsevärden,  
framförallt i litteratur och rapporter från Trafikverket och före detta 
Vägverket. Förvånansvärt mycket av materialet vi studerat berör vik-
ten av god gestaltning för att skapa vackra och attraktiva vägar utifrån  
möjligheten att ta stora grepp som vid nyproduktion eller större  
upprustning av en väg. Förvånansvärt lite material vi hittat berör själva  
kopplingen mellan god gestaltning och hur trafikanten upplever,  
relaterar till och tar till sig den miljö som omger bilen under dess färd 
på vägen. Vi vill inte med detta planeringsunderlag påstå att vi har 
kommit fram till en lösning som svarar på denna fråga, men vi menar 
att vi har börjat närma oss ett sätt att greppa och skapa kunskap kring  
upplevelsevärden, god gestaltning och visat på kopplingen till att skapa 
ett gemensamt gott värdskap åt regionens besökare. 

Genom att medvetet arbeta med gestaltning och skapandet/underhål-
landet av upplevelsevärden menar vi att Trafikverket och andra aktö-
rer som är verksamma längs vägmiljöerna kan skapa mervärden som  
symboliserar ett gott värdskap för trafikanten. Men ett gott värdskap  
kräver helhetstänk, vilket i sig ställer krav på att alla aktörer som påver-
kar vägens utformning har goda kunskaper om alla de delar i ett projekt 

som påverkar uppfattningen av en väg. Vi har under arbetet med den-
na rapport många gånger slagits av att just kunskapen om landskapets 
egen-värden är något som många gånger saknas bland de aktörer som 
är med och påverkar utveckling och underhåll av vägar. Eftersom en väg 
alltid påverkar det landskap den placeras eller är i, måste hela processen  
(oavsett om det gäller skapandet av en ny väg eller underhållet av en  
gammal) präglas av medvetenhet och kunskap om landskapet för att  
kunna ta tillvara på de möjligheter som finns att skapa mervärden och 
bygga ett nätverk av attraktiva och upplevelserika vägar i regionen.  
Genom att ta med gestaltning och upplevelsevärden tidigt i lång- och 
kortsiktig planering kan vägar formas som står för kvalitet i formen av 
att ta tillvara på de värden som själva landskapet besitter. Samtidigt ger 
kunskapen om landskapet och dess värden en större möjlighet att skapa 
vägar som lämnar ett så litet avtryck som möjligt i naturen, vilket är en 
förutsättning för att kunna kalla vägarna hållbara in i en framtida kontext. 

Men trots det vi ser som brist på kunskap om landskapet så är vår upp-
fattning att de vägar vi besökt i regionen generellt sett har en god anpass-
ning till det landskap som omger dem. Visst finns det upplevelsemässigt 
stora skillnader mellan vägarna genom de olika landskapstyperna, och de 
stora relativt monotona transportsträckorna är inte alltid helt logiska i det 
landskap som omger dem. Men även dessa vägar har delsträckor som har 
ett rikt utbud på imponerande vyer och attraktiva platser att stanna på. 
Tillsammans med de storslagna fjällvägarna och de öppna och varierande 
älvdalsvägarna har hela regionen stor potential att bli ett väl samman-
hållet vägnät av kvalitativa upplevelsevägar. Något som i sin tur bidrar 
positivt till helhetsupplevelsen i regionen och då stödjer turismens möj-
ligheter att växa och utvecklas i regionen. 
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Tre viktiga slutkommentarer:

- Projektet pekar på vikten av god gestaltning för ett gott värdskap. För 
att ta dessa aspekter vidare behövs metoder som möjliggör implemen-
tering i Trafikverkets dagliga verksamhet. Landskapet och dess mer-
värden/upplevelsevärden ska inte vara något som tas in i plan- 
eringsprocessen först när något gått fel. Istället ska kunskapen om 
landskapet finnas med från första början och genomsyra alla de bes-
lut som tas angående en vägs utformning eller underhåll. Materialet i 
detta planeringsunderlag bör användas för att sätta ljus på frågorna, 
och mer detaljerad information om landskapen finns samlade i de  
landskapsprogam som tagits fram för respektive driftområde för ett 
antal år sedan*. 

- Det finns ett stort behov av att samarbeta för att skapa helhetsupplevelser. 
Helhetstänket ger förutsättningar att förutse de eventuella hinder som 
kan uppkomma, vilket är viktigt för att kunna möta behov och snabbt 
kunna åtgärda problem. För att göra detta krävs ett aktivt samarbete 
mellan Trafikverket och alla de aktörer som på olika sätt påverkar 
upplevelsen av färden på en väg, exempelvis turistnäringar, markägare, 
kommun eller privatperson. 

- Fastställ värdet av god gestaltning/vad som är vackert. Ett vidare ar-
bete bör göras för att befästa/ställa frågan kring varför en väg ska vara 
vacker och vad det egentligen innebär. Vilka är de miljöpsykologiska 
grunderna för detta? Vad ser vi, vad upplever vi och varför/hur tolkar 
vi den miljö som omger oss? 

Författarnas val av sträckor med högst kvaliteter:

1. Väg 95 mellan Arvidsjaur och Norgegränsen har stora likheter med 
den välbesökta E10 mot Riksgränsen, men är enligt oss en väg som 
upplevelsemässigt ger bättre bild av fjällområden och större närhet 
till lokal service, miljö och natur. Upplevelsen av att röra sig på,  
mellan och i fjällen är påtaglig och sträckan har många trevliga  
platser att stanna på. 

2. Väg 99 Haparanda-Pajala är en väg med gott om upplevelser i form 
av vyer och rytm. Men sträckan har dessutom ett bra utbud av  
platser att stanna på, omvägar att upptäcka och restauranger att 
besöka. Serviceutbudet skapar mervärde som gör turen mer attraktiv 
för trafikanten. 
 

3. E10 Kiruna-Riksgränsen har visserligen stora upplevelsevärden med 
dess spektakulära landskap, vyer och platser. Men upplevelsen av 
servicen längs sträckan blir något urvattnad. Det rör sig många  
turister längs sträckan, vilket är tydligt i den upplevelse trafikanten 
får i butiker och restauranger. Restauranger som satsar på lokala 
råvaror och platser som kopplar bättre till och reflekterar den miljö 
som platsen finns i hade förhöjt upplevelsen för trafikanten. 

4. Sträckorna i fjällen i Västerbottens län är upplevelserika och erbjuder 
storslagna vyer, god rymt och vackra platser att stanna på. Men till 
stor del saknas lokal service längs sträckorna, vilket bidrar negativt 
till den allmänna uppfattningen av vägarna som attraktiva sträckor 
och istället lätt blir en väg till eller från ett mål. 

* se exempelvis Landskapsprogram Arvidsjaur Driftområde- Trafikverket 2012

Kristoffer Karlsson och Oscar Gabrielii
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Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå. Besöksadress: Sundsbacken 2-4
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