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E4 längs Vättern – kanske Sveriges mest kända vägsträcka med höga upplevelsevärden
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Inledning

Syftet med denna studie är att förbättra kunskapen om vilka upplevelsevärden som 
transportsystemet kan skapa, vårda och utveckla. Med den grunden presenteras en 
metod för att kartlägga upplevelsevärdena med fokus på det funktionellt priorite-
rade vägnätet för långväga persontransporter. Arbetet utgår från den studie som 
gjordes i Region Norr 2015 (upplevelsevärden längs turistiskt attraktiva stråk i 
Norrbottens och Västerbottens län). 

Med anledning av att det är på det ”vanliga” vägnätet det är mest angeläget att 
se över behovet av åtgärder de närmaste åren har vi i detta arbete hållit oss på en 
övergripande nivå. Metoden som redovisas fungerar dock även för kartläggning av 
upplevelsevärden generellt längs vårt vägnät. Det finns många turistiskt intressan-
ta stråk i vårt land – ”vägar värda en omväg” – vilka har potential att utvecklas och 
uppmärksammas. Metoden är inte avsedd att användas för att välja ut eller klassa 
särskilda turistvägar. 

Vi har inte fördjupat oss i olika kategorier av besökare och deras förväntningar och 
behov, även om det finns stora skillnader. Här fokuseras på vägen med närmaste 
omgivning och åtgärder som Trafikverket råder över – inte på andra viktiga åtgär-
der såsom serviceutbud, övernattningsmöjligheter med mera. 

Projektet har letts av en grupp inom Trafikverket med Einar Tufvesson som ansva-
rig. Eva Furmark och Britta Pedersen på Trafikverket region Norr har bidragit med 
kontakter och synpunkter. Ansvarig konsult har varit Bengt Schibbye, Schibbye 
landskap AB. 

Under arbetet har många forskare och personer med förankring i turismutveck-
ling i olika delar av landet intervjuats. En workshop har genomförts med en grupp 
specialister inom natur- och kulturmiljöinventering för att ta del av olika invente-
ringsmöjligheter. Forskningslitteraturen på området är mycket begränsad, förutom 
vad gäller kriterier och utvecklingen av särskilda turistvägar. Den litteraturen har 
varit värdefull för valideringen av faktorer som besökare värderar under resan. Det 
finns också forskning om upplevelsevärden i naturen (Landskapets upplevelsevär-
den), men den hanterar inte frågor som aktualiseras av detta projekt.
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På kartan är det funktionellt prioriterade 
vägnätet för långväga persontransporter 
markerat med grönt. Hela detta vägnät är 
av betydelse för turismens utveckling och 
därmed är upplevelsevärdena viktiga att 
uppmärksamma.
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Bakgrund

En av de strategiska utmaningarna

Trafikverket har ett uttalat ansvar att vara en aktiv part i samhällsutvecklingen i 
Sverige. En av de strategiska utmaningarna som finns antagna är att bidra till att 
det utvecklas bättre resmöjligheter till större turistiska målpunkter genom att 
infrastrukturåtgärder samordnas med trafikeringen till och inom dessa destina-
tioner. Besöksnäringen är numera en betydelsefull och växande faktor för utveck-
lingen i många delar av Sverige. 

Eftersom helhetsupplevelsen av en turists besök i landet påverkas av transporterna 
till och mellan olika besöksmål är det viktigt att planering, byggande och drift av 
dessa vägar görs så att den stöttar turistnäringens utveckling. 

I diskussioner om vägnätets ekonomiska betydelse för näringsutveckling i olika 
delar av landet så kan olika anspråk stå i motsättning till varandra. På vägar genom 
vackra naturområden med hänförande utsikter så kan ombyggnader för högre fart 
stå i motsättning till turismintressena, som ju också vill framhäva visuella och sär-
egna upplevelser för besökarna. Hittills har hänsyn till turismen varit underord-
nad önskemål om ökad framkomlighet. Kraven på en upplevelserik resa kommer 
att öka.

Turismen basnäring i många regioner

Resupplevelsen är en del av den totala upplevelsen under ett besök och vägarnas 
upplevelsekvaliteter således av betydelse för turismens utveckling. De långa trans-
fersträckorna från exempelvis järnvägsstationer och flygplatser till olika destina-
tioner ett hinder för utvecklingen om de upplevs som långa och tråkiga. Måste det 
vara så? Vad kan göras? En upplevelserik resa till en destination stärker i stället 
dess konkurrenskraft. Det är därför en viktig uppgift för Trafikverket som sam-
hällsutvecklare att skapa, vårda och utveckla vägarnas upplevelsevärden. 

I delar av fjällvärlden, kust- och skärgårdslandskapen och vissa älvdalar är tu-
rismen numera att betrakta en basnäring. De perifera delarna av Sverige lockar 
många internationella turister. För dem är vinterns tystnad, mörker och kyla och 
sommarens ljusa nätter exotiskt och väl värt ett besök. Andelen internationella 
gäster växer stadigt, och utgör redan idag 1/3 av alla gäster i Region Norr. Erica 
Mattson, strateg på Swedish Lapland visitors board, menar att det är resultatet av 
en medveten strategi. Ökningen beror främst på att man ”paketerat och synliggjort 
natur- och kulturupplevelser på en internationell marknad”. De nya turisterna 
kommer även på andra tider än de vi normalt förknippar med turism, vilket ger 
den säsongsförlängning man strävar efter. 

Dessa turister är resvana och har förväntningar på destinationen som helhet – 
från det att de landar till det att de lämnar Sverige. Trafikverkets sätt att hantera 
upplevelsevärdena längs vägarna är en viktig pusselbit i utvecklingen av denna nya 
basnäring. Besökarna vill ta del av vår natur och kultur, de vill se och förstå hur 
folk lever i de landskap de besöker – såväl historiskt som i nutid. 
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En upplevelserik väg gynnar alla

Säkra och trygga vägar är viktigt fär alla trafikanter – och en omväxlande, upple-
velserik väg är en aspekt. Långa monotona sträckor sänker förarens uppmärksam-
het och ökar risken för olyckor. Upplevelsevärdena handlar också om annat än 
utsikter: goda servicefunktioner, bra skyltning och väl underhållna vägbanor och 
rastplatser är också viktiga aspekter som gynnar samtliga resenärer. 

Utveckling av hållbart resande

Inom turistbranschen pågår en utveckling av mer hållbara resandealternativ än 
långväga bilresande. I och med att fler och fler köper paketresor skapas möjlig-
het att utnyttja kollektivtrafik på ett annat sätt än tidigare. Samtidigt utvecklas 
resandet inom de till ytan stora destinationerna som Bohuslän, Härjedalsfjällen,, 
Lappland med flera för att besökarna ska kunna uppleva andra delar av landska-
pet och ta del av fler attraktioner. Detta ställer krav på nya möjligheter att stanna, 
främst längs vägarna men i vissa fall också längs järnvägarna. Så har exempelvis 
gamla stationer återöppnats på Inlandsbanan och Malmbanan för att skapa bättre 
möjligheter för hållbar turism. 

Samtidigt utvecklas nya ”turistprodukter” som ställer andra krav på vägnätet. Cyk-
ling är stadigt växande, och möjligheten att kombinera attraktiva cykelsträckor/
slingor med kollektivtrafik mellan dessa undersöks i bland annat Bohuslän och 
Norrbotten. Detsamma gäller kopplingar av olika vandringsleder i exempelvis 
Skåne. Detta leder till önskemål om hållplatser och säkra cykelvägar på nya platser 
där detta inte var aktuellt för bara några få år sedan. Många företag och destina-
tioner arbetar också med en hållbarhetscertifiering, och då är resan till och från 
besöksmålet en viktig aspekt. 

Cykelturismen växer starkt vilket ställer krav på vägnätets utformning. Rv 50 vid Vättern.
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Den attraktiva vägen 

Det är få vägar som tillkommit för att vara attraktiva – det är andra egenskaper 
som oftast är viktigare. Men det utbyggda vägnätet ger tillgång till attraktioner i 
landskapet, aktivitetsmöjligheter och andra ”produkter” som besökare eftersträ-
var. Turismen är i många trakter en effekt av den tillgänglighet som skapats genom 
utbyggnaden av infrastrukturen!

Vi har i intervjuer och litteratur inte funnit någon forskning om vad som utgör 
upplevelsevärden längs en ”vanlig väg”. I detta arbete stöder vi oss på forskning 
kring angränsande områden (trafiksäkerhet, gestaltningskvaliteter och turist-
vägar), samt uttalanden från de företrädare för turismen och Trafikverket som 
intervjuats. 

Som turist är det upplevda (mentala) avståndet inte alltid detsamma som det 
uppmätta i tid eller kilometer. En upplevelserik resa känns som att den går fortare/
är trevligare än en enformig resa – ja det är t o m så att alltför enformiga vägar är 
trafikfarliga eftersom förarens vakenhet sänks. Då är det särskilt viktigt att inte 
försämra de kvaliteter som vägen har, utan snarare utveckla vägens upplevelse-
värden. Så kan den negativa upplevelsen av långa och tråkiga vägar dämpas. Målet 
är att den tid man reser också ska vara en positiv del av besöket. Korta semestrar 
(2–4 dagar) ökar mest, och det gör att restiden blir än viktigare som en del av 
semesterupplevelsen. 

Bärighetsåtgärder och andra justeringar kan förstöra upplevelsevärden, som 
bilden t v från Valle härad i Västergötland. Bristande underhåll bidrar också till 
negativ upplevelse av resan, som skyltarna vid rastplats Skönviksberget längs E4 
norr om Sundsvall (t h). Tanken att koppla rastplatsen till möjligheter att vandra 
på olika uppmärkta stigar är utmärkt – men fungerar inte utan underhåll.

Grunden: den visuella upplevelsen. 

Relationen mellan vägens linjeföring och det omgivande landskapets kvaliteter 
skapar förutsättningarna för en upplevelserik resa. Det är i första hand en visuell 
upplevelse, men den påverkas också av andra sinnen och den kunskap om omgiv-
ningen som resenären har eller kan ta del av. ”Det utbildade ögat” (Taylor 1994) 
upplever landskapet annorlunda än andra. Resupplevelsen påverkas således av det 
resenären vet och har hört om vägen och landskapet, vilket pekar på berättandets 
betydelse för upplevelsen.
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Michael Varming skriver om den stora betydelse som rytmen har för trafiksä-
kerheten i ”Motorveje i landskabet”. Den gradering av upplevelsen av vägen och 
omgivningen – den visuella upplevelsen – i tre ”grader” som han beskriver har 
använts flitigt av andra också: kaotisk – omväxlande – monoton. Om intrycken 
under resan kommer alltför snabbt, blir intrycket kaotiskt, vilket kan leda till felak-
tiga beslut. Om det i stället är en monoton vägsträcka med få eller inga variationer 
sänks vakenheten, vilket också är bekymmersamt. Gränsen mellan omväxlande 
och monoton sätter Varming till 3–4 minuter. För att en utsikt ska vara möjlig att 
registrera, krävs att man kan se den under ca 10 sekunder. För att det ska kännas 
behagligt/omväxlande är det bra om en vy är 20–30 sekunder lång. Den omväx-
lande resan består alltså av varierade vyer utan alltför snabba skiften. För att inte 
upplevas monoton bör inte de likartade avsnitten vara längre än 4 minuter. 

En väg som följer terrängens huvuddrag och ”visar upp” bygden är omväxlande och har höga upplevelsevärden. Gårdsbutiker dyker 
upp lite överallt som en del av den ökande turismen. 

Trafikverket har i projektet Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön (2010) undersökt 
om en vägs gestaltningskvaliteter kan bedömas redan på ritningsstadiet och om 
det är någon skillnad på hur ”experter” och ”vanligt folk” bedömer en vägsträcka. 
Resultatet pekar mot att vi har ungefär samma preferenser: vi gillar samma typ av 
vägar. De aspekter som visat sig viktiga är 

• Omgivning: dess kvaliteter

• Utsikt: vägar med utsikt över större landskapsrum värderas högre än andra

• Orienterbarhet: möjligheterna att veta var jag befinner mig. Påverkas av hur 
olika nyckelkaraktärer i omgivningen syns samt av vägvisning och information

• Skötsel och underhåll: Dåligt skötta och underhållna vägar får ett lägre värde.

• Variation och rytm: handlar om de aspekter som Varming nämner. 

Det är uppenbart att dessa aspekter också utgör viktiga kriterier för att bedöma en 
vägs upplevelsevärden. När det handlar om redan byggda vägar är några av kriteri-
erna ovan redan givna, exempelvis vägens linjeföring. Under vägens livstid blir det 
andra aspekter som är påverkbara, och där betyder skötsel och underhåll mycket. 
Många projekt för att skapa upplevelserika vägar genom att exempelvis öppna 
upp utsikter stupar på att det inte finns något långsiktigt åtagande om hur dessa 
utblickar ska vidmakthållas. 
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Utsikter över öppna landskap och vattenkontakt skapar omväxling berikar resan (t v). Vinteraspekten är också viktig med starkt 
växande vinterturism (t h). Vilka möjligheter ges att stanna och fotografera det frusna vattenfallet eller norrskenet över fjället?

Det goda värdskapet

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 kundens upplevelse är i fokus redan från start. 

Begreppet sammanfattar något som är mycket viktigt även för Trafikverkets del. 
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 värd-
skap på vägarna skapar en god miljö såväl för de som vardagligen kör och arbetar 
på vägarna som de turister som kör på vägarna någon enstaka gång.

Några viktiga punkter för ett gott värdskap på väg:

• skyltningen guidar trafikanten rätt

• rastplatser är välskötta och inbjudande

• vägslänter är välskötta och täckta med vegetation som passar in i det omkring-
liggande landskapet. 

• trafikmiljön är säker och upplevs vara trygg

• väg, skyltning, rastplatser mm synliggör och hjälper besökaren att att se och 
uppleva det man kommit hit för: oftast natur- och kulturlandskapet och vårt 
sätt att leva i Skandinavien.

Vägens olika byggda element kan bidra till att stärka landskapens olika karaktär. 
De kan ha prägel av och inspireras av traktens eller platsens identitet. Rastplatser 
är ett exempel på anläggningar som bör utformas så att de utnyttjar och stärker 
den lokala eller regionala karaktären. 

Privata aktörer och företag kan vara med och påverka upplevelsen av färden till ex-
empel genom att angränsande fastigheter är välskötta och bidrar till en upplevel-
serik miljö runt vägen. Restauranger, butiker och bensinstationer kan till exempel 
bidra med trevlig bemötande, bra service och attraktiva miljöer att pausa på.
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Nya rastplatsen vid Tanum (E6) använder stenmaterial från Bohuslän. Den är fräsch och välkomnande med bra information om 
världsarvet som vägen passerar. Den vackra naturrastplatsen längs Faxälven (t h) är nedskräpad och sly täcker stränderna. Det 
bidrar inte till en positiv resupplevelse. 

Trafikanten är under färden på en väg beroende av goda servicefunktioner, 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. 

Idag fotograferar och delar många med sig av sina upplevelser på Instagram, Face-
book och andra sociala medier. Det ställer krav på att det finns säkra parkerings-
möjligheter vid populära utsikter och kända platser. 

Trafikanterna kan ha olika servicebehov under olika tider på året. Ett exempel är 
att rastplatser sällan plogas vintertid, för vi tänker att de inte utnyttjas på samma 
sätt. Nu visar det sig att med de nya turistströmmarna och de vidgade säsongerna 
finns ett behov av att stanna även vintertid. Resandeströmmarna är dessutom 
styrda av stora evenemang och vissa säsongsbundna ledigheter, vilka leder till 
ökat nyttjande av olika serviceanläggningar. Här finns behov utökad service under 
dessa tider för att det goda värdskapet ska fungera. 

Kriterier för turistvägar

Forskning och utveckling av särskilda turistvägar har skett i många länder. I 
USA och Norge finns utvecklade kriterier för vad som krävs för att en vägsträcka 
ska få kallas turistväg. Motsvarande kriterier saknas i Sverige. De amerikanska 
kriterierna fokuserar på landskapets karaktär:

• Sträckningen måste vara minst en mile (1,6 km) lång

• Utvecklingen längs sträckan får inte ändra omgivningens landskapsmässiga 
karaktär och visuella kvalitet

• Det måste finnas betydande synliga naturliga och kulturella karaktärsdrag 
längs vägen. Dessa kan omfatta landsbygd, historiska fyndplatser, utsikt mot 
kustlinjer, skog eller annan betydelsefull vegetation eller märkvärdiga geolo-
giska och andra naturmässiga särdrag

• Man ska ranka de vägar högst som är en del i en områdesreglering (skydd)

• Det måste vidtas åtgärder för att kunna välja bort sådana sträckor där vägens 
karaktär ändras väsentligt
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De norska kriterierna är betydligt mer utvecklade och ställer också krav på andra 
aktörer längs vägen. Men vad gäller vägarnas attraktivitet är det samma faktorer 
kring landskapets karaktär som nämns: unika naturkvaliteter, variation och kon-
trast, särpräglade landskapsupplevelser och kulturmiljö:

• De nationella turistvägarna ska vara föräldrade vägsträckor genom land-
skap med unika naturkvaliteter. Variation och kontrast ska vara viktiga för 
körupplevelsen

• Själva åkturen måste vara en god upplevelse och stopp utmed vägsträckan ska 
bidra till att förstärka upplevelsen av resan

• Utmed nationell turistväg bör det finnas speciella attraktioner, särpräglande 
landskapsupplevelser och kulturmiljö som bidrar till att stärka den totala 
resupplevelsen

• Den vägfarande ska ges möjlighet till fysiskt aktiva upplevelser längs väg-
sträckan, exempelvis aktiviteter i landskapet

• Det är en önskan att serviceutbudet utmed vägsträckan ska vara talrikt och 
präglat av god kvalitet. Näringslivet, kommunerna och Statens Vegvesen måste 
ta sin del av ansvaret för att uppnå ett gott och helhetligt serviceutbud

• Turiststräckorna ska inte ha en överordnad transportfunktion utan vara ett 
alternativ.... 

• Området längs en vägsträcka bör inte vara sårbart för ökade transporter....

• Vägsträckor med en status som turistväg bör ha en begränsad längd, så att 
sträckan profileras tydligt. Sträckorna bör inte överstiga 200 km samtidigt som 
den nedre gränsen är 20 km. vägen bör ha en naturlig tillfart helst i anknytning 
till kända knutpunkter där trafikanten kan välja mellan alternativa vägsträckor.

Antonsson m fl (2007) har i intervjuundersökningar frågat vad trafikanterna som 
valt att åka en skyltad turistväg värderar. Svaren indikerar vad som är viktiga fakto-
rer för en upplevelserik väg, se tabell.

Tabell 3 Andelen trafikanter som tyckte att motivet var mycket viktigt för att färdas
längs turistvägen, efter vägsträcka (uttryckt i procent).

 Gränna Kullaberg Sognefjell
Intressant landskap 38 44 63

Speciella naturattraktioner 32 36 48

FIna ställen för rast/picknick 34 17 20

Vacker utsikt från vägen 32 41 60

Vandring/friluftsliv 20 30 16

Speciella kulturattraktioner 29 13 6

Snabbaste vägen till resmålet 28 13 14

Ville indvika mer trafikerade vägar 31 10 11

För att det är en turistväg (brunskult) 18 6 16

Kriterierna för turistvägar pekar således på samma visuella kvaliteter som nämnts 
tidigare (omväxling, utblickar/utsikter, intressanta natur- och kulturföreteelser). 
Men det kompletteras med betydelsen av att kunna stanna. 
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Grunden för ett stopp är för det första de grundläggande behoven vi har av toa-
lettbesök och mat – det får inte glömmas bort! Men förutom dessa behov så finns 
önskemål om att stanna vid de ”sevärdheter” som finns längs vägen. Det kan vara 
platser med utsikt över landskapet, en fors, ett kulturlandskap, en stad, en konst-
atelje eller en gårdsbutik. Och, som tidigare nämnts, önskemål om hållplatser och 
parkeringsfickor vid kopplingspunkter till olika vandrings- och cykelleder.

Kriterier i planeringsunderlaget från Region Norr

Studien som gjordes i region Norr 2015 kan betraktas som en pilotstudie för att 
testa arbetssätt och kriterier som kan tillämpas nationellt. Projektet genomfördes i 
några tydliga steg:

Urval av intressanta vägsträckor. Det gjordes genom att diskutera med företrädare 
för turismen och Trafikverket i regionen. Intressanta vägar och destinationer mar-
kerades. I detta arbete utgick man från både från vägar med höga upplevelsevär-
den (vilket delvis motsvarar det som oftast kallas turistvägar) och från vägar som 
förbinder de större besöksmålen i regionen. 

Fältstudier av de valda sträckorna. Inventeringen byggde på fem faktorer, som be-
skrevs i text och bild. Tre av dem (Landskapet ger formen, rytm och sikt) tar fasta 
på vägens och landskapets visuella egenskaper. Paus beskriver möjligheterna att 
stanna för att ta en paus, gå på toaletten, äta en bit mat eller njuta av omgivningen. 
Den femte faktorn var information, som behandlar både vägvisning och informa-
tion om service och sevärdheter längs vägen. 

Resultatet dokumenterades i en rapport och åtgärder föreslogs för att öka vägarnas 
upplevelsevärden. Rapporten ligger nu till grund för fortsatt arbete i regionen. 

Swedish Lapland arbetar målmedvetet och långsiktigt för att utveckla turismen till en basnäring i norra Sverige. Vägarnas 
upplevelsevärden är viktiga, eftersom avstånden är långa. En positiv upplevelse av resan är central för utvecklingen. 
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Sammanfattning: checklista för upplevelsevärden

Litteratur, intervjuer och workshops pekar på att det finns kriterier som kan 
användas för att värdera ett vägnäts upplevelsevärden, både kvaliteter och brister. 
Här följer en enkel checklista, uppdelad på två huvudkategorier: vägen i landska-
pet och vägen och värdskapet.

Vägen i landskapet
Markera områden/vägsträckor/landskap som har följande egenskaper:
• Vattenkontakt. 

• Långa utblickar/utsikter. Utblickarna ska helst vara minst 10 sekunder i skyltad 
hastighet, men även kortare utblickar markeras. Utblickarna finns i öppna landskap 
såsom vissa kulturlandskap, fjäll-, kust- och myrlandskap. Det kan också finnas 
också i kuperade landskap även om de är skogklädda.

• Särpräglade naturfenomen och kulturmiljöer. Bergsbranter, vattenfall/forsar, karak-
tärsfulla stads- och kulturlandskap, kyrkor... listan kan göras lång. Ofta utgör dessa 
objekt eller miljöer viktiga orienteringspunkter på resan. 

• Variation och rytm. Handlar om vägens linjeföring i relation till terrängen, skyltad 
hastighet och sammanhanget av monotona och omväxlande sträckor. 

• Vägens detaljinpassning i landskapet i form av slänter, skärningar, bullervallar, diken 
med mera. Dessa ska (med vissa undantag som bergskärningar) vara täckta med 
vegetation och anpassade till omgivande landskap. 

Vägen och värdskapet
Markera och bedöm 
• Rastplatser: förekomst, underhåll – även brister som kan finnas.

• Platser att stanna /pausplatser: förekomst, underhåll – även brister som kan 
finnas (”här vore det bra med en möjlighet att stanna”). Finns de vid platser för 
fotografering? 

• Vägvisning – är den väl avvägd?

• Information – finns information om intressanta företeelser, service med mera på 
lämpliga platser? 

• Underhåll av vägens sidoområden, rastplatser och pausplatser, vägvisning och infor-
mation: är det av god standard? 

• Kopplingar till turistiskt intressanta företeelser i omgivningen (exempelvis fiskeom-
råden, cykel- och vandringsleder, serveringar, gårdsbutiker, natur- och kultursevärd-
heter) – finns de? Tänk på att det är olika behov under olika säsonger (årstid, mörker, 
klimat)
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Förslag till metod för bedömning av  
upplevelsevärden

Den metod som föreslås här ska tillämpas på det funktionellt prioriterade vägnätet 
för långväga persontransporter. Den genomförs regionvis. Sammanställning av 
aktuella vägsträckor finns i den nationella vägdatabasen. 

En viktig slutsats av våra undersökningar och intervjuer är att den kombination av 
företeelser som bygger upp upplevelsevärdena inte låter sig fångas med hjälp av 
enbart en analys av skriftliga eller digitala underlag. Varje vägsträcka är unik och 
ska vi fånga upplevelsevärdena krävs platsbesök och kontakter med personer med 
lokalkännedom. Den checklista som finns ovan och det förslag till arbetsgång som 
görs är hjälpmedel för att styra och inspirera arbetet. 

1. Landskapets karaktär – skissfas

Arbetet inleds med en kontroll och inläsning av tidigare gjorda beskrivningar av 
landskapets karaktär. Vilka är de viktiga karaktärsdragen i denna region? Som 
källor används såväl Trafikverkets analyser av om- och nybyggda delsträckor som 
länsstyrelsens och turistorganisationernas beskrivningar av området. Trafikverkets 
påbörjade arbete med regionala landskapskaraktäriseringar kan också användas. 

Resultatet ska vara en första grov beskrivning av landskapets huvuddrag, och en 
kartering av intressanta och värdefulla natur- och kulturlandskap, målpunkter 
och sevärdheter. I detta tidiga skede är listan och kartan inte fullständig, utan den 
kompletteras under arbetets gång. 

2. Profil/digital kontroll

Genom att exempelvis utnyttja Google earth kan man få en profil av vägen och 
därmed se höjdskillnader, vilket ger en kompletterande bild till kartan. I profilen 
kan man anteckna viktiga punkter längs vägen. 

Profilen visar E20 genom Västra Götaland, från Göteborg till Tiveden. ”highlights” har markerats med stjärnor och markerar 
punkter längs vägen som är centrala för resandeupplevelsen och som kräver omsorg vid en om- eller nybyggnad. Den kopplar också 
till landskapstyperna i den regionala landskapskaraktärisering som gjorts. 
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Genomläsningen av tidigare beskrivningar, kartan och profilen ger underlag för en 
första skiss till beskrivning av upplevelsevärdena längs de aktuella vägsträckorna. 
De ger också en kunskap om landskapets skiftande karaktär och egenvärden, något 
som ofta saknas hos många aktörer – man blir helt enkelt hemmablind och ser inte 
de kvaliteter som finns och kan lyftas fram. 

3. Intervjuer

Syftet med intervjudelen är att fånga in Trafikverkets och turistnäringens kunskap 
om vägen, målpunkter och särskilda attraktioner samt framtida tankar om utveck-
lingen som kan gynnas av Trafikverkets insatser. Karta och beskrivning från de 
första stegen utgör grunden för intervjuerna.

Företrädare för turismen i området är en viktig kategori. Det kan vara människor 
som jobbar i organisationer som olika destinationsbolag och turismansvariga på 
länsstyrelser eller regioner. Det kan också vara andra branschföreträdare. De har 
kunskap om besöksmål, attraktiva utsiktspunkter och sträckor, turismens behov av 
kopplingar till övrigt vägnät, leder med mera, samt olika mål för turisternas behov: 
näringsställen, gårdsbutiker, fiskeområden osv. De har också tankar och idéer om 
utvecklingen som är bra att känna till. 

Vid intervjuerna är det också viktigt att ta del av vilka kategorier av resenärer som 
finns. Vilka är målgrupperna? Vilka förväntningar har de? Här skiljer det sig dra-
matiskt från exempelvis den internationella turisten som ska till Ishotellet i Juk-
kasjärvi och vandringsturisten som ska till Nikkaluokta. Eller cykelturisten som 
vill cykla Vättern runt. Här är researrangörerna en viktig grupp att intervjua. Finns 
det behov av skyltar på flera språk – och i så fall vilka? Nu är ryska turister vanliga i 
Jämtlandsfjällen och japaner i norra Lappland – något som bör återspeglas i val av 
språk för informationen. 

Trafikverkets ansvariga för skötsel och underhåll är nästa viktiga kategori. De kän-
ner väl till vägens standard, önskade och oönskade ställen som trafikanter stannar 
vid samt behov av kompletteringar för att uppnå det goda värdskapet. Det kan 
exempelvis vara behov av ändrad eller kompletterad skyltning, nya P-fickor eller 
hållplatser för att undvika trafikfarliga stopp på vägen. 

Inom Trafikverket finns också kontaktpersoner med ansvar för kontakterna med 
turistnäringen. De har god kännedom om brister, behov och önskemål. 

Under intervjuarbetet kommer säkerligen berättelser om händelser och platser 
längs vägen att komma fram – sådant som kan finnas som grund för en utveckling 
av vägens värden. 

Alla data som kommer fram i intervjuerna markeras på kartor och i text för att 
ligga till grund för den slutliga bedömningen. 

Steg 1, 2 och 3 ska leda fram till en karta och beskrivning som redovisar:

• det vägnät som ingår i analysen.

• det landskap som berörs – de regionala huvuddragen 

• kända landskapsvärden och turistmål/sevärdheter längs vägen

• kända delsträckor med höga upplevelsevärden.

• kända ”briststräckor”. Det kan vara monotona sträckor eller sträckor med bris-
tande underhåll, för få möjligheter att stanna med mera. 
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4. Fältresa

Fältresan ska ge underlag för beskrivning av de centrala kriterierna för en upple-
velserik väg, och som finns i checklistan i föregående kapitel. Under fältresan kon-
trolleras de tidigare uppgifterna, och den ligger också till grund för bedömningen 
av brister och kvaliteter längs den aktuella stråket. Under fältresan kan också 
intervjuerna kompletteras. 

Fältresan utgör också en möjlighet att se brister och potential i vägens omgivning-
ar även utanför det område som Trafikverket har rådighet över. En sådan faktor är 
utsiktsröjningar längs diken och kantzoner som begränsar utblickar vid exempel-
vis rastplatser och utsiktssträckor. Vid fältbesöket kan man också upptäcka kvalite-
ter och möjligheter som kan tas tillvara i den fortsatta planeringen och underhållet 
av vägsträckan. 

Längs vägarna finns målpunkter av olika typ. Under inventeringen är det viktigt 
att ta fram såväl de varaktiga besöksmålen – de som har hållit och kommer att 
vara attraktiva länge – och de som är mer tillfälliga. Den senare typen kan vara av 
karaktären gårdsbutiker och verksamheter vars livslängd kan vara begränsad. Ge 
akt på hur detta förändras över tid!

När andelen utländska trafikanter växer, måste även information om vägarbeten, omledningar och andra störningar i framkomlig-
heten skrivas på flera språk. Detta måste bli en del i det goda värdskapet!
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5. Sammanställning och åtgärdsförslag

Resultatet av inventeringar, intervjuer och fältresa sammanställs och en preliminär 
bedömning av vägsträckornas upplevelsevärden görs. Arbetet resulterar förutom i 
en värdering av kvaliteter och brister också i förslag till åtgärder, exempelvis

• röjning av utblickar/utsiktssträckor

• strategi för åtgärdernas hållbarhet över tid – hur utsikter ska kunna vidmakt-
hållas med mera. 

• komplettering av pausmöjligheter och information

• förbättrad vägvisning. Det kan finnas kvaliteter i vägens närhet somkan göras 
tillgängliga med vägvisning och mindre åtgärder.

• justeringar av vägens läge kan aktualiseras i samband med andra åtgärder, 
exempelvis bärighetshöjande åtgärder. 

6. Workshop

Det preliminära resultaten av arbetet presenteras och diskuteras med företrä-
dare för Trafikverket, turistbranschen och andra berörda intressenter. Målet är 
att vara överens om de föreslagna åtgärderna och att de läggs in i olika aktörers 
verksamhetsplanering.

7. Redovisning 

Resultatet sammanställs i en rapport. Det är viktigt att dokumentera nuläget, för 
att sedan kunna bedöma vilken förändring som olika insatser har åstadkommit. 
Dokumentationen kan exempelvis vara i form av fasta fotopunkter, dit man kan 
återkomma och enkelt visa effekterna av vidtagna åtgärder. 
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