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1 Vacker och karaktäristisk vy från mindre väg 
i backlandskapet väster om Högsäter – mot 
Kroppefjälls silhuett öster om samhället.
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Förord

ägverket har under den senaste tioårsperioden börjat använda sig av gestaltningsprogram 
för vägprojekt. Syftet har varit att klargöra vilka ambitioner som gäller för en planerad väg-
investering, vad som ska åstadkommas och hur. Programmen har hittills huvudsakligen 
behandlat nybyggnad av vägar eller broar, och de har varit knutna till ett specifikt projekt. 

I projektet Dalslands vägmiljöer har vi valt att använda gestaltningsprogrammet som hjälpmedel i ett 
annat syfte. För det första berör programmet ett vägnät som inte kommer att påverkas av större föränd-
ringar i form av nya investeringar eller andra insatser. För det andra omfattar programmet vägarna i ett 
helt landskap, vilket är unikt. Detta innebär att drift- och underhållsfrågorna blir centrala och att de 
smärre förändringar som ändå alltid sker längs vägarna kan genomföras utifrån en övergripande ambi-
tion som detta program vill förmedla.

Det är vår förhoppning att den här skriften ska bli ett aktivt verktyg för vackrare vägar i Dalsland 
och en mer landskapsanpassad väghållning som tydligare än annars beaktar lokala värden och kvalite-
ter. Gestaltningsprogrammet i denna första upplaga är tänkt som ett öppet, levande dokument. Det 
innebär att vi som är projektledare för Dalslands vägmiljöer gärna tar emot synpunkter på programmets 
innehåll.

Bengt Johansson, Vägverket Region Väst, Vänersborg
 Johnny Hedman, SWECO FFNS Arkitekter AB

V
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Sammanfattning

etta gestaltningsprogram är en del av projektet ”Dalslands väg-
miljöer”, ett FUD-projekt (FUD=Forskning Utveckling Demon-
stration) som bl a syftar till att utveckla Dalslands vägmiljöer så 
att landskapets upplevelsevärden tas tillvara och framhävs.

Dalsland är ett landskap med mycket omväxlande terrängformer som givit 
upphov till varierande natur- och kulturmiljöer. Huvuddelen räknas till ett så 
kallat sprickdalslandskap, men omfattar även isälvsformationer, myrlandskap, 
böljande backlandskap och ett stort slättområde. Dalsland går att dela in i så 
kallade landskapstyper, dvs områden som har tillräckligt enhetlig karaktär för 
att skilja sig från de övriga. 

Inom projektet ”Dalslands vägmiljöer” har sju landskapstyper identifie-
rats: 
•  Vänerkusten – varierande kuststräcka längs Vänern med stora upplevelse-

värden 
•  Dalboslätten – flackt odlingslandskap i sydöst, med spridda gårdar och tyd-

ligt framträdande landmärken 
•  Kroppefjäll – framträdande, skogklätt höjdparti mitt i Dalsland, med branta 

sidor mot omgivande landskap
•  Backlandskapet – mjukt böljande och varierat landskap i sydväst med om-

växlande skog, odlings- och betesmark
•  Sjölandskapet – kuperat och sjörikt område i nordöstra Dalsland
•  Myrmarkerna – mossrikt, flackt område i mellersta Dalsland
•  Vildmarksområdet – kuperat skogsområde i nordväst med stark vild-

marksprägel 
Gestaltningsprogrammet innehåller rekommendationer för hur drift och ut-
veckling av vägmiljöerna bör utföras för att ta tillvara och lyfta fram särarterna 
inom respektive landskapstyp. 

D
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1 Rekommendationerna 
i gestaltningsprogrammet 
berör till stor del utformning, 
bearbetning och skötsel 
av vägens sidoområden.

3 Pausplatser bör skapas 
i lägen med landskaps-
mässiga upplevelsevärden 
som till exempel utblickar 
och/eller vattenkontakt.
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En stor del av rekommendationerna är grundläggande för att uppnå vackra 
och harmoniska vägmiljöer oavsett inom vilken landskapstyp vägen är belä-
gen, medan andra är specifika för de respektive landskapstyperna. Vissa re-
kommendationer är främst beroende av om landskapet är flackt eller kuperat 
samt skogklätt eller öppet, varför de är återkommande för hela eller delar av 
flera av de olika landskapstyperna. Avsikten med både de generella och de land-
skapstypsspecifika rekommendationerna är att åstadkomma vägmiljöer som 
harmonierar med och framhäver det dalsländska landskapet. 

Huvudsakligen rör rekommendationerna vägens förhållande till omgiv-
ningen, vilket främst påverkas av vägens linjeföring och sidoområdenas ut-
formning. 

Exempel på generella rekommendationer är att sidoområden alltid ska vara 
jordklädda med jord ”från platsen”. Dvs att jordtäckning av till exempel si-
doområden i skogsmark ska utföras med mager vegetationsjord från intillig-
gande skogsmark och att sidoområden inom odlingslandskap ska täckas med 
mer näringsrik matjord från intilliggande marker. Detta syftar till att gynna 
den naturliga floran och därmed få vägområdet att harmoniera med omgiv-
ningarna.

Specifika rekommendationer kan till exempel röra utformning av slänter 
och bergskärningar samt vegetationshantering. Utöver vägens linjeföring och 
utformning av sidoområdena är även typen av utrustning och material inom 
vägmiljön samt vården av det omgivande landskapet betydelsefulla faktorer 
för helhetsupplevelsen av vägmiljön och landskapet. 

De generella och de landskapstypsspecifika rekommendationerna omfattar 
riktlinjer för ”vägen och dess sidoområden”, ”utrustning i vägmiljön”, ”paus-
platser”, ”röjning och öppethållande”, ”huvudvägar” och ”knutpunkter”. 

Ambitionen med pausplatser är att skapa trevliga miljöer, med höga land-
skapsmässiga upplevelsevärden, för enklare stopp längs vägen. Med landskaps-
mässiga upplevelsevärden menas till exempel vackra eller intressanta utblickar, 
natur- eller kulturmiljökvaliteter eller av andra skäl tilltalande platser i land-
skapet. 

Genom Dalsland sträcker sig fem större vägar: väg 45, väg 164, väg 166, väg 
172 och väg 173. Dessa vägar passerar genom flera landskapstyper och har där-
för stor potential att framhäva variationen i det dalsländska landskapet. För 
dessa större vägar ges endast en översiktlig beskrivning av karaktärsvärden och 
särskilt betydelsefulla avsnitt och knutpunkter (stora eller av andra skäl viktiga 

SAMMANFATTNING



DALSLANDS VÄGMILJÖER – GESTALTNINGSPROGRAM10

vägkorsningar). De flesta av dessa knutpunkter kan, rätt utformade, på ett tyd-
ligare och mer inbjudande sätt leda resenären rätt genom landskapet. 

I projektet har införts begreppet upplevelsevägar för vackra eller särskilt in-
tressanta vägar/vägavsnitt. Att lyfta fram upplevelsevägar kan vara ett mycket 
bra sätt att underlätta för besökaren att ta alternativa vägar och på så sätt bättre 
ta del av landskapets värden. För att upplevelsevägarna verkligen skall bidra 
till kvalitativa landskapsupplevelser är det viktigt att formulera gemensamma 
krav på de vägar som pekas ut. Bland annat bör det finnas gemensamma kri-
terier för urval – värden, geografisk fördelning m m – skyltning, kartredovis-
ning, förbättringsåtgärder, skötsel, ansvarsfördelning m m. I detta arbete har 
ett urval tänkbara upplevelsevägar föreslagits, vilka kan tjäna som underlag för 
fortsatt arbete.          
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Inledning

etta gestaltningsprogram är en del av projektet ”Dalslands vägmil-
jöer”. Dalslands vägmiljöer är ett FUD-projekt (FUD = Forskning 
Utveckling Demonstration) inom Vägverket som bedrivs i samver-
kan med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Göta-

land, Kommunalförbundet Dalsland, berörda kommuner, ett stort antal 
lokala utvecklingsgrupper samt andra myndigheter och organisationer. 

Projektets mål och avsikter: 
• Projektet ska bidra till att utveckla verkets kunnande om hur man systema-

tiskt kan driva en samverkansprocess för att utveckla gestaltningen av väg-
nätet i ett helt landskap. 

•� Projektet ska bidra till att göra Dalsland till ett föredöme när det gäller att 
vårda och utveckla vägmiljöerna så att landskapets upplevelsevärden tillva-
ratas och framhävs.

• Projektet ska stödja strävandena att förbättra vägnätets funktion och säker-
het för olika kategorier av trafikanter.

• Projektet ska medverka till att utveckla Dalslands attraktivitet för näringsliv 
och bosättning.

Inom projektet Dalslands vägmiljöer har en redovisning av Dalslands förut-
sättningar för utvecklingsprojektet, olika landskapstyper samt det arbete som 
hittills utförts när det gäller samverkan på lokal nivå sammanställts i rap-
porten ”Dalslands vägmiljöer – Redovisning av inledande arbete”, Vägverket 
publ 2004:108. 

Ett av målen med gestaltningsprogrammet inom FUD-projektet är att testa 
möjligheten att utifrån analys och beskrivning av landskapet ta fram specifika 
rekommendationer för drift och utveckling av vägnätet för respektive land-
skapstyp. 

Hittills har arbetet visat att detta till vissa delar är möjligt, men att många 
åtgärder och rutiner för att uppnå tilltalande vägmiljöer är generella och obe-

D
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roende av landskapstyp. De rekommendationer som kan urskiljas som spe-
cifika för respektive landskapstyp rör ofta vård och utveckling av vägens si-
doområden, utrustning i och i anslutning till vägmiljön samt vilka utblickar 
över landskapet som är mest betydelsefulla att vårda. Översiktligt sett skiljer 
sig åtgärds- och skötselrekommendationerna främst åt beroende på om land-
skapet är flackt eller kuperat samt om det består av skogsmark eller öppen od-
lingsmark. Därför är vissa rekommendationer återkommande för vägar inom 
till exempel skogklädda kuperade landskapspartier eller flacka, uppodlade dal-
gångar oavsett inom vilken landskapstyp de förekommer. 

Övriga mål med gestaltningsprogrammet:
• Upplevelsevärdena i de olika landskapstyperna ska framhävas i gestaltning-

en av vägmiljöerna.
• Särprägeln hos den dalsländska naturen och kulturen ska respekteras.
• Vägmiljöerna ska underlätta orienteringen och inbjuda till att ta del av 

landskapets värden.
Gestaltningsprogrammet är avsett att utgöra underlagsmaterial för den som 
sköter, planerar och utför åtgärder inom vägområdet och intilliggande mil-
jöer. Programmet är även tänkt som ett så kallat ”levande dokument”, vilket 
innebär att det ska kompletteras och utvecklas allt eftersom nya metoder och 
ny kunskap utvecklas och erfarenheten växer. 

Gestaltningsprogrammet omfattar huvudsakligen vägar på landsbygd. Ut-
formningsprinciper för vägar genom tätorterna ingår inte. Då många av de 
större vägarna i Dalsland går igenom eller passerar ytterkanterna av de större tät-
orterna i landskapet, har dock behandlingen av dessa vägmiljöer stor betydelse 
för den totala trafikantupplevelsen vid resor i Dalsland. 

Arbetsgrupp för gestaltningsprogrammet: Johnny Hedman, SWECO FFNS, 
Anna Lindell, Vägverket Borlänge, Josefina Lenning och Råger Palm, Vägverket 
Region Väst, Stig Carlsson, ESS-CE konsult, Eva-Lisa Anderson och Henrik 
Undeland, Ramböll Sverige AB. Innehållet baseras bland annat på resultat av 
möten och seminarier inom projektet, arrangerade av Bengt Söderström och 
Karin Rebelius.

Gestaltningsprogrammet omfattar instruktioner och rekommendationer 
dels på en generell nivå, dels på en nivå som är anpassad för respektive land-
skapstyper. Observera därför att rekommendationer för en viss åtgärd kan fin-
nas på två ställen om en viss landskapstyp kräver något som inte gäller gene-
rellt för hela Dalsland.
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T
rots att Dalsland är litet till ytan omfattar landskapet en rik prov-
karta på olika typer av terrängformer som givit upphov till mycket 
varierande natur- och kulturmiljöer. Huvuddelen av landskapet räk-
nas som så kallade sprickdalslandskap, men Dalsland omfattar även 

isälvsformationer, myrlandskap, böljande backlandskap och ett slättområde i 
sydost som är ett av Sveriges plattaste områden. Dalsland är också det land-
skap som har den största andelen sjöar (11 procent av ytan). 

Den stora variationen inom Dalsland gör att landskapet går att dela in 
i ett antal områden med så pass enhetlig karaktär att de skiljer sig från de 
övriga. Dessa karaktärsområden benämns här landskapstyper. Inom det-
ta projekt har en indelning i följande landskapstyper gjorts: Vänerkusten, 
Dalboslätten, Kroppefjäll, Backlandskapet, Sjölandskapet, Myrmarkerna och 
Vildmarksområdet. De olika landskapstypernas karakteristiska egenskaper re-
dovisas nedan under respektive landskapstyp. Eftersom Dalsland är ett till 
ytan litet landskap är avstånden mellan de olika landskapstyperna kort, 
vilket bidrar till den variationsrika upplevelsen av landskapet. Dalsland 
har, förutom ett varierande landskap, även många vackra och upple-
velserika små vägar vid sidan av de större vägarna 45, 164, 
166, 172 och 173.  

Genom åtgärder i vägmiljöerna kan särarten inom 
respektive landskapstyp ytterligare tas tillvara och lyf-
tas fram. De naturgivna förutsättningarna och det en-
gagemang som lokalbefolkningen har visat innebär att 
landskapet lämpar sig väl för ett arbete som syftar till att 
utveckla vägmiljöerna.

Landskapstyperna, de större samhällena och det väg-
nät som binder samman de olika orterna ger en översikt-
lig struktur för Dalsland som kan användas för att tyd-
liggöra upplevelsen av landskapet, underlätta orienteringen 
och för att besluta om vilka åtgärder som förstärker upplevelsevärdena.

Landskapets särart och upplevelsevärden
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5 Schematisk bild över 
Dalsland med de olika 
landskapstyperna. Bild ur 
Vägverket Publ 2004:108.

LANDSKAPETS SÄRART OCH UPPLEVELSEVÄRDEN 
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Berggrund.
(Ur Sveriges 
Nationalatlas, 
Västra Götaland)

Topografi. 
(Ur Sveriges 
Nationalatlas, 
Västra Götaland)
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I detta kapitel ges under respektive landskapstyp en inledande beskrivning 
och karaktäristik av respektive område. Därefter redovisas utformningsprinci-
per som är specifika för respektive landskapstyp. Främst är det rekommenda-
tioner för sidoområdenas utformning samt utrustning och material som skiljer 
sig åt på landskapstypsnivå. I vissa fall kan en utformningsprincip passa för 
mer än en landskapstyp, men inte generellt för hela Dalsland. Sådana ut-
formningsprinciper redovisas då återkommande under de landskapstyper där 
den bör praktiseras. 

Rubriksättningen följer den som redovisades i kapitlet Generella rekom-
mendationer, men underrubriker som inte anses relevanta för en speciell 
landskapstyp utgår.

Rekommendationer för respektive landskapstyp

VÄNERKUSTEN

Vänern är Sveriges största sjö och Europas tredje största (efter Ladoga och 
Onega i västra Ryssland).

Geologiskt utgörs Vänern av en sänka i en nästan plan urbergsyta. Vänerns 
stränder är mycket varierande och utgörs av allt från vidsträckta sandstränder 
som vid Vita Sannar i Mellerud, grunda vassbevuxna vikar, klippuddar och 
blockstränder till steniga strandpartier som vid Hjortens udde. Vänerkustens 
avgränsning mot Vänern utgörs i söder av en brant förkastning varför skärgård 
nästan helt saknas från Vänersborg och upp till Hjortens udde. Stränderna 
består till stora delar av berghällar av röda och gråa graniter och gnejser som 
bildar vackra vikar och uddar. På vissa avsnitt norr om Hjortens udde finns 
många öar och skär. Mellan Mellerud och Åmål bildar öarna och skären grun-
da skärgårdar med Tösse skärgård söder om Åmål som den mest framträdan-
de.

REKOMMENDATIONER FÖR RESPEKTIVE LANDSKAPSTYP | VÄNERKUSTEN
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VÄNERKUSTEN

Landskaps- och vägmiljökaraktärer
�• Närhet till vatten, upplevelser och variationsrika stränder.
�• Vattenkontakten till stor del dold för trafikanterna.
�• Mjukt småkuperat jordbrukslandskap och vägnät med 

småskalig, mjuk linjeföring i söder.
�• Skogsdominerat landskap med hällmarker och tyngre 

infrastruktur (väg 45 och järnväg) i norr.

Rekommendationer för underhåll och utveckling
�• Framhäva vattnets närhet och kustens upplevelsevärden. 
�• Bibehålla småskaligheten och vägarnas variationsrika 

linjeföring i söder. 
�• Värna om enkelhet och renhet i vägmiljö, vägutrustning 

och närmiljöer längs väg 45.

Praktiska exempel
�• Förbättrad skyltning mot besöksmål. 
�• Undvik om möjligt kurvrätningar i plan och profil, behåll/ut-

veckla mjuka och gröna sidoområden, värna om solitärträd 
i vägens närhet.

�• Röjning/öppethållande av vyer över Vänern, undvik sikt-
skymmande räcken, minimera och samordna skyltning 

     och belysning.

VÄNERKUSTEN

Målpunkter

Tössebäcken

Vingens hamn

Yttre Bodane

Köpmannebro

Sunnanå

Vita Sannar

Näs Sannar

Hjortens udde

Dalaborg

Dalbergså

Centralorter

Åmål

Mellerud
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Trots sin enorma storlek är Vänern svårtillgänglig och nästan osynlig för trafi-
kanterna. För den som färdas längs väg 45 är Vänern nästan helt dold.

Kusten söder om Mellerud utgörs av en smal kuperad zon mellan Dalbo-
slätten och Vänern. Landskapet är här väldigt småskaligt i förhållande till 
slättlandskapet. Bebyggelsen utgörs främst av mindre villa- och fritidshusbe-
byggelse, till stor del placerad i anslutning till vegetationspartier väster om 
kustvägen eller öster om den i sjönära läge.

Vägarna längs kusten slingrar sig fram genom det småböljande landskapet 
och ger en varierande resa med många, men korta utblickar. Vissa vägar har en 
tydligt ålderdomlig sträckning som i flera lägen kantas av milstolpar av sten. 
Karaktärsfulla solitärträd längs vägen ger en ytterligare variation åt resan.

Längs Vänerkusten finns en mängd ”smultronställen” som erbjuder möjlig-
heter till natur- och kulturupplevelser, bad, båtsport och fiske. Till dessa plat-
ser får den oinitierade leta sig fram via stickvägar från väg 45. Skyltning och 
annan information ger i stort sett ingen information om de upplevelsevärden 
som finns längs kusten.

De material och färger som är karaktäristiska för Vänerkusten är naturma-
terial som trä, grus, klippor och gräs respektive olika grå och naturgröna ny-
anser samt falurött.

REKOMMENDATIONER FÖR RESPEKTIVE LANDSKAPSTYP | VÄNERKUSTEN
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1 Från vägarna längs kusten öppnar sig enstaka utblickar över Vänerns vattenytor och lockar till ”strandhugg” på sidovägarna.

1 Vägarna utmed södra delen av Vänerkusten slingrar sig ofta fram i det småkuperade landskapet.
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VÄNERKUSTEN – REKOMMENDATIONER

Vägen och dess sidoområden

LINJEFÖRING. Vid förbättringsåtgärder bör befintlig linjeföring följas eller 
efterliknas så långt som möjligt. Eventuella nödvändiga förändringar av vä-
garnas profil bör helst inte göras så att större skärningar uppstår. Se vidare 
sidoområden nedan.

SIDOOMRÅDEN. Skärningar i vägens sidoområden bör generellt undvikas i det 
mjukt småböljande kustlandskapet. Nödvändiga jordskärningar bör utföras 
rundade och med så flack och varierande lutning att de upplevs som en na-
turlig sluttning. 

Om berg sticker fram i en jordskärning bör detta läggas flackt och täckas 
med jord så att hela skärningen uppfattas som en jordsluttning. Alternativt 
bör skärningen i berg utföras så att bergets naturliga söndersprickningsrikt-
ning utnyttjas och att bergsklacken uppfattas som naturlig. Inga borrhål ska 
vara synliga. Se bilden på sidan 32.

Om behov av större bergskärningar uppstår, där rekommendationerna ovan 
inte är möjliga att tillämpa, bör utformningen av skärningarna beslutas i sam-
råd med Vägverkets landskapsarkitekt.

VÄXTLIGHET. Karaktärsfulla solitärträd i anslutning till vägen, vindpinad kust-
vegetation och övrig karaktäristisk strandvegetation bör bevaras och vårdas. 

Inom den småskaliga och lummiga södra delen av kusten kan planteringar 
i samband med vägåtgärder vara motiverade som påbyggnad på den naturliga 
vegetationen där ”sår” uppstår eller som stöd för exempelvis väderskydd och 
skyltar. Omgivande vegetation bör styra artvalet. Ek eller vildapel är lämpliga 
som solitärträd inom de södra delarna av kusten. 
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1 Solitära träd utmed vä-
garna är mycket viktiga för 
landskapets karaktär och 
bör så långt möjligt bevaras 
och vårdas.

3 Ofta fungerar träd, som 
de på bilden, som ”port” till 
uppfarten till någon gård 
från en större väg.
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Utrustning i vägmiljön

RÄCKEN OCH STÄNGSEL. Om värdefulla solitärträd i vägens närhet bedöms 
utgöra en säkerhetsrisk för trafikanterna, eller om trädet riskerar att skadas, 
bör ett förstärkt räcke av trä sättas upp förbi trädet.

BELYSNING. Eventuell funktionsbelysning längs det mindre vägnätet i söder 
bör om möjligt placeras längs vägens ”insida” (ej sjösida) för att utblickar över 
kusten inte ska störas. Samma princip gäller även om funktionsbelysning blir 
aktuell längs de partier av väg 45 som har visuell kontakt med vattnet.

Effektbelysning bör användas mycket sparsamt längs det mindre vägnätet 
i denna landskapstyp. Om effektbelysning ska användas bör den syfta till att 
framhäva närheten till vattnet genom att belysa t ex enstaka klippblock, sjö-
bodar eller annat i vattnets närhet.

SKYLTAR. Intressanta platser och företeelser längs kusten bör tydligare skyltas 
från vägarna för att göra besökare och genomresenärer mer observanta på 
utbudet och närheten till kusten.

För att undvika en brokig flora av skyltar som ger ett rörigt intryck i väg-
miljön bör lokala mål och anläggningar, t ex kanotuthyrning, fiskelägen och 
hembygdsgårdar skyltas med Vägverkets vita skyltar med svart text. Namn på 
anläggning eller plats kan kompletteras med standardiserad symbol (till exem-
pel bad, kaj, kaffekopp, bestick m m) där sådan finns.

ÖVRIG UTRUSTNING. Övrig utrustning i eller i nära anslutning till vägmiljön 
bör följa ett gemensamt tema vad gäller material. 

De material som främst rekommenderas är trä (ej obehandlat och omålat), 
natursten, naturgrus och tegel.
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PAUSPLATSER. Inom den södra delen av kusten, söder om Mellerud, med 
endast ett mindre vägnät är behovet av pausplatser begränsat. Det viktiga här 
är att skyltning m m underlättar för besökaren att hitta ned till Vänern, och 
trevliga och intressanta platser vid vattnet som kan erbjuda rastmöjligheter.

I höjd med Köpmannebro, där väg 45 passerar i nära anslutning till Vänern, 
bör möjligheterna att skapa en pausplats utredas.

RÖJNING OCH ÖPPETHÅLLANDE. Vid kusten är röjning och öppethållande av 
markerna ned mot Vänern den viktigaste underhållsåtgärden för att landska-
pet ska komma till sin rätt. Röjning bör ske både för att skapa utblickar över 
Vänern och för att visa fram karaktäristisk strandvegetation.

Därutöver är det viktigt att förhindra igenväxning av i dag öppna marker så 
att landskapets variationsrikedom inte försvinner.

1 Längs Vänerkusten är 
det viktigt att både under-
hålla och skapa öppen mark 
och utblickar mot Vänern.
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Huvudvägar

Norr om Mellerud, vid Köpmannebro, går väg 45 mycket nära vattnet i både 
Svanefjorden och Vänern. Närheten till vattnet märks dock sällan för den som 
färdas längs väg 45. Särskilda åtgärder längs detta parti bör syfta till att öppna 
upp vyer och på annat sätt tydliggöra vattenkontakten. Möjlighet att anordna 
en pausplats bör också utredas. 

Knutpunkter

Betydelsefulla knutpunkter inom Vänerkusten finns främst längs väg 45 från 
Mellerud och norrut: avtagsvägen mot Håverud norr om Mellerud samt an-
slutningen mot väg 164 i Åmål. 

Avtagsvägen mot Håverud har stor betydelse då den ska leda trafiken till 
Dalslands största turistattraktion.

1 Väg 45 löper helt nära 
Vänern på vissa avsnitt 
av den norra delen av 
Vänerkusten men har 
trots det relativt få vatten-
kontakter. De utblickar som 
finns är därför viktiga att 
vårda och kanske utöka.
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DALBOSLÄTTEN

Landskaps- och vägmiljökaraktärer
• Flackt och storskaligt odlingslandskap, med stora 

åkerfält och utspridda gårdar.
• Vegetationen utgörs av alléer, trädridåer kring gårdar 

och längs vattendrag samt enstaka solitärträd.
• Vägarna går i ägo- och brukningsgränser från gård 

till gård
• Vida utblickar över landskapet, landmärken fram-

träder tydligt och skapar karaktärsfulla silhuetter.
• Kroppefjälls mörka silhuett i väster är påtaglig.

Rekommendationer för underhåll och utveckling
• Bibehåll öppenheten i landskapet och befintlig 

vegetationsstruktur.
• Bibehåll de mindre vägarnas traditionella lägen, 

knyckiga linjer och kontakt med gårdarna. 

Praktiska exempel
• Undvik planteringar, håll sidoområden rena från sly, 

minimera utrustningen i vägmiljön och undvik så 
långt möjligt vallar och bullerskärmar.

• Minimera diken och sidoområden så att omgivande 
mark är brukbar fram till vägen, undvik att flytta ut 
vägar alltför långt från gårdsmiljöerna.

• Bibehåll och utveckla vyer mot kyrkor, silor, Kroppe-
fjäll och andra landmärken. 

DALBOSLÄTTEN

Målpunkter

Åsnebyn

Hamrane

Nuntorp

Centralort

Brålanda
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DALBOSLÄTTEN

Slätten utgör ett flackt och storskaligt odlingslandskap. Gårdarna ligger ut-
spridda i landskapet mellan stora åkerfält. Bebyggelsen är vanligen omgiven 
av skyddande trädridåer och ofta leder alléer fram till bostadshusen.

Bebyggelsen på slätten följer samma färgskala som i backlandskapet med 
ekonomibyggnader målade med röd slamfärg, fähusdelar ofta uppbyggda av 
rött tegel, mangårdsbyggnader ofta målade i ljust gula eller vita oljefärger. Det 
vanliga takmaterialet på både mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader är 
lertegel. Vägnätet över slätten är huvudsakligen anpassat efter kulturlandska-
pets odlings- och bebyggelsestrukturer. Vägarna går i ägo- eller bruknings-
gränser för att inkräkta minimalt på brukbar mark. Bebyggelsen, främst eko-
nomibyggnader, på de gårdar som passeras ligger i mycket nära anslutning till 
vägen. Ekonomibyggnaderna vänder ofta gaveln mot vägen och ligger väldigt 
nära vägkanten. Många av bostadshusen är försedda med omsorgsfullt utfor-
made snickeridetaljer.

Trafikantens upplevelse av slättlandskapet utgörs av vida utblickar över 
åkermark, vilket ibland kan ge ett enformigt intryck. Större byggnader och 
anläggningar som t ex silor ger en stark silhuettverkan i det flacka landskapet. 
Även andra landmärken, som gårdar, kyrkor, holmar med vegetation m m, 
framträder tydligt i det annars flacka landskapet och har därför särskilt stor 
betydelse som blickfång och för orientering i landskapet. Ett annat mycket 
betydelsefullt inslag i landskapet är Kroppefjälls silhuett i väster.

Upplevelsen av slättlandskapet skiftar karaktär med dygnets, vädrets och 
årstidernas växlingar. Det landskap som ibland kan te sig enformigt kan i ett 
annat ljus upplevas storslaget eller i dåligt väder rent ogästvänligt. 

Snödrev kan tidvis ställa till stora trafikproblem på vägarna i slättlandska-
pet. 

Dalboslätten vilar på samma geologiska grund som Västgötaslätten. När in-
landsisen drog sig tillbaka för ca 10 000 år sedan utgjorde Dalboslätten under 
flera tusen år en del av Atlantens botten. Slättens leriga jordar är sediment som 
avlagrades på havets botten efter isavsmältningen.

De material och färger som är karaktäristiska för slätten är framför allt tegel 
och målat trä respektive tegelrött, falurött, ljust gult och vitt. 
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1 Åkermark med glest utspridda gårdar och dungar med vegetation är kännetecknande för slätten.

1 Kroppefjälls silhuett utgör en betydelsefull karaktär för slätten. Fjället utgör även en markant avgränsning av slätten i väster.
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DALBOSLÄTTEN – REKOMMENDATIONER

Vägen och dess sidoområden

LINJEFÖRING. Vid förändringar av linjeföringen på slätten är det viktigt att 
ta hänsyn till de befintliga karaktärerna och vägarnas anpassning till odlings- 
och bebyggelsestrukturer. Detta är viktigt för upplevelsen och förståelsen av 
kulturlandskapet.

SIDOOMRÅDEN. Diken och bankar bör, i sidled, begränsas så mycket som möj-
ligt (utan att ge alltför branta och erosionsbenägna sidor) för att göra det möj-
ligt att bruka marken nära vägen. Skärningsslänter högre än cirka en meter 
bör läggas så flacka som möjligt, både för att den brukningsbara marken ska 
nå så nära vägen som möjligt och för att minska snödrevsproblemen. Se prin-
cip, bilden nedan. Jordbeklädnad av bankar och slänter är viktigt på slätten.

Om berg sticker fram i en jordskärning bör detta läggas flackt och täckas 
med jord så att hela skärningen uppfattas som en jordsluttning. Alternativt 
bör skärningen i berg utföras så att bergets naturliga söndersprickningsrikt-
ning utnyttjas och att bergsklacken uppfattas som naturlig. Inga borrhål ska 
vara synliga. Se bilden överst på sidan 32.

Om behov av större bergskärningar uppstår, där rekommendationerna ovan 
inte är möjliga att tillämpa, bör utformningen av skärningarna beslutas i sam-
råd med Vägverkets landskapsarkitekt. 

Bergskärningar bör följa vägens linje och inte skapa bågformer som avviker 
från den. T ex uppfattas konkava bergskärningar i en innerkurva som ologiska 
och ingreppet upplevs onödigt stort.

a

b

c
1:10

b

1  Önskvärd princip för hantering av skärningsslänter och diken i slättlandskapet. Diken bör, 
i sidled (a), begränsas så mycket som möjligt för att möjliggöra brukbar mark nära fram till 
vägen. Skärningsslänter högre än ca 1 meter (c) bör sänkas för att skapa brukningsbar mark 
(max 1:10) så nära intill vägen som möjligt. Genom att sänka släntkrönet (b) minskar även snö-
drevsproblemen och vägen får en bättre landskapsanpassning.
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VÄXTLIGHET. Planteringar bör undvikas i det öppna slättlandskapet. Plante-
ringar kan dock vara motiverade som komplettering eller nyplantering av al-
léträd eller trädplanteringar i anslutning till gårds- och bebyggelsemiljöer. Vid 
korsningar, hållplatser och eventuellt pausplatser kan det vara motiverat med 
plantering av något karaktärsfullt solitärträd för att markera platsen eller för 
att ge den stöd i landskapet.

Buskplanteringar inom slättlandskapet bör endast göras i anslutning till träd-
gårdsmiljöer.

Utrustning i vägmiljön

RÄCKEN OCH STÄNGSEL. Om värdefulla solitär- eller alléträd i vägens närhet 
bedöms utgöra en säkerhetsrisk för trafikanterna, eller om trädet riskerar att 
skadas, bör ett förstärkt räcke av trä sättas upp förbi trädet.

BELYSNING. Om effektbelysning ska användas bör den syfta till att framhäva 
karaktärsfulla solitärträd, kyrkor, silor eller andra framträdande byggnader el-
ler objekt. 

BULLERSKYDD. Bullerskydd i form av vallar bör undvikas på slätten. Det som 
rekommenderas är först och främst fönster- och fasadåtgärder, i andra hand 
skärmar av trä. Utformningen av bullerskärmarna bör göras så att de får en 
skala, form och färgsättning som passar för platsen.

ÖVRIG UTRUSTNING. Övrig utrustning i eller i nära anslutning till vägmiljön 
bör följa ett gemensamt tema vad gäller material. De material som rekom-
menderas är främst trä (behandlat och målat), tegel och skiffer (främst norra 
delen av slätten).

1  På Dalboslättens nord-
västra del finns inslag från 
närbelägna Kroppefjäll som 
t ex skifferklädda fasader 
(överst). Ovan karaktäris-
tiskt smideskors. 
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PAUSPLATSER. Lämpliga pausplatser längs det mindre vägnätet på slätten kan 
anordnas i anslutning till passager av åar och vattendrag. Utmed väg 166 vid 
Ekholmen planeras en pausplats som får vacker utsikt över slätten nedanför 
Kroppefjäll.

RÖJNING OCH ÖPPETHÅLLANDE. På slätten är ett allmänt öppethållande och 
brukande av odlingsmarken det viktigaste. I det flacka landskapet utgör även 
mindre igenväxande ytor och låg slyvegetation hinder för vyerna över landska-
pet. Även röjning för att öppna och behålla vyer mot karaktärsfulla landmär-
ken och vattendrag är mycket viktigt på slätten.

1  På Dalboslätten är det 
viktigt att röja och gallra 
stränderna längs vatten-
dragen för att behålla land-
skapets karaktär.  
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3  Vid sidan om underfar-
ten på den övre bilden lig-
ger den ytjord slarvigt upp-
lagd som skulle behövts till 
att täcka slänterna på ett 
prydligt sätt. I makadamen 
skapas i stället ett under-
hållsproblem genom allt 
slyuppslag.

1  Ett särskilt problem på 
Dalboslätten är järnvägsun-
derfarter. Tyvärr blir dessa 
ofta fula hål på grund av allt 
erosionsskydd som täcker 
slänterna.
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Huvudvägar

Slättlandskapets karaktärsvärden upplevs påtagligt från väg 45. Mötet med 
slätten sker i söder vid passagen över järnvägen vid Frändefors.

45:ans linjeföring över slättlandskapet är något ”knyckig”, vilket förmod-
ligen har sin förklaring i att den historiskt sett varit en betydligt mindre väg 
som sträckt sig från gård till gård. Med den skala som väg 45 har i dag och de 
hastigheter den möjliggör skulle reseupplevelsen gynnas av att vägen fick en 
mjukare linjeföring, med stora svepande radier.

På slätten är det viktigt att mängden stolpar och annan utrustning i vägmil-
jön hålls så begränsad som möjligt för att inte störa utblickarna och slättens 
horisontellt utbredda silhuett.

Väg 166 är i dag relativt väl anpassad till omgivningen. Det viktigaste längs 
sträckan över Dalboslätten är att undvika höga bankar och obearbetade sido-
områden, behålla markerna öppna samt undvika för många och stora skyltar 
i det flacka landskapet. 

1  Utmed väg 166 väs-
ter om Mellerud finns flera 
mycket vackra landskaps-
partier, t ex detta med grup-
per av gamla ekar som av-
tecknar sig mot Kroppefjälls 
silhuett.
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1  En rejäl utgallring av vegetationen utmed ån vid Brålanda kyrka 
skulle även sommartid exponera kyrkan mot väg 45 på ett positivt sätt.

1  Vid väg 45 norr om Mellerud finns flera fågelrika våtmarker som ger vägen en särskild karaktär.
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Knutpunkter

Längs väg 45 över Dalboslätten finns två betydelsefulla knutpunkter: anslut-
ningen mot väg 173 söder om Frändefors och anslutningen mot väg 166 vid 
Mellerud.

Även korsningen mellan väg 166 och vägen mot Dals Rostock, strax intill 
kanten av Kroppefjäll, utgör en viktig knutpunkt på slätten. Den utgörs av 
ett trevägsskäl med pendelparkering och busshållplats i direkt anslutning till 
korsningen. 

I dag upplevs platsen som anonym och steril med stora asfaltytor, en korsan-
de kraftledning och flera trafikskyltar. Med relativt enkla åtgärder skulle knut-
punkten kunna ges en mjukare och mindre trafikteknisk karaktär. Målade och 
asfalterade refuger bör ersättas med gräsklädda, sidoområden liksom placering 
av skyltar och belysning bör ses över. När åtgärderna genomförs är det viktigt 
att ta hänsyn till slättens skala och öppenhet. Buskplanteringar bör undvikas 
i det öppna landskapet, men ett vackert och välplacerat solitärträd (eller flera) 
skulle på ett enkelt sätt kunna ge karaktär åt och tydliggöra platsen för trafi-
kanterna. 

11 Knutpunkten mellan väg 
166 och infarten till Dals 
Rostock upplevs i dag som 
anonym och steril och skulle 
med ganska enkla åtgärder 
kunna förbättras utseende-
mässigt.
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Kroppefjäll

Landskaps- och vägmiljökaraktärer
• Hög, framträdande bergsrygg med kuperad skogsmark 

och sjöar.
• Svårtillgänglig vildmark – målpunkt som natur- och ströv-

område.
• Branta, dramatiska avgränsningar gör fjället till ett 
     påtagligt landmärke/bakgrund från omgivande 
     landskapstyper.
• Mycket småskaligt vägnät på och tätt intill foten av fjället.

Rekommendationer för underhåll och utveckling
• Framhäv den mörka, dramatiska silhuetten mot 
     omgivande landskapstyper.
• Tydliggör fjället som besöksmål och framhäv vyer 
     mot omgivande landskap.
• Bibehåll karaktären för vägar längs bergsfoten.

Praktiska exempel
• Undvik belysning på fjällsidan
• Förtydliga skyltning från omgivande vägar samt skapa 

p-platser och utsiktspunkter på fjället.
• Håll öppet från sly ut mot omgivande landskap samt mot 

bergsbranter, block och utströmmande vatten 
     på fjällsidan.

KROPPEFJÄLL

Målpunkter

Rostocks Brunn/Örtagård

Kroppefjälls fritidscenter

Bore Kulle

Ragnerudssjön

Granan

Rådanefors

Centralort

Dals-Rostock
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KROPPEFJÄLL

Kroppefjäll är en ca en mil bred och mer än två mil lång platåartad höjd-
rygg mellan backlandskapet och Dalboslätten. Kroppefjäll utgör en del av 
den unika geologiska bildning som kallas för Dalformationen. Som högst når 
Kroppefjäll ca 240 meter över havet. Mot slätten i öster utgörs gränsen av en 
förkastningsbrant som skapar en mycket markant och ca 150 meter hög ”vägg” 
mot slättlandskapet. Mot backlandskapet i väster är förkastningsbranten inte 
fullt lika markant.

Benämningen ”fjäll” stod i äldre språkbruk för ”kal bergsrygg”. I dag är 
Kroppefjäll skogbevuxet och erbjuder en omväxlande natur med många min-
dre sjöar och ett rikt växt- och djurliv. På slingriga vägar kan besökaren leta sig 
fram till många intressanta och natursköna platser. 

Kroppefjäll är från alla håll relativt svårtillgängligt. Förutom väg 166 i norra 
delen av Kroppefjäll och väg 173 i dess södra del, är det endast ett fåtal min-
dre vägar som leder upp på fjället. En av de gamla vägarna till Norge gick 
över Kroppefjäll och är i dag vandringsled, den så kallade Karolinerleden. 
Kroppefjälls värde för upplevelsen av det dalsländska landskapet och dess väg-
miljöer utgörs främst av dess silhuettverkan och blånande bakgrundsfond från 
flera omgivande landskapstyper samt utblickar över landskapet från några av 
de småvägar som leder upp på fjället.

På nära håll från någon av de mindre vägar som leder kring eller upp på 
Kroppefjäll präglas upplevelsen av de blockrika branterna och de många bäck-
arna som forsar nedför berget i bergssprickor och blockiga fåror.

Karaktäristiska för Kroppefjäll är naturmaterial som trä och skiffer respek-
tive mörka naturfärger som mörkt grå, mörkt gröna och till viss del även blå-
grå färger.
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1 Kroppefjäll reser sig som en skogklädd vägg både mot det flacka slätt-
landskapet i öster och mot det mer böljande backlandskapet i väster.

1 Utblicken från väg 166 på väg ned mot Dals-Rostock ger en upplevelse av bergets mäktighet.
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KROPPEFJÄLL – REKOMMENDATIONER

Vägen och dess sidoområden

LINJEFÖRING. I huvudsak leder endast små vägar upp på och runt Kroppefjäll. 
De större vägarna 173 och 166 korsar fjället i södra respektive norra delen. 

De vägar som går nedanför och precis i kanten av Kroppefjäll bör få behålla 
sitt läge nära intill bergskanten.

De små vägar som leder upp på Kroppefjäll är betydelsefulla för fjällets ka-
raktär av vildmark, orördhet och svårtillgänglighet. Breddning och rätning av 
dessa vägar bör undvikas. 

SIDOOMRÅDEN. Längs de vägar som leder runt och precis i kanten av Kroppefjäll 
finns på flera ställen större block i nära anslutning till vägen. Dessa är en viktig 
karaktär och om de, ur trafiksäkerhetssynpunkt, bedöms vara farliga bör ett 
förstärkt räcke av trä sättas upp förbi blocken.

Bäckar som rinner fram från fjällets sida bör tillåtas att nå nära vägen innan 
de leds genom trumma under vägen. Om erosionsskydd i anslutning till dessa 
vatten krävs rekommenderas att kantiga stenblock från trakten används.

VÄXTLIGHET. Buskartad växtlighet i vägens sidoområden som skymmer ut-
blickar över slätten och som döljer större stenblock och vattendrag i bergs-
kanten bör tas bort. 

7 Stora klippblock 
skänker dramatik åt 
vägarna runt Kroppefjäll 
och bör därför lyftas 
fram genom slyröjning. 
Grusvägen söder om Järbo.
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11 Runt Kroppefjäll har sten under lång tid använts som byggmaterial till bland annat 
räckesståndare utmed vägarna och till de karakteristiska kvarnarna i vattendragen.

Utrustning i vägmiljön

RÄCKEN OCH STÄNGSEL. Om värdefulla solitärträd eller större stenblock be-
döms utgöra en säkerhetsrisk för trafikanterna bör ett förstärkt räcke av trä 
sättas upp förbi trädet.

Befintliga Kohlswaräcken med betong- eller granitstöd bör om möjligt be-
hållas.

BELYSNING. Effektbelysning bör undvikas på Kroppefjälls sidor då det riske-
rar att störa bergets karaktärsfulla, mörka silhuett.

ÖVRIG UTRUSTNING. Övrig utrustning i eller i nära anslutning till vägmiljön 
bör följa ett gemensamt tema vad gäller material. Material som rekommende-
ras på och i anslutning till Kroppefjäll är främst trä (obehandlat och omålat 
uppe på fjället, behandlat och målat nedanför), sten och tegel (nedanför fjäl-
let).
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PAUSPLATSER. Pausplatser längs det mindre vägnätet bedöms inte vara aktu-
ellt. Däremot bör vissa iordningställda utsikts- och parkeringsplatser uppe på 
fjället finnas tillgängliga och möjliga att hitta fram till. 

RÖJNING OCH ÖPPETHÅLLANDE. Utöver öppethållande av vägens sidoområ-
den rekommenderas endast ordinär skötsel av omkringliggande marker.

77  Utmed väg 2129 norr 
om Rådanefors har strate-
giska utsiktsröjningar ut-
förts, så att t ex vyn över 
Nyckelvattnet till och med 
ser bättre ut än vad den gör 
på den undre bilden, tagen 
ur Turistföreningens års-
skrift från 1934!
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1 På väg 173 öster om Rådanefors finns några partier där vägen slingrar mycket vackert 
mellan några sjöar. Vid eventuella förbättringar av vägen bör dessa partier hanteras varsamt.

1 Väg 166 norr om Kroppefjäll skär ganska brutalt in i vissa bergspartier 
med råa slänter. Jordtäckning skulle här förbättra utseendet avsevärt.
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Huvudvägar

Väg 166 korsar diagonalt över norra delen av Kroppefjäll. Vägen är ett av de få 
vägavsnitt i Dalsland som inte alls ger en positiv bild av landskapet. Tvärtom 
upplevs vägsträckan som steril, anonym och okänslig, mycket på grund av de 
många höga, krossklädda och kala skärningar vägen passerar. För att åtgärda 
denna vägsträcka krävs relativt omfattande åtgärder, framför allt för att rensa 
eller jordtäcka de krossklädda slänterna. 

Väg 173 går tvärs över Kroppefjälls södra delar, där gränsen mellan fjället och 
slätten är mer uppbruten och diffus. Vid Rådanefors passerar vägen över det 
vattendrag som knyter samman Rådanesjön och Långhalmen och lite längre 
västerut över ytterligare ett vatten som knyter Kuserudssjön till Rådanesjön. 
Dessa partier, framför allt det senare, är mycket vackra och bör utvecklas med 
stor varsamhet. För att den spännande, varierande och tilltalande övergången 
mellan slätt och skogklädda höjder inte ska bli otydlig är det här extra viktigt 
att de öppna markerna inte tillåts växa igen. Belysning, skyltning och annan 
utrustning som kraftledningar m m i och i anslutning till denna passage bör 
undvikas. Möjligheten att anordna en pausplats här bör studeras. 

Knutpunkter

Knutpunkter på och i anslutning till Kroppefjäll finns egentligen endast i 
ytterkanterna av området längs väg 166 och väg 173. Längs den senare finns 
mindre knutpunkter, t ex inne i Rådanefors och Stigen.
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Sjölandskapet

Landskaps- och vägmiljökaraktärer
• Sjörikt, omväxlande starkt kuperat landskap – odlingsmark eller 

sjöar i dalgångar, skogsmark på höjderna. 
• Vägnätet följer landskapets variationsrikedom och karaktär.
• Enskild bebyggelse i höjdlägen, samhällen i dalgångar intill 
     vattendrag.
• Storslagna utblickar över skogklädda, blånande berg och sjöar.

Rekommendationer för underhåll och utveckling
• Låt landskapets variationsrikedom prägla vägmiljöerna – framhäv 

övergångar mellan öppen mark och skog samt närheten till vattnet.
• Utformning och skötsel av sidoområden varierar med landskapet.
• Bibehåll/utveckla utblickar från vägar i höjdlägen.

Praktiska exempel
• Håll efter sly i odlingsmark, vid övergångar mellan skogsmark och 

odlingsmark, längs sjönära vägar samt vid potentiella vyer över 
landskapet.

• Skilj på jordmaterial för täckning av sidoområden i odlingsmark och 
skog.

SJÖLANDSKAPET

Centralort

Bengtsfors

Målpunkter

Gustavsfors

Edsleskog/Bräcke ängar

Högheden

Fengersfors

Baldersnäs

Steneby

Tisselskog/Högsbyn

Sörknatten

Håverud/Upperud

Ryr

Köpmannebro
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SJÖLANDSKAPET

Sprickdalslandskapet i nordöstra Dalsland utgör det här kallade sjölandska-
pet. Området är ett av Sveriges sjörikaste och starkt kuperat med omväxlande 
skog, sjöar och öppen mark. Stommen i sjölandskapet utgör de stora sjöar 
som ingår i Dalslands kanals sjösystem, men därutöver finns ett stort antal 
andra, mindre sjöar och tjärnar.

Den omväxlande terrängen ger ett upplevelserikt landskap och den kupe-
rade terrängen ger upphov till många vackra och ofta storslagna utblickar över 
blånande skogklädda berg och sjöar.

Bebyggelsen i sjölandskapet är ofta vackert belägen på bergknallar eller 
höjdpartier där marken varit olönsam att bruka. 

Vattnet inom sjölandskapet har haft mycket stor betydelse för traktens in-
dustriella utveckling. Detta avspeglar sig i både äldre och nyare industrian-
läggningar i anslutning till vattendragen. De äldre brukssamhällena har ofta 
en sammanhållen bebyggelsemiljö med ett väl utvecklat samspel mellan väg-
miljö och bebyggelse.

De material och färger som är karaktäristiska för sjölandskapet är naturma-
terial som trästockar och natursten respektive mörka naturfärger som mörkt 
grå, brunt och grönt. Även ljusa gråblå färger hör hemma i sjölandskapet.
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1 Från den ännu i dag 
grusbelagda vägen mel-
lan Dals-Långed och Dals 
Rostock erbjuds vackra 
vyer över sjön Råvarp.

3 Gården Strand vid 
Edslan väster om Åmål 
ligger i den mest kuperade 
och storslagna delen av 
sjölandskapet.
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SJÖLANDSKAPET – REKOMMENDATIONER

Vägen och dess sidoområden

SIDOOMRÅDEN. Även inom skogsmarkerna är det viktigt att diken, skärningar 
och bankar utformas på ett anpassat och medvetet sätt. Längs det mindre och 
därmed småskaliga vägnätet inom sjölandskapet bör bergskärningar göras så 
”naturlika” som möjligt. Borrhål bör helst inte synas och bergets naturliga 
söndersprickningsriktningar bör följas.

Slänter och bankar bör täckas med vegetationsjord från platsen. Näringsrik 
mat- eller lerjord får inte användas i mager skogsmark. Jordklädda ytor bör 
inte besås, utan den naturliga floran bör tillåtas att etablera sig.

VÄXTLIGHET. Planteringar bör vanligtvis undvikas inom sjölandskapet men 
kan ibland vara motiverade som påbyggnad på den naturliga vegetationen där 
”sår” uppstår eller som stöd för exempelvis väderskydd och skyltar. Omgivande 
vegetation bör då styra artvalet. Självetablering av naturlig vegetation är oftast 
det bästa sättet att få ytor att snabbt smälta ihop med det befintliga. 

Karaktärsfulla solitärträd i anslutning till vägen, främst inom de öppna de-
larna av sjölandskapet, bör bevaras och vårdas. 

1 I det kuperade sjöland-
skapet med kraftiga bergs-
ryggar krävs ofta omfattan-
de bergskärningar vid väg-
byggnad, som här för väg 
164. Dessa uppfattas dock 
oftast som självklara och 
nödvändiga, vilket gör att de 
blir en del av landskapets 
karaktär.
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Utrustning i vägmiljön

RÄCKEN OCH STÄNGSEL. Om värdefulla solitär- eller alléträd inom de öppna 
delarna av sjölandskapet i vägens närhet bedöms utgöra en säkerhetsrisk för 
trafikanterna, eller om trädet riskerar att skadas, bör ett förstärkt räcke av trä 
alternativt ett lågt räcke med Kohlswabalk sättas upp förbi trädet.

BELYSNING. Om effektbelysning ska användas bör den syfta till att framhäva 
karaktärsfulla solitärträd, kyrkor eller andra framträdande byggnader eller ob-
jekt. 

ÖVRIG UTRUSTNING. Övrig utrustning i eller i nära anslutning till vägmiljön 
bör följa ett gemensamt tema vad gäller material. Material som rekommende-
ras inom sjölandskapet är framför allt trä (bör vara målat men kan vara okan-
tat virke eller stockar), naturgrus, kantiga naturstensblock och kvartsit. 

1 Den ljusa kvartsiten som finns i en del bergs-
ryggar har använts till bl a grusvägar, som där-
med fått en mycket speciell karaktär.

1 Traditionella gärdesgårdar av granslanor förekommer 
betydligt flitigare i sjölandskapet än i övriga Dalsland.
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PAUSPLATSER. Lämpliga pausplatser längs det mindre vägnätet i sjölandska-
pet är huvudsakligen platser intill och/eller med utsikt över någon av sjöarna. 
Möjlighet att anlägga en eller flera pausplatser med badmöjligheter, eller åt-
minstone tillgänglighet till vattnet med en brygga, bör undersökas. En be-
läggning av ljus kvartsitkross skulle skänka en pausplats en alldeles särskild 
karaktär.

RÖJNING OCH ÖPPETHÅLLANDE. Utblickar över sjöar och vidsträckta vyer över 
landskapet, samt utblickar över de odlade delarna av sjölandskapet, är viktiga 
att hålla öppna. Skogsbruket leder till att vissa vyer ibland öppnas vid av-
verkning och sedan åter försvinner när den nyplanterade skogen växer upp. 
Detta är naturliga skiftningar i det skogklädda landskapet. De områden som 
rekommenderas att hållas öppna inom de skogbevuxna delarna är smalare zo-
ner mellan vägar och sjöar eller zonen närmast vägen i höjdlägen med möjlig 
vy ut över landskapet.

Inom de öppna delarna av sjölandskapet är det allmänt viktigt att hålla un-
dan sly och förhindra att åkermark växer igen.

1 I sjölandskapet är det 
av största vikt att röja och 
öppna upp vyer mot sjöar, 
som här längs väg 172 
vid sjön Iväg.
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1 Hyggen som ibland kan te sig som ingrepp i vackra 
skogsmiljöer har det goda med sig att spännande vyer, 
som denna över Svanefjorden, plötsligt öppnar sig.

1 Icke röjda partier, som detta strax norr om bilden 
på föregående sida, hindrar utblickar över sjön Iväg.

1 Väg 164 genar över en vik av Edslan, varför sjökontakten är påtaglig. Vyn på bil-
den är storslagen med Dalslands högsta punkt Baljåsen, 301 möh, i fonden.



 101

Huvudvägar

Genom sjölandskapet slingrar sig väg 164 fram i både höjd- och sidled och 
upplevs väl anpassad till landskapet. I flera lägen passerar vägen precis i kanten 
av sjöar och vattendrag, i vissa fall även över vatten på smala, anlagda bankar. 
Den nära kontakten med vatten är självklart en mycket viktig karaktär i sjö-
landskapet, men även den ständiga variationen mellan de bergiga, skogklädda 
partierna och de uppodlade dalgångarna är av stor betydelse för reseupplevel-
sen. 

Vid behov av åtgärder längs väg 164 är det viktigt att landskapets karaktärs-
värden tas tillvara. T ex bör bergskärningar genomgående utföras som natur-
liga, den nära sjökontakten bör vårdas/utvecklas genom t ex val av genom-
siktliga vägräcken och slyröjning, skyltar och andra utrustningsdetaljer bör 
begränsas i öppna landskap och längs partier med sjökontakt/utsikt. Överlag 
bör placering av skyltar och annan utrustning göras medvetet så att de inte 
skymmer karaktärsfulla utblickar från högt belägna vägavsnitt eller vyer som 
öppnar sig efter krön och kurvor.

Mellan Steneby och strax söder om Skåpafors går väg 164 och väg 172 i ge-
mensam sträckning.

Väg 172 passerar flera stora sjöar, som Iväg, Laxsjön och Svärdlången, och 
kan genom fortsatta och utökade röjningsåtgärder bli en än mer intressant 
turistväg.

Knutpunkter

Betydelsefulla knutpunkter i sjölandskapet finns främst längs väg 164 och väg 
172. Störst betydelse har de båda anslutningarna mellan väg 164 och väg 172, 
vid Steneby och vid Skåpafors samt väg 164:s anslutning till vägen mot Dals 
Långed och mot väg 45 i Åmål.
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Backlandskapet

Landskaps- och vägmiljökaraktärer
• Omväxlande, mjukt böljande landskap.
• Vägarna slingrar sig fram i höjd- och sidled, från gård till gård – livfull 

linjeföring som framhäver topografin.
• Tydlig växling mellan odlingsmark, betesmark och skog – varierande 

utblickar.
• Ringlande vattendrag och kvarnmiljöer i dalgångarna.
• Vegetationspartier och bebyggelse i höjdlägen, alléer upp mot gårdarna.
• Erosionsbenägen jord ger mjuka kullar, slingrande vattendrag och öppen 

jord i vägslänter. 

Rekommendationer för underhåll och utveckling
• Tydliggör övergångar mellan skog och öppen mark, framhäv passager av 

vattendrag och kvarnmiljöer.
• Bibehåll upplevelsen att vägen knyter samman gårdarna och att linjen 
     ligger väl anpassad till topografin.
• Minimera planteringar i vägmiljön, gynna inte igenplantering med gran. 

Praktiska exempel
• Vid förändring av väglinjen – undvik splittring av åkermark som kan gynna 

igenplantering med gran och undvik att flytta ut vägen för långt från gårds-
miljöerna. Skär inte sönder alléer.

• Arbeta för mjukt rundade släntkrön, flacka jordklädda bergskärningar och 
brukbar mark nära intill vägen.

• Grässådda sidoområden, både av utseendeskäl och för minskad erosion.
• Undvik rundade naturstenar, använd kantiga stenblock.

Back- 
land- 
skapet

Centralort

Färgelanda

Målpunkter

Stigens herrgård

Ödeborgs fornsal

Ellenö
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BACKLANDSKAPET

Backlandskapet är ett omväxlande och mjukt, men storskaligt kuperat land-
skap. Växlingen mellan öppen åkermark, betesmark och skog är tydlig och ger 
liv åt landskapet. Där den öppna marken är starkt kuperad syns ibland inga 
skogsbryn i bakgrunden utan åkermarken avtecknar sig direkt mot himlen. I 
öster reser sig Kroppefjäll som en mörk, skogklädd och svårtillgänglig vägg.

De uppodlade fälten är relativt storskaliga och förekommer i dalgångar mel-
lan högre belägna skogklädda bergspartier. I dalgångarnas botten finns ofta 
mindre vattendrag. Den dominerande jordarten i backlandskapet utgörs av 
lera-finmo, som är mycket erosionskänslig varför vattendragen ofta har fått 
ett meandrande, ringlande, lopp. Högre vegetation kring vattendragen utgörs 
främst av enstaka solitärträd och landskapet är påfallande öppet ända fram till 
vattendraget.

De böljande åkerfälten bryts emellanåt av relativt stora lövträdsdungar i 
anslutning till framstickande, rundade partier med berg i dagen. Mindre åker-
holmar och grupper med vegetation är ovanliga. Enstaka solitärträd förekom-
mer på vissa ställen längs ägo- eller brukningsgränserna. Betesmark förekom-
mer både på de öppna fälten och i gränsen mellan öppen åkermark och skog. 
Betesmarken omgärdas av dubbla taggtrådsrader monterade på runda trästol-
par. 

Bebyggelsen i backlandskapet utgörs av utspridda gårdar placerade i höjd-
lägen. Ekonomibyggnaderna är huvudsakligen målade med röd slamfärg och 
fähusdelen är ofta uppbyggd av rött tegel. Mangårdsbyggnaderna är ofta må-
lade i ljust gula eller vita oljefärger. Det vanliga takmaterialet på både man-
gårdsbyggnader och ekonomibyggnader är lertegel. 
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1 Det mjukt böljande jordbrukslandskapet kring Ödeborg sätter en alldeles särskild prägel på vägarna i landskapet. 

1 Höjdskillnaderna och topografin i backlandskapet gör att vägarna slingrar vackert, som här 
vid ett vattendrag söder om Ödeborg. Grandungarna känns dock främmande i detta landskap.
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Backlandskapets vägar slingrar sig fram i både höjd- och sidled och den liv-
fulla linjeföringen bidrar till att framhäva landskapets topografi. Endast smala 
diken skiljer åkermarken från vägarna, vilket ger upplevelsen av att åkrarna 
brukas ända fram till vägen. En bård av uppvuxna träd omgärdar ofta gårds-
bebyggelsen och på flera ställen åtföljs de anslutande vägarna av alléer.

Karaktäristiskt för vägarna i backlandskapet är att de sträcker sig från gård 
till gård som en sammanbindande länk. Vägarna passerar ofta direkt över 
gårdsplanen och/eller i mycket nära anslutning till ekonomibyggnaderna. 
Kvarnbyggnader är vanligt i lägen där vägen passerar över vattendrag. 

Geologi

Backlandskapet utgörs av en blandning av kullar av berg och lösa avlagringar. 
Landskapet har huvudsakligen formats genom isavsmältningen för 10 000 år 
sedan.

Material och färger som är karaktäristiska för backlandskapet är: rött tegel, 
målat trä (ljust gula eller vita oljefärger och röd slamfärg), runda stolpar av 
omålat trä. Även ljust gröna och mellangröna nyanser är karaktäristiska för 
backlandskapet.
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1 Vid vägförbättringar i 
backlandskapet är det vik-
tigt att lägga slänterna 
mjukt, så att inte erosions-
problem i de lösa jordlagren 
uppstår.

3 Mjukt formade slänter, 
som den till vänster i denna 
bild, uppfattas i backland-
skapet som mer naturliga 
och landskapsanpassade 
än den tvära slänten till 
höger i bilden.
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 BACKLANDSKAPET – REKOMMENDATIONER

Vägen och dess sidoområden

LINJEFÖRING. I backlandskapet är det viktigt att vägen har karaktären av att 
gå ”från gård till gård”. Om åtgärder krävs för att få undan trafiken från de 
mest utsatta gårdsmiljöerna är det viktigt att vägens nya läge inte ”genar” för 
mycket utan fortfarande upplevelsemässigt knyter samman gårdarna.

SIDOOMRÅDEN. Diken och bankar bör, i sidled, begränsas så mycket som möj-
ligt (utan att ge allt för branta och erosionsbenägna sidor) för att göra det 
möjligt att bruka marken även nära vägen.

Flacka, mjukt avrundade och gräsklädda slänter krävs för att harmoniera 
med omgivande landskapsformer och för att den erosionsbenägna jorden i 
backlandskapet inte ska orsaka nakna, ”trasiga” och fula vägslänter.

Exponerade bergskärningar bör undvikas eller läggas flacka och jordtäckas. 
Risken med vassa, branta skärningar är att de lätt upplevs som fula sår i detta 
mjuka landskap.

Bergskärningar bör i plan följa vägens linje och inte skapa bågformer som 
avviker från denna. T ex uppfattas konkava bergskärningar i en innerkurva 
som ologiska och ingreppet upplevs onödigt stort.
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VÄXTLIGHET. Viktigt för backlandskapets karaktär är att befintliga alléer tillåts 
finnas kvar nära vägen och att de underhålls och kompletteras vid behov. Om 
trädens placering strider mot trafiksäkerhetskraven bör alternativa åtgärder 
som hastighetssänkning och/eller uppsättning av räcken i första hand övervä-
gas. Att ta bort alléträden eller ”flytta” ut dem från vägen innebär att upple-
velsen av att färdas i en allé förloras.

Planteringar bör undvikas inom backlandskapets öppna partier. I vissa lä-
gen kan enstaka solitärträd planteras för att ge stöd åt en parkeringsficka eller 
liknande.

1   I backlandskapet finns 
några större gårdar/herr-
gårdar med omgivande väg-
allér. Denna vid Torp är ett 
gott exempel på en vårdad 
och föryngrad allé.
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Utrustning i vägmiljön

RÄCKEN OCH STÄNGSEL. Om räcken krävs för att säkerställa trafiksäkerhets-
kraven i befintliga eller nyplanterade alléer bör stålbalksförsedda räcken av trä 
användas. Viltstängsel bör om möjligt undvikas inom backlandskapet. 

ÖVRIG UTRUSTNING. Övrig utrustning i eller i nära anslutning till vägmiljön 
bör följa ett gemensamt tema vad gäller material. I backlandskapet rekom-
menderas främst trä (behandlat och målat) samt tegel. Om stenmaterial ska 
användas rekommenderas kantiga stenblock. 

Stenmurar, framför allt av rundade naturstenar, är ett främmande inslag i 
backlandskapet och bör därför undvikas. Om nivåupptagande murar behövs 
i anslutning till t ex bebyggelse, bör dessa byggas som kallmurar av kantiga 
stenblock.

Tegel som byggnadsmaterial har en lång historia i trakter med egna tegel-
bruk.

PAUSPLATSER. Lämpliga lägen för pausplatser finns framför allt längs vatten-
dragen. Bl a finns flera intressanta kvarnmiljöer som kanske kunde nyttjas i 
detta sammanhang. Även vissa äldre vägslingor kan utgöra naturliga pausplat-
ser, som den på bilden ovan.

1 I backlandskapet fanns 
flera lertäkter där tegel 
producerades. Tornet vid 
Ödeborgs fornsal minner 
om detta.

1 Där väg 2069 pas-
serar Valboån väster om 
Ellenösjön finns en äldre 
vägslinga med en bevarad 
bro och en intilliggande liten 
skans. Platsen känns själv-
klar som pausplats.
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1 Utblickar mot vatten-
dragen i backlandskapet 
bör säkras genom röjning, 
som här vid Torp.

RÖJNING OCH ÖPPETHÅLLANDE. Granplanteringar bör undvikas inom back-
landskapets öppna partier och i övergången mot skogsmarken. Granplante-
ringar är alltför mörka, kompakta och monotona för att smälta in i backland-
skapets ljusa kulturlandskap. Dessutom skymmer de utsikter och ger betrak-
taren intrycket av ett kulturlandskap under igenläggning.

Särskilt viktiga platser, partier att gallra och/eller hålla öppna inom back-
landskapet är partier där vägen följer ett vattendrag, passager av vattendrag, 
utblickar mot Kroppefjäll och odlingsmarker kring gårdar i höjdläge.
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Huvudvägar

Väg 172 sträcker sig i nord-sydlig riktning genom backlandskapet. Mellan 
Högsäter och Järbo har vägen nära kontakt med Kroppefjälls västsida.

Knutpunkter

Anslutningen mellan väg 172 och väg 173 i Färgelanda är backlandskapets 
mest betydelsefulla knutpunkt.

77 Väg 172 mellan Udde-
valla och tätorten Bengts-
fors håller successivt på att 
förbättras. I backlandskapet 
är det särskilt viktigt att be-
akta linjeföringsfrågor och 
behandling av vägens sido-
områden.
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Myrmarkerna

Landskaps- och vägmiljökaraktärer
• Flackt, huvudsakligen skogklätt landskap med inslag 

av flera större öppna myrar.
• Vida utblickar över myrmarker.
• Vägarna ligger profilmässigt lågt i landskapet 

– väglinjerna är mycket raka.
• Dimstråk, pelarsalar av gallrad tallskog gör landska-

pet mystiskt och sagolikt – i mörker kan landskapet i 
stället upplevas enformigt och tråkigt.

Rekommendationer för underhåll och utveckling
• Framhäv det ödsliga och mystiska i landskapet samt 

myrarnas natur- och upplevelsevärden.
• Röj fram utblickar över orörda myrmarker, torvtäkter 

och även vyer in i pelarsalar av tall. 
• Om möjligt undvik viltstängsel över öppna myrmarker.

Praktiska exempel
• Håll zonen närmast vägen fri från sly. 
• Undvik planteringar och belysning i vägmiljön.
• Anordna pausplatser i anslutning till myrarna.

Myrmarkerna

Målpunkter

Tingvallamossen

Myrsjön

Öjemossen

Bredmossen

Centralort

Bäckefors
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MYRMARKERNA

Mitt i Dalsland ligger ett område med flera stora myrar. Av dessa är Ting-
vallamossen, Öjemossen och Bredmossen de största. Mossarna har vuxit till 
successivt sedan inlandsisen försvann. Tillväxten är normalt ca 1–3 meter per 
årtusende. Tingvallamossen är skyddad som naturreservat medan en omfat-
tande torvbrytning sker på Bredmossen.

Landskapet kring myrarna är relativt flackt och de öppna myrarna skapar i 
flera fall karaktäristiska horisontlinjer. Det flacka landskapet är antingen öppet 
eller skogbevuxet. Myrmarkerna kan både upplevas som exotiska och tråkiga. 
Flera partier har en mycket karaktärsfull vegetation av uppvuxna tallar som 
med lite fantasi kan upplevas som storslagna ”pelarsalar”. Med fantasins hjälp 
kan även de dimstråk som ofta lägger sig över myrarna och de flacka markerna 
bidra till att landskapet upplevs mystiskt och sagolikt. För resenären kan land-
skapet dock uppfattas som tråkigt, då flera av de större vägarna genom my-
rarna är väldigt raka i både höjd- och sidled samt att de potentiella utblickarna 
över öppna myrar skyms av sly- eller skogsridåer. 

Från väg 166 mellan Bäckefors och Ed ges resenären en vidsträckt utsikt över 
den orörda Tingvallamossen. Den som är intresserad av att stanna till i anslut-
ning till myrarna finner få ställen att köra av och söka information. En möjlig-
het för den som vill skaffa sig en ännu bättre överblick över Tingvallamossen 
är att leta sig upp på Furukullen, inte långt från väg 166. Dock är det svårt 
att stanna till och att hitta till den information som finns. Strax söder om 
Bäckefors, där väg 172 skär rakt genom Bredmossen, ges resenären enbart be-
gränsade möjligheter till utblickar över det storslagna torvtäkterna.

Myrarna har ett intressant växt- och djurliv. Fågellivet är särskilt intressant 
på våren då flera ovanliga fågelarter hörs och syns i markerna.

De material och färger som är karaktäristiska för myrarna är naturmaterial 
som trä, grus, vass respektive naturfärger som varma bruna (rödbruna och gul-
bruna), varmt gröna färger samt ljusa ockrafärger (som vissnad vass).
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3  Tingvallamossen söder 
om Ed är landskapets störs-
ta och mest välexponerade 
mosse.

1 Terrängen mellan myrar-
na består ofta av låglänta, 
magra tallmoar ingående i 
Bäckeforsdeltat.
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 MYRMARKERNA – REKOMMENDATIONER

Vägen och dess sidoområden

LINJEFÖRING. Vägarna ligger profilmässigt väldigt lågt i landskapet, en egen-
skap som är karaktäristisk och därför bör behållas.
 
SIDOOMRÅDEN. Dikning och bankar skapar en torr zon närmast vägen vilket 
i denna typ av landskap gynnar vegetationen som snabbt skapar en bård som 
skymmer utsikten över myrarna. Över och i direkt anslutning till öppna eller 
halvöppna myrmarker bör vägens sidoområden därför utformas så att den 
torrlagda zonen mellan väg och myr minimeras. 

Uppväxande vegetation inom vägens sidoområden bör hållas efter och gall-
ras så att utblickar över landskapet inte skyms. 

Längs sträckor där uppvuxen skog finns i anslutning till vägen är det viktigt 
att vårda vägens sidoområden. Ett exempel på fint vårdade sidoområden inom 
myrmarkerna finns längs väg 172, se foto ovan.

1  Väg 166 och här 172 
har över Bäckeforsdeltat 
en nästan parklik karaktär 
med fint vårdade ljungmat-
tor som försvinner in bland 
ståtliga granar.
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VÄXTLIGHET. Planteringar bör helt undvikas inom myrarna. Självetablering av 
naturlig vegetation är det bästa sättet att få ytor att snabbt smälta ihop med 
det befintliga.

Utrustning i vägmiljön

RÄCKEN OCH STÄNGSEL. Viltstängsel mellan vägen och de öppna myrarna 
skymmer utblickarna och bör om möjligt undvikas. Om viltstängsel ändå 
bedöms nödvändigt bör det placeras och utformas så att det stör så lite som 
möjligt. Mindre grupper av tallar kan även sparas, eller tillåtas växa upp på 
vissa ställen längs stängslet för att det inte ska upplevas så enformigt längs 
sträckan. 

1  Myrmarkerna är karga 
och här liksom på andra håll 
i Dalsland läggs jordbruk 
ned. Kanske borde ödehus 
som på bilden utefter vä-
garna rivas, för att inte land-
skapet ska tyngas av pes-
simism?
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ÖVRIG UTRUSTNING. Övrig utrustning i eller i nära anslutning till vägmiljön 
bör följa ett gemensamt tema vad gäller material. Lämpliga material inom 
myrmarkerna är trä (obehandlat och omålat), naturgrus och vass. 

PAUSPLATSER. Lämpliga pausplatser längs det mindre vägnätet i myrmarker-
na är platser intill eller med vyer ut över myrarna. Längs väg 166 bör någon 
form av pausplats anordnas, t ex i anslutning till Stora Tingvallamossen.

Längs väg 172 kan en pausplats anordnas i anslutning till Bredmossen, där 
det finns möjlighet till utblickar över både mäktiga torvtäktsområden och na-
turliga mossmarker, t ex strax nordväst om Bäckefors.

Pausplatser i myrmarkerna bör innehålla information om myrarnas upp-
komst, flora och fauna samt eventuellt om torvbrytning. Möjlighet att bygga 
ett fågeltorn i anslutning till någon pausplats bör utredas.

1 Söder om väg 166 och 
järnvägen till Norge finns 
fågelrika våtmarker, där en 
pausplats med t ex ett få-
geltorn kan bli en attraktion.
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Röjning och öppethållande

Zonen mellan väg och myrar dräneras ofta av vägdiket, vilket leder till för-
bättrade växtbetingelser, jämfört med den sanka marken utanför, och därmed 
igenväxning. Igenväxning av denna zon (både inom och utanför vägens sido-
område) innebär att karaktärsfulla utblickar över myrar skyms och landskapet 
upplevs mer enformigt. Inom myrarna kan lämpligen större tallar och någon 
enstaka björk sparas mellan vägarna och myrarna, men sly och buskvegetation 
bör hållas efter. Observera att utblickar även över myrmarker med uppvuxen, 
gallrad tallskog är en viktig karaktär i detta landskap.

Huvudvägar

Väg 166 genom myrarna ger en god bild av denna landskapstyp. Bl a passerar 
vägen nära intill både Knä Sjö och Stora Tingvallamossen. Vid dessa passager 
bör åtgärder utföras vad gäller siktröjning och förbättrad tillgänglighet (möj-
lighet att stanna, exempelvis pausplats). 

Väg 172 över myrarna går huvudsakligen genom skogbevuxen mark, men 
söder om Bäckefors passerar vägen tvärs över Bredmossen. På delar av mos-

3 Väster om väg 172 strax 
söder om Bäckefors finns 
en torvtäkt i bruk. Den typis-
ka björkallén över mossen 
borde hindras från att växa 
igen, så att en vy över täk-
ten blir möjlig.
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7 Väg 166 upplevs 
på många ställen som 
flack och monoton med 
störningar i form av kraft-
ledningar och järnväg.

7  Torvtäkten söder om 
Bäckefors skulle genom 
röjning utefter väg 172 
kunna exponeras för 
vägtrafikanterna.

sen bedrivs torvbrytning i stor skala, medan andra delar är helt orörda. Både 
täktområden och orörda områden har stora upplevelsevärden. Det är viktigt 
att zonen närmast vägen hålls fri från uppväxande sly som skymmer utblick-
arna över den vidsträckta myrmarken och torvtäkterna. Möjlighet till paus-
plats i anslutning till denna passage bör utredas. Vid pausplatsen bör finnas 
information om både mossen och torvtäkten samt eventuellt även ett litet 
utsiktstorn. 

Norr om väg 166 passerar väg 172 över Ödskölts moar, en sträcka där vägens 
sidoområden har en nästan parklik karaktär som är viktig att vårda (se bild på 
sid 115). Övergången mot granskogen är mycket mjukt utformad,  gräs- och 
ljungytorna välskötta och i stort sett rena från sly. 

Knutpunkter

Betydelsefulla knutpunkter i myrmarkerna återfinns främst längs väg 172 och 
väg 166. Vid Bäckefors har de båda vägarna en kortare sträcka som är gemen-
sam. Anslutningarna söder respektive nordväst om Bäckefors är betydelsefulla 
knutpunkter.
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Vildmarksområdet

Landskaps- och vägmiljökaraktärer
• Storskaligt och kuperat skogslandskap med många 
     långsmala sprickdalssjöar.
• Vildmarkskaraktär.
• Storslagna utblickar, blånande berg och sjöar 
     – känsla av oändlighet.
• Slingrande skogsvägar och glest mellan bebyggelse.

Rekommendationer för underhåll och utveckling
• De mindre vägarnas linjeföring är en viktig karaktär att behålla.
• Bevara och utveckla vildmarkskaraktären.
• Framhäv de storslagna vyerna över sjöar och berg.

Praktiska exempel
• Begränsa förändring av vägarnas plan och profil 
     – koncentrera om möjligt på bärighetsåtgärder.
• Bergskärningar bör utföras som naturlika.
• Planteringar undviks – spontanetablering gynnas genom 
     utläggning av avbaningsmassor.
• Anordna pausplatser i anslutning till sjöar eller utsiktspunkter.
• Informationstavlor om vildmarkens vandringsleder och natur.

Vildmarksområdet

Centralort

Dals-Ed

Målpunkter

Nössemark

Furustadsön

Tresticklan
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VILDMARKSOMRÅDET

Nordvästra delen av Dalsland utgör en del av den så kallade Stora Le-Mar-
strandsformationen. Denna präglas av att moräntäcket är så tunt att berget 
går i dagen nästan överallt på höjdryggarna mellan sjöar och myrar. Mest på-
tagligt är detta i Tresticklans nationalpark – ett vildmarksområde med 30 km2 
hundraårig skog på magra hällmarker. Inga vägar och knappt några stigar le-
der in i detta område, som i fråga om orördhet är enastående i södra Sverige.

Vildmarken väster om sjön Lelång utgör ett storskaligt och kuperat skogs-
landskap där utsikten från vägen på många håll är storslagen. Både Stora Le 
och Lelång är typiska så kallade sprickdalssjöar, mycket djupa och till formen 
väldigt långsmala. 

Vildmarksområdets karaktär är främst präglad av stora skogar med inslag 
av sjöar och berg. Vildmarkskänslan är stark och storslagna utblickar över blå-
nande berg och skogar ger en känsla av att vildmarken är oändlig.

Vildmarken är mycket rik på mindre sjöar och tjärnar, djurlivet är rikt och 
möjligheterna till naturupplevelser och friluftsliv är stora. Både skogsindustri 
och turistnäring är viktiga för bygden, vilket kan ställa olika krav på vägstan-
dard.

De material och färger som är karaktäristiska för vildmarksområdet är na-
turmaterial som trästockar och natursten respektive mörka naturfärger som 
mörkt grå, bruna och gröna nyanser.
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1  Stora Le ligger mitt i 
vildmarksområdet. Sjöns 
kuperade skogklädda om-
givningar erbjuder ibland 
fina utblickar, som på paus-
plats ”Utsikten” vid Ed.

VILDMARKSOMRÅDET – REKOMMENDATIONER

Vägen och dess sidoområden

LINJEFÖRING. Vid upprustning av de mindre vägarna inom vildmarksområdet 
är det viktigt att dess befintliga, slingrande lopp inte förstörs. De mindre vä-
garnas följsamhet i plan och profil är en betydelsefull karaktär som bör styra 
eventuella upprustningsarbeten. Inom skogrika landskap som vildmarksom-
rådet står skogsnäringens intressen ofta mot de turism- och kulturhistoriska 
intressen som vill bevara vägarnas befintliga linjeföring. Bedömningen är att 
det ofta går att förbättra bärigheten (som ofta är det viktigaste för att timmer-
transporter ska kunna använda vägnätet) utan att göra omfattande rätningar 
och profiljusteringar. 

SIDOOMRÅDEN. Även inom skogsmarkerna är det viktigt att diken, skärningar 
och bankar utförs på ett anpassat och medvetet sätt. Längs det mindre och 
därmed småskaliga vägnätet inom vildmarksområdet bör bergskärningar ut-
föras så ”naturlika” som möjligt. Borrhål bör helst inte synas och bergets na-
turliga söndersprickningsriktningar bör följas.
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1 Skogens konung visar 
sig ofta för trafikanterna
i de viltrika markerna.

Slänter och bankar bör täckas med vegetationsjord från platsen. Näringsrik 
mat- eller lerjord får inte användas i mager skogsmark. Jordklädda ytor bör 
inte besås, utan den naturliga floran bör tillåtas att etablera sig.

VÄXTLIGHET. Planteringar bör helt undvikas inom vildmarken. Självetablering 
av naturlig vegetation är det bästa sättet att få nya släntytor att snabbt smälta 
ihop med omgivningen.

Utrustning i vägmiljön

RÄCKEN OCH STÄNGSEL. Om räcke krävs som skydd vid vägnära bergskär-
ningar eller branta slänter bör ett räcke med Kohlswabalk användas. De kraf-
tigare w-balkarna kan upplevas vara av helt fel skala längs de mindre och 
slingriga vägarna.

BELYSNING. Effektbelysning bör undvikas och bedöms inte heller vara aktuell 
längs det mindre vägnätet inom vildmarken. 
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BULLERSKYDD. I den glest bebyggda vildmarken är det viktigt att den bebyg-
gelse som ändå ligger intill vägen inte skyms av bullervallar. I stället rekom-
menderas vid behov först och främst fönster- och fasadåtgärder, i andra hand 
skärmar av trä. Utformningen av bullerskärmarna bör göras så att de får en 
skala, form och färgsättning som passar för platsen. 

ÖVRIG UTRUSTNING. Övrig utrustning i eller i nära anslutning till vägmiljön 
bör följa ett gemensamt tema vad gäller material. Material som rekommen-
deras inom vildmarksområdet är framför allt trä (obehandlat och omålat, till 
exempel grovt, eventuellt okantat virke eller stockar), naturgrus och kantiga 
naturstensblock. 

PAUSPLATSER. Lämpliga pausplatser längs det mindre vägnätet i vildmarken 
är främst platser intill eller med vyer ut över någon av sjöarna. Förutom längs 
väg 164 och väg 166 är det främst längs vägen mellan Ed och Nössemark som 

1 Den befintliga utsikts-
platsen invid Stora Le 
vid Ed ska byggas om 
till pausplats ”Utsikten”.
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1 All öppen odlingsmark 
i det skogsrika vildmarks-
området erbjuder trafi-
kanten viktiga avbrott och 
utblickar. Därför är dessa 
öppningar särskilt viktiga 
att vårda och bevara.

pausplatser är aktuella. Utsikterna över Stora Le och de blånande skogklädda 
bergen på andra sidan sjön är viktiga karaktärer att visa fram. 

Pausplatser i vildmarksområdet kan innehålla information om Tresticklans 
nationalpark, vandringsleder samt områdets djurliv. På någon pausplats kan 
en vindskyddsliknande plats med eldstad anordnas.

Röjning och öppethållande

Utblickar över sjöar och vidsträckta vyer över landskapet är viktiga att hålla 
öppna. Skogsbruket leder självklart till att vissa vyer ibland öppnas vid av-
verkning och sedan åter försvinner när den nyplanterade skogen växer upp. 
Detta är naturliga skiftningar i det skogklädda landskapet. De områden som 
rekommenderas att hålla öppna är smalare zoner mellan vägar och sjöar eller 
zonen närmast vägen i höjdlägen med möjlig vy ut över landskapet. 
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Knutpunkter

Betydelsefulla knutpunkter i vildmarken återfinns främst längs väg 164 och 
väg 166. Längs väg 164 är det de båda anslutningarna mot väg 166 norr om 
Töftedal och vid Ed samt infarten till Ed som har störst betydelse.

1  Här och var påminner 
kulturlämningar om att vild-
marksområdet tidigare varit 
mer befolkat. Jordkällare 
i en vägkorsning norr om 
Bengtsfors.

3 Vid resa i vildmarks-
området är alla sjökontakter 
av stort värde för trafikan-
terna, som här på väg 
2212 vid Torrskog.
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TOPOGRAFI 

Terrängformerna i Dalsland är väldigt varierande men huvudparten av land-
skapet tillhör så kallat sprickdalslandskap. Landskapet är som högst i norr, 
med bland annat landskapets högsta punkt Baljåsen på 301 m ö h. 

Topografin har formats både av jordens inre krafter som t ex veckningar och 
förkastningar som gett upphov till den stora brutenheten och sjörikedomen och 
av yttre krafter som vittring och iserosion. 48 procent av landskapet har mer än 
100 meters höjdskillnad mellan lågpunkt och närbelägen höjdrygg.

Landskapet kan delas in i tre topografiska regioner:
•  Dalboslätten på 50–70 m ö h som avgränsas av förkastningar mot både 

Kroppefjäll i väster och Vänern i öster 
•  Inre kullområdet som omfattar västra och nordvästra Dalsland upp till sjön 

Lelång. Området genomkorsas av en mängd sprickdalar i främst nord-syd-
lig riktning.

•  Nordöstra Dalsland med tydliga ryggar av hård kvartsit som är särskilt mot-
ståndskraftig mot erosion och växlar med dalgångar som eroderats ut i mju-
kare skifferberggrund. I detta område finns landskapets största andel sjöar, 
varav flera är mycket djupa.

BERGGRUND

Berggrunden utgörs längst i nordväst av den så kallade Stora Le-Marstrands-
formationen med mer eller mindre omformade gråvackor, leriga sedimentberg-
arter och vulkaniter. Den så kallade Dalformationen består av flera olika berg-
arter såsom skiffrar, sandsten, kvartsit och kloritsten som alla har sitt ursprung 
i avlagringar av sand och lera, som för länge sedan avsattes i havet. Längst upp 
i nordost finns arkoser och skiffrar i den så kallade Åmålsformationen. 

LANDSKAPETS SÄRART OCH UPPLEVELSEVÄRDEN 
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Jordarter. 
(Ur Sveriges 
Nationalatlas, Västra 
Götaland )

Växtlighet. 
(Ur Sveriges 
Nationalatlas, 
Västra Götaland )
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JORDARTER

Dalsland tillhör (med undantag av Dalboslätten och kusten närmast Vänern) 
”Västkustens berg- och lerområde” som domineras av kalt berg med varieran-
de och osammanhängande moräntäcke. Tunnast är moräntäcket kring högsta 
kustlinjen som ligger mellan 150 och 180 m ö h. Dalgångarna täcks till stor del 
av lera och silt. Parallella stråk av randmoräner drar från nordväst mot syd-
ost diagonalt genom hela landskapet. I mellersta Dalsland, i trakterna kring 
Bäckefors, finns ett större område med isälvssediment, grovmo, sand och grus 
samt utbredda områden med torv. 

Dalboslätten och kusten närmast Vänern tillhör ”Vänerbäckenets berg- och 
lerområde” som är mycket flackt och domineras av stora lerslätter.

MARKANVÄNDNING OCH VÄXTLIGHET

Dalsland är ett skogpräglat landskap där barrskogen är klart dominerande. 
Den största arealen utgörs av granskog, vanligen av blåbärstyp, men i kalk-
haltiga områden förekommer även ängsgranskog med inslag av hassel och 
ädellövträd. Tallskog förekommer på torra och näringsfattiga marker och rena 
lövskogar finns endast i vissa rasbranter och raviner. Åkermark förekommer 
främst på Dalboslätten samt i uppodlade dalgångar i landskapets västra de-
lar.

Naturgeografiskt tillhör Dalsland två olika storregioner. Dalboslätten och 
norra Vänerkusten tillhör en region som karaktäriseras av odlad slätt och ädel-
lövskog, medan övriga delar tillhör en region med höjdryggar, sprickdalar, 
barr- och lövskog. (Sveriges Nationalatlas, Sveriges Geografi.)

LANDSKAPETS SÄRART OCH UPPLEVELSEVÄRDEN 
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1111  Dalsland har en lång tradition av att använda sina naturtillgångar, som trä, järn, sten och vatten.
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Dalsland är ett vackert och variationsrikt landskap med stora upplevelse-
mässiga naturkvaliteter. Det finns en lång tradition av att använda naturtill-
gångar som skog, järn, sten, vatten och odlingsmark. 

Förutsättningarna vad gäller försörjning och naturtillgångar har naturligt-
vis varit olika i olika delar av Dalsland. Grovt kan man dela in landskapet i 
tre delområden vad gäller markanvändning och nyttjande av naturresurser: 
Dalboslättens jordbruksbygd i sydost, Valbobygden i sydväst som är skogrik 
och kuperad men ändå har jordbruket som dominerande försörjningskälla och 
slutligen Norra Dalslands skogs- och industribygd (huvudsakligen industrier 
baserade på skogsprodukter som pappersbruk och sågverk). 

Markanvändningen är en betydande faktor för kulturlandskapets utveck-
ling och karaktär och den geografiska utbredningen av ovan nämnda ”mark-
användningsregioner” överensstämmer därför väl med de kulturgeografiska 
regioner som redovisas på följande sida. I trakterna väster om Mellerud har 
funnits flera skifferbrott och användningen av skiffer, främst som takmaterial, 
avspeglar sig fortfarande tydligt i traktens bebyggelse. I delar av Dalsland har 
även funnits tegeltillverkning och järnhantering, material som utöver trä och 
sten satt sin prägel på bebyggelse, utsmyckning m m i Dalsland. För Dalslands 
industrier har tillgången till vatten varit en viktig faktor, ofta både som trans-
portleder och krafttillgång. I stort sett alla industrianläggningar i Dalsland 
återfinns därför i anslutning till vatten.  

LANDSKAPETS SÄRART OCH UPPLEVELSEVÄRDEN 
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Det dalsländska landska-
pet kan, utifrån natur- och 
kulturgeografiska karak-
tärer, delas in i tre om-
råden: ”Dalboslätten”, 
”Dalbygderna i Bohuslän 
och Dalsland” samt 
”Värmlands och Dals-
lands dalbygder”. (Ur 
Sveriges Nationalatlas, 
Kulturlandskapet och be-
byggelsen.)

VÄRMLANDS 

OCH DALSLANDS 

DALBYGDER
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KULTURLANDSKAPET

Landskapets kulturgeografiska särdrag skapas av en samverkan mellan natur-
landskapets grundförutsättningar som topografi, berggrund, jordartsförhållan-
den, vattentillgång, vegetationssammansättning m m och människans vistelse 
i (bebyggelsestruktur, infrastruktur m m) och brukande (markanvändning, 
näringsidkande m m) av dessa förutsättningar. I Dalsland samverkar dessa 
faktorer på ett sådant sätt att tre olika kulturgeografiska regioner kan urskiljas: 
”Dalboslätten”, ”Dalbygderna i Bohuslän och Dalsland” samt ”Värmlands 
och Dalslands dalbygder” (Sveriges Nationalatlas, Kulturlandskapet och be-
byggelsen).

Dalboslätten utgör slättbygden vid Vänern i sydöstra Dalsland. Ett område 
som redan före skiftena karaktäriserades av relativt tätt liggande ensamgårdar 
(en karaktär som består än idag) och små byar omgivna av betydande gräs-
marker som troligtvis främst nyttjades som slåtter- och betesmarker. Först på 
senare tid har områdets uppodlingsgrad (andelen åkermark) nått den omfatt-
ning som idag präglar området. Dalboslätten är väl avgränsad mellan Vänern 
och det skogklädda höglandet i väster och norr.

Dalbygderna i Bohuslän och Dalsland omfattar de sydvästra delarna av 
Dalsland och nordöstra delarna av Bohuslän. Området karaktäriseras av breda, 
nord-sydliga dalgångar omgivna av skogrika höjdområden. Bebyggelsebilden 
domineras av ensamgårdar och mindre byar.

Värmlands och Dalslands dalbygder omfattar norra Dalsland och sydvästra 
Värmland. Området domineras av flikiga dalgångar med sjösystem eller be-
gränsade områden med uppodlad mark omgivna av skogklädda höjdstråk. 
Odlingslandskapet är ofta välbevarat och en stark hemmansklyvning i områ-
det har lett till ”de många gårdarnas landskap” – med glesa, sena bybildningar 
och gårdsutflyttningar som följd. 

LANDSKAPETS SÄRART OCH UPPLEVELSEVÄRDEN 
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3 Vägen följer landskapets 
former och ger en känsla 
av att vara i landskapet.

3 En väg som ”plöjer” fram 
i landskapet med höga ban-
kar och djupa skärningar 
ger en känsla av att vara 
på/under landskapet.
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VÄGEN OCH DESS SIDOOMRÅDEN

Hur vägen rör sig genom landskapet och hur dess sidoområden är utformade 
har stor betydelse för reseupplevelsen och förståelsen av det omgivande land-
skapet. En väl landskapsanpassad väg bör höjdmässigt ligga nära landskapet, 
så att den upplevs som en väg i landskapet och inte på/under eller förbi. 

En väg som ligger i landskapet ger resenären en bättre känsla och förståelse 
för omgivningen. Både vägen och omgivningen upplevs ofta som mer tillta-
lande om landskapsanpassningen är god. En väg som ligger på landskapet tar 
inte hänsyn till befintliga nivåer, former och strukturer utan ”plöjer” fram på 
höga bankar eller i djupa skärningar. En sådan väg tillåter inte resenären att 
ta till sig landskapet på samma sätt som en bättre landskapsanpassad väg och 
upplevelsen blir lätt att färden går förbi landskapet. 

De flesta vägar i Dalsland, med undantag av vissa partier av de större vä-
garna, har linjeföringsmässigt en god landskapsanpassning som är viktig att 
värna. Vad gäller sidoområdenas utformning finns däremot flera exempel på 
okänsliga lösningar som bör åtgärdas och inte upprepas.

I detta kapitel redovisas grundläggande utformningsprinciper som alltid bör 
gälla, oavsett landskapstyp, för att vägbyggnad och vägvård i landsbygd ska 
anpassas till landskapet och framhäva dess värden. Rekommendationerna 
rör huvudsakligen vägens förhållande till omgivningen, vilket främst påverkas 
av linjeföring och sidoområdenas utformning, men även av utrustning inom 
vägmiljön och vården av det omgivande landskapet.

Generella rekommendationer
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3  Väg 45 ”knycker sig 
fram” över slätten norr om 
Brålanda, som den gamla 
vägen mellan gårdarna. 
En stor väg som denna 
skulle vinna på en mjukare 
linjeföring.

3 Den nyligen upprustade 
vägen mellan Dals Rostock 
och Sundals-Ryr är ett fint 
exempel på hur den gamla 
vägens linjeföring kan bi-
behållas.

Linjeföring

Frånsett ett par av de större vägarna har Dalslands vägar överlag en väl land-
skapsanpassad linjeföring. Vägarna slingrar sig ofta fram genom landskapet 
på ett mjukt och gammaldags sätt. Av kulturhistoriska och även turistiska skäl 
är det ofta bra att bevara gamla vägsträckningar och dess linjeföring. 

Vid förstärknings- eller annat upprustningsarbete i dessa vägmiljöer är 
det viktigt att vägens linjeföring i plan och profil behålls så långt möjligt. 
Rätningar och profiljusteringar bör endast göras där mycket starka skäl före-
ligger.
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7 En väl vårdad grus-
väg slingrar sig utmed 
Kroppefjälls västra sida 
mellan Högsäter och Järbo.

7 En grusväg som asfalte-
rats och sedan inte under-
hållits ger ett slarvigt och 
ovårdat intryck.

Beläggning

Många av Dalslands mindre, före detta grusvägar har i dag asfaltbeläggning. 
Vissa vägar bör, av natur- och/eller kulturhistoriska samt visuella skäl, bevaras 
som grusvägar. Det är därför viktigt att tillräcklig kunskap om vägens natur- 
och kulturvärden finns innan förändringar sker. Ett sätt att öka kunskapen 
om befintliga grusvägar är att genomföra en inventering utifrån kultur- och 
naturmiljöaspekter. En inventerings- och hanteringsmetod för detta finns ut-
arbetad inom Vägverket Region Sydöst.
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Sidoområden

Utformningen av vägens sidoområden har mycket stor betydelse för hur väl 
vägen harmonierar med landskapet och därmed även för upplevelsen av land-
skapet. Detta avsnitt behandlar främst utformning av slänter, skärningar m 
m samt ytbearbetning av sidoområdena, medan växtlighet, utrustning m m 
inom sidoområdena behandlas under kommande avsnitt.

Utformningen av sidoområdena, dvs lutning på slänter och bankar, dikes-
djup m m, bör göras så att vägen upplevs ligga i landskapet och inte på eller 
under. Det innebär normalt att bankhöjden bör hållas nere, släntlutning i 
skärningar och bankar bör anpassas till terrängformer i det omgivande land-
skapet samt att dikenas djup och utbredning bör hållas så små som möjligt. 

3 En gammal väg med 
lämpligt ytmaterial på slän-
terna får en växtlighet som 
gör att vägen smälter väl in 
i landskapet.

3 Vid förbättring av vägen 
har alltför grovt stenmaterial 
använts på vägsläntens yta. 
Det ger ett slarvigt och fult 
intryck i ett i övrigt välvårdat 
kulturlandskap.
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Vägens sidoområden (inner- och ytterslänter) bör alltid täckas med jord. 
Vid jordklädning av vägens sidoområden är det betydelsefullt att den för plat-
sen naturliga ört- och gräsfloran gynnas. För att möjliggöra detta är det viktigt 
att avbaningsmassor (tidigare bortskrapad ytjord) eller en liknande typ av jord 
återförs till slänterna. Avbaningsmassorna innehåller rötter och fröer från plat-
sens naturliga flora som kan gro och göra att ytorna läks snabbare och bättre 
smälter in i omgivningen.

Att täcka slänterna med ”fel” typ av jord, t ex alltför näringsrik jord i mager 
terräng, leder till att en för platsen främmande vegetation uppkommer, vilket 
ger ytan ett onaturligt utseende. Att helt undvika att täcka slänterna med jord 
ger ett sterilt och trasigt intryck. Ytor täckta enbart med grovt krossmaterial ser 
fula och främmande ut i landskapet och ger dessutom ofta upphov till onödig 
slyvegetation. 

1  Med rätt jordtäckning 
och bra underhåll uppnås 
ett vackert sidoområde ut-
med vägen som gör att den 
smälter väl in i landskapet. 
Ljung- och risslänt utmed 
väg norr om Bengtsfors.
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3 Här har den nya väg-
slänten täckts med en för 
landskapet främmande fet 
lerjord, vilken ger upphov 
till alltför frodig gräsväxt 
med fel arter. Det gör att 
vägslänten skiljer sig mar-
kant från den omgivande 
naturen.

3 När bergklackar sprängs 
bort och den nyuppkomna 
slänten inte täcks med jord, 
får vägens sidoområde 
ett sargat och skräpigt 
utseende.
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Även sidotippar för överblivna jord- eller bergsmassor bör täckas med ett 
– vad gäller tjocklek, näringsinnehåll och struktur – lämpligt jordskikt för att 
möjliggöra att ytan kan brukas som skogs- eller åkermark. 

Det är också viktigt att utläggningen av massorna anpassas till omgivande 
topografi, så att sidotippen inte upplevs som en oplanerad ”byggrest” i land-
skapet.

Delar av Dalsland har en mycket speciell och varierande berggrund. Berg-
skärningar med rätt utformning kan därför ge vägen en bättre förankring i 

7 En oplanterad sidotipp 
som för lång tid framöver 
upplevs som ”sår” i land-
skapet. 

7 En sidotipp av bergmas-
sor, helt utan jordtäckning 
har lagts på en iögonfallan-
de plats i en innerkurva. Det 
ger den i övrigt väl anpas-
sade vägen ett oharmoniskt 
intryck.
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landskapet och i vissa lägen även tillföra något positivt till vägmiljön genom 
att framhäva de olika bergarternas karaktär. För att framhäva bergets karaktär 
bör skärningar utföras som så kallade ”naturliga” bergskärningar, vilket inne-
bär att bergets naturliga spricklinjer och riktningar följs vid sprängningen. 
Metoden för att utföra ”naturliga” bergskärningar presenteras i ”Vägen och 
berget”, Vägverket publ 2004:166. 

T ex skulle en dubbelsidig ”naturlig” skärning genom ett skifferområde 
med något lutande skikt ge ett lutande ”slätt” skifferplan på vägens ena sida 
och en brant och ”taggig” skärning på den andra (se princip på bilderna ovan). 
På bilderna ovan är det också viktigt att notera att frånvaron av vägräcke i en 
innerkurva på en mindre väg innebär att berget framträder väl. 

3 Ett fint exempel på väg-
förbättring där väglinjen an-
passats till en naturlig berg-
kant. Då bergkanten ligger 
i innerkurva och är relativt 
slät på grund av bergets 
slagriktning, behövs inget 
vägräcke.

3 I denna innerkurva på 
samma väg som på bilden 
ovan gör bergets slagrikt-
ning att den nödvändiga 
skärningen blir ”taggig”, 
Detta berättar dock något 
om bergets karaktär, här 
sprickig gnejs. På grund av 
vägens karaktär och storlek 
har det inte heller ansetts 
nödvändigt med vägräcke.
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Flacka bergskärningar som täcks med sprängstenskross bör alltid undvikas 
till förmån för ”rena”, skrotade (rensade) skärningar även om de naturliga 
sprickriktningarna av någon anledning inte alltid kan följas.

Att utföra bergskärningar som ”naturliga” kan även vara viktigt (kanske vik-
tigare) om det är en mycket liten ”naggning” i en mycket liten bergklack som 

7 En ”trasig” skärning ger 
ofta ett naturligt utseende 
efter en tid, då vegeta-
tion etablerat sig i bergets 
sprickor. Ur säkerhetssyn-
punkt kan alltid diskuteras 
om en skärning som denna 
ska skyddas med vägräcke.

7 Bergskärningar som 
lagts ned och täckts med 
erosionsskydd ger intryck 
av att vägarbetet inte är 
färdigt. Här vid väg 166 
mellan Mellerud och 
Bäckefors.
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ska utföras. Små skärningar ute i landskapet kan lätt ge upphov till ett onödigt 
och iögonfallande sår. Ingreppet smälter betydligt fortare in i omgivningen om 
sprängningen kan utföras så att bergets naturliga söndersprickningsriktningar 
kan följas och inga borrpipor syns i det färdiga resultatet. 

3  För att helt undvika skär-
ningar i små bergklackar 
kan man ”säkra” vägen 
genom vägräcke. Här före-
dömligt utfört som en för-
längning av ett broräcke.

3  En lyckad bergskärning, 
där resultatet ser naturligt 
ut redan en kort tid efter 
det utförda arbetet. 
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1  En trumände som sticker upp i väg-
slänten skämmer vägens sidoområde.

1  En snedkapad trumände ger ett 
mera välarbetat intryck och är också 
trafiksäkrare. En grönare slänt hade 
dock varit trevligare!

1  En betongrörstrumma ser mer 
rejäl ut i landskapet om den som 
här anpassats till vägslänten.

Avvattning och bortledning av vatten bör ske via öppna diken med jord-
klädda slänter. Dikena bör vara så grunda som möjligt utan att det inkräktar 
på funktionen. För djupa diken ger intrycket av att vägen går på en hög bank 
och inte är anpassad till landskapet. 

Trummor under vägen och under anslutningsvägar/brukningsvägar bör 
vara så diskreta som möjligt. Alla trumavslutningar bör snedkapas efter in-
nerslänten. Utstickande, okapade trummor ger ett provisoriskt och slarvigt 
intryck.

Trummor av betong är att föredra framför trummor av plast, då plast är ett 
mer främmande inslag i landskapet. Om trummor av plast väljs bör plasten 
vara svart både på trummans ut- och insida. Plasttrummor med t ex blå insida 
bör absolut undvikas, då de ”sticker i ögonen” och stör helhetsupplevelsen.

Uppstickande brunnar i vägnära delar av sidoområdet ger ett rörigt intryck 
och utgör i flera fall en säkerhetsrisk. Brunnsrör bör kapas så nära marknivån 
som möjligt. 
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1  Så kallad ”anpassad dikning” 
kan innebära att vegetationsöar 
sparas för att kunna utgöra frö-
bank åt de rensade partierna.

1  Uppstickande brunnar utgör farliga hinder 
vid avåkning och ger ett rörigt intryck i vägmiljön.

1  Lupiner konkurrerar ut hävdberoende arter som t ex 
rödfibbla från vägkanterna, som här vid Torrskogs kyrka. 
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I takt med att det svenska jordbrukslandskapet förändrats har de ogödslade 
slåtter- och betesmarkerna i landskapet minskat påtagligt. Därmed har väg-
kanterna blivit en tillflyktsort för många av odlingslandskapets hävdberoende 
arter. Vägkanter med särskilt stor och bevarandevärd artrikedom har inom 
Vägverket fått benämningen ”artrika vägkanter”. Samtidigt som de artrika 
vägkanterna hyser höga naturvärden bidrar de till ett vackrare vägrum och 
mer tilltalande landskap.

Åtgärder längs vägsträckor med artrika vägkanter bör göras på ett sådant 
sätt att ängsarter och andra konkurrenssvaga arter trivs. En så kallad anpassad 
dikning bör utföras. Detta kan göras på olika sätt, varav ett alternativ är att 
först lägga ytjorden åt sidan, därefter fördjupa diket och till sist återföra ve-
getationsjorden och därmed fröbanken. Observera att det här är extra viktigt 
att jorden återförs till samma parti som den togs ifrån. Alternativt kan vegeta-
tionsöar (se bild sid 34) sparas för att utgöra fröbank åt de rensade partiernas 
återetablering. 

Sammanfattningsvis är målet med den anpassade dikningen att önskvärda 
arter alltid skall finnas någonstans längs vägen och i sådan mängd att överlev-
naden är säkerställd. För att gynna spridningen av de hävdberoende arterna 
föreslås att längre sträckor (inte enbart de artrikaste partierna) sköts på mot-
svarande sätt.

För att identifiera de vägsträckor där särskilda åtgärder som t ex ”anpassad 
dikning” bör utföras krävs en inventering. Sedan tidigare (från 1995–1996) 
finns i f d Älvsborgs län en enklare informationsinsamling (tips från olika för-
eningar och enskilda) om särskilt artrika partier längs vägnätet. De vägkanter 
som då identifierades som artrika är markerade med skylten ”Artrik vägkant”. 
Denna informationsinsamling är dock inte komplett och bör därför komplet-
teras med en mer heltäckande inventering för att vara praktiskt användbar i 
driftskedet. 

I stora områden av Dalsland täcks vägens sidoområden i stort sett helt av 
lupiner, vilka utgör ett hot mot den låga och spensliga  ängs- och hagmarksflo-
ran. För en bibehållen artrikedom och variation i landskapet bör lupiner längs 
vägsträckor med artrika vägkanter slås innan fröna mognar. 
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3  Vägslänt utmed E 6 
söder om Uddevalla, där 
den så kallade säkerhets-
zonen närmast vägen slås, 
medan högre växtlighet till-
låts etablera sig på de övre 
delarna av slänten. Därmed 
blir intrycket av viltstängslet 
mindre dominerande och 
vägens sidoområde smälter 
bättre in i landskapet.

Växtlighet

Längs det mindre vägnätet bör alla diken genomgående hållas rena från sly 
av både estetiska, funktionella och ekonomiska skäl. Uppväxande sly ger ett 
ovårdat intryck och skymmer snabbt utblickar över omgivande landskap. 
Längs de större vägarna är det viktigast att zonen närmast vägen slås, se 
bilden ovan. I de yttre delarna av slänter och bankar kan högre vegetation 
tillåtas etablera sig om den inte skymmer betydelsefulla utblickar över land-
skapet. Slänter och bankar i öppet landskap bör dock i stort hållas rena från 
sly. Den uppkomna vegetationen bör gallras vart sjätte, sjunde år så att na-
turlika dungar skapas. För att skapa en mjuk övergång mot omgivningen, 
framför allt i skogsmark, bör dungar av vegetation finnas även innanför 
viltstängslet.

Vägverket Region Väst genomförde 1999 en inventering av alléer längs 
de statliga vägarna i regionen. Inventeringen omfattade ca 250 alléer varav 
endast cirka 15 av dessa finns i Dalsland. Delar av inventeringen redovisas i 
rapporten ”Alléer i Region Väst”. I rapporten finns även generella riktlinjer 
för åtgärder som kan bli aktuella för att vårda och bevara en allé. 

Då mängden alléer i Dalsland är relativt liten är det extra viktigt att un-
derhålla och vårda de befintliga alléerna. Även nyplantering av alléer kan i 
vissa miljöer ge ett tillskott till vägmiljöerna, framför allt i backlandskapet 
och på slätten. De riktlinjer som redovisas i ovan nämnda rapport bör gälla 
för vården av Dalslands alléer.
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7  Förslag till princip för slåtter/slyröjning 
av sidoområden längs mindre vägar. 
I skärning slås hela innerslänten och bak-
slänten upp till vägbanans nivå (a). Bank 
i skogsmark slås ut till ett avstånd som 
motsvarar a, medan bank i öppen mark 
slås i sin helhet (b). I öppen mark kan dock 
grupper av vegetation sparas på banken.

7  Gällande princip för slåtter/slyröjning 
av sidoområden längs större huvudvägar. 
I skärning slås hela innerslänten och 
nedre delen av bakslänten ut till totalt 
7 meters bredd. I höga skärningar bör 
området utanför sjumetersgränsen gallras 
och mindre dungar av vegetation sparas. 
Bank i skogsmark slås ut till en bredd av 
7 meter. I öppen mark slås hela banken 
ned till bankfot. Grupper av vegetation kan 
dock sparas utanför sjumetersgränsen.
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1  Livskraftig och väl-
vårdad allé till en gård på 
Dalboslätten vid Mellerud.

5  Den gamla gårdsallén sydväst om Ödeborg har delvis förstörts genom att 
vägen breddats. Träden har säkerligen också skadats vid t ex snöröjning och 
aldrig ersatts. I ett läge som detta kan ett vägräcke, gärna av trä (se bild på 
sidan 41) utgöra ett bra skydd för både träd och trafikanter.
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UTRUSTNING I VÄGMILJÖN

VILTSTÄNGSEL. Ofta blir viltstängsel onödigt framträdande på grund av stol-
parnas ljusa metallfärg och stängslets ”knyckiga” linje i höjd- och sidled. Vilt-
stängslet kan, för att synas mindre, t ex dras bakom en bård av befintlig vege-
tation. På öppen mark där exponering är oundviklig bör det placeras i samma 
linjeföring som vägen så att en ”hoppande” linje undviks. Där vägen ligger på 
bank och utblickar över landskapet är möjliga bör stängslet placeras i släntfot 
eller tillräckligt långt ner i slänten för att utblickarna inte ska skymmas. 

Olika försök har gjorts för att hitta ett stängsel som på ett bra sätt smälter 
in i landskapet, bland annat genom att använda corténstål eller att plastbe-
handla nät och stolpar med brun eller olivgrön färg. Brun färg har visat sig 
kunna ge intryck av att stängslet är rostigt och nedgånget, men den olivgröna 
färgen fungerar väl, och rekommenderas därför till stolpar, grindar mm i käns-
liga landskapspartier där man inte vill att viltstängslet skall dominera. Mer-
kostnaden förefaller vara rimlig i förhållande till den goda effekten.

Tryckimpregnerade rundstörar ger ett klumpigare intryck i vägens sido-
område, och är därför inte särskilt lämpliga för viltstängsel i Dalsland.

1  Både stolpar och nät av cortenstål, 
som dock inte tillverkas längre.

7  Viltstängsel med tryck-
impregnerade trästolpar 
utmed väg 45 vid Sunne. 

1 Olivgröna stolpar och grindar längs E 18 väster om Karlstad.
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3  Kohlswabalken ger, 
på grund av att den är låg, 
goda möjligheter till utblick-
ar och upplevs inte som 
störande i landskapet.

3  W-balken skymmer ut-
blickar och blir alltför domi-
nant längs de mindre vägar-
na. Observera att broräcke-
na här som på många andra 
håll i Dalsland är gröna.

VÄGRÄCKEN. Betongstolpar som räckesståndare och Kohlswabalk som räcke 
är mycket vanligt i hela Dalsland. Då betongstolpar inte längre är godkända 
rekommenderas ståndare av metall. Kohlswabalk bör väljas före den höga 
w-balken som skymmer onödigt mycket av trafikantens vy mot landskapet. 
Kohlswabalkens mindre yta och tjockare gods gör dessutom att den lättare 
släpper igenom snö och bättre tål plogningslaster.

Äldre broräcken och nya broräcken i ålderdomliga miljöer bör målas i en 
grön kulör som tidigare var vanlig på U-balksräcken från 50-talet. Det är vik-
tigt att målningen utförs på ett professionellt sätt, helst på fabrik, så att rätt 
förbehandling och grundmålning kommer till stånd.
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I vissa miljöer, t ex vid pausplatser eller andra miljöer där människor stan-
nar till och vistas, kan ett s k förstärkt räcke av trä (se bilden överst till höger) 
vara att föredra. Ett träräcke ger ett mjukare och mindre vägtekniskt utseende. 
Träräcken kan även vara lämpliga som skydd för vägnära solitärträd eller alléer 
i anslutning till gårdar eller andra miljöer som i övrigt saknar vägräcke. 

Eventuellt mitträcke på de större vägarna bör vara av lintyp. Sidoräcken 
längs större vägar i framför allt öppna landskap bör vara av rörtyp.

Generellt är det viktigt att inte blanda många olika räckestyper längs sam-
ma vägsträcka utan i stället sträva efter ett enhetligt utseende med en typ av 
mitträcke och en typ av sidoräcke.

77  I bevarandevärda kul-
turmiljöer och/eller vid äldre 
broar bör broräcket målas 
i grön kulör och eventuellt 
befintliga U-balksräcken 
behållas eller ersättas med 
nya av samma typ.
 

7  I känsliga vägmiljöer, 
som t ex i alléer och vid 
rastplatser, kan en nyut-
vecklad typ av vägräcken 
av trä vara intressant att 
använda.

11 Sidoräcken längs större 
vägar, framför allt i öppna 
landskap, bör vara av rör-
typ, som ovan till vänster.
Linräcken (ovan t h) bör 
enbart användas i vägmitt. 
Båda bilderna ovan är tagna 
på väg 45, alldeles intill varan-
dra. Olika räckestyper bidrar 
därmed till att göra vägmiljön
rörig och inkonsekvent.
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BELYSNING. Belysning bör främst ske inom tätorter och byar samt eventuellt 
även vid betydelsefulla knutpunkter.

Byhattsarmaturer på stolpar av trä är vanligt förekommande runt om i 
Dalsland. Belysningstypen ger ett trevligt, gediget och småskaligt intryck och 
smälter väl in i bymiljöer och mindre tätorter i alla berörda landskapstyper. 
Om ytterligare vägsträckor ska belysas eller befintlig belysning kompletteras 
alternativt ersättas bör motsvarande karaktär eftersträvas inom dessa miljöer.

Inom större tätorter och längs större vägar kan en mer modern karaktär 
vara på sin plats.

Belysningsstolpar och armaturer i samma rad bör vara av samma sort för att 
de inte ska ge ett rörigt och ”lappat” utseende.

Överlag, inom både byar, större tätorter och på landsbygd, bör enkla, dis-
kreta armaturer och stolpar väljas för att så lite som möjligt störa upplevelsen 
av omgivande landskap.

1  Olika armaturer i samma rad 
ger ett rörigt intryck.

1  Byhattsarmaturer passar både 
i skogs- och odlingslandskap samt 
i bebyggda miljöer.

1  Modern och diskret belysnings-
stolpe vid väg 45 i Mellerud.
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BULLERSKYDD. Om behov av bullerskydd uppstår längs det mindre vägnätet 
gäller följande rekommendationer: Bullerskydd bör utföras som vallar endast 
om utrymme och möjligheter finns att modellera ”vallen” så att den upplevs 
som naturlig i landskapet. 

I vissa situationer kan en tätplanterad vall som upplevs som en vegeta-
tionsridå vara ett alternativ. I övrigt rekommenderas bullerskärmar av trä. 
Utformning av bullerskärmar bör göras så att de får en skala, form och färg-
sättning som passar för platsen. Karaktärsfulla färger och material från de olika 
landskapstyperna bör vara styrande för skärmarna.

Bullerskärmar bör planeras så att de inte skymmer utblickar eller betydelse-
fulla kulturhistoriska strukturer och samband. I öppet kulturlandskap bör sam-
råd ske med kulturmiljöexpertis innan placering och utformning bestäms.

1  Bullervall med plantering 
som, sedd från vägen, inte 
upplevs som någon konstig 
terrängformation. Trafikplats 
Tranås Syd på väg 32.
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1  Relativt lugn och diskret 
utformad bullerskärm utmed 
väg på Sörlandet i Norge.

3  Något oroligt utformad 
bullerskärm vid väg 45 norr 
om Åmål. Genom sin form 
och från bebyggelsen avvi-
kande färg dominerar skär-
men vägens omgivning.
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7  Väl utformad informa-
tionsskylt som ger karaktär 
åt rastplatsen på väg 164 
vid sjön Edslan.

SKYLTAR. Med ”skyltar” avses både skyltar för vägvisning och skyltar för an-
nonsering av kommuner, sevärdheter m m.

Generellt bör antalet skyltar minimeras så mycket det går. Skyltar bör pla-
ceras så att de inte i onödan skymmer utblickar över landskapet eller mot 
landmärken.

Längs de större vägarna är skyltningen mer omfattande och skyltarna stör-
re. För att inte stora skyltar ska upplevas som ”utslängda” i landskapet bör 
de helst placeras så att de får ”stöd” av t ex en grupp träd eller skogsridå. Då 
skylten placeras med vegetation eller annat ”stöd i ryggen” upplevs den inte 
lika stor och den ofta fula baksidan blir inte lika exponerad mot mötande tra-
fikanter.
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3  Skyltfloran breder ofta ut 
sig i närheten av tätorterna, 
som här utmed väg 166 vid 
Bäckefors.

3   Vägportaler blir domi-
nerande i vägmiljön, som 
här på väg 45 söder om 
Brålanda. Sidoordnad väg-
skyltning är bättre ur es-
tetisk synpunkt, om det är 
möjligt med hänsyn till tra-
fiksäkerheten.

11  Bilderna ovan på skylt-
ställningar av stockar är 
tagna på Dalboslätten runt 
Mellerud. Ställningarna 
känns något främmande i 
denna landskapstyp, trots 
att åtminstone den vänstra 
är mycket väl utformad.
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ÖVRIG UTRUSTNING. Övrig utrustning på t ex informationsplatser (tavlor, vä-
derskydd, toalettbyggnader m m) bör utformas som en ”familj”, dvs ges ett 
genomgående utformningstema för hela Dalsland men med möjlighet att va-
riera materialen beroende på landskapskaraktär.

1  Traditionellt väderskydd 
utan särskild karaktär, som 
dessutom står inklämt mel-
lan olika typer av skyltar.
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PAUSPLATSER

Pausplatser är ett begrepp som tagits fram inom ramen för projektet ”Dalslands 
vägmiljöer”. Begreppet, som är under utvärdering, förklarar delvis sig självt. 
Pausplatsens viktigaste funktion är dock att möjliggöra en karaktärsfull land-
skapsupplevelse. Lämpliga platser är därför de som har en attraktion i form av 
t ex en utsikt, sjökontakt, trolsk skog, dramatisk natur etc. 

Själva pausplatsen kan i normalfallet utgöras av en enkel vägslinga invid 
huvudvägen. Se exemplet på nästa sida. Det är samtidigt viktigt att ge platsen 
en god detaljutformning med karaktär.

Begreppet pausplats ska skiljas från normala rastplatser, framför allt vad gäl-
ler syfte och servicenivå. På vissa pausplatser kan det vara lämpligt att infor-
mation finns om var närmaste toalett, sopstation, bensinstation, telefon och 
serviceställe finns. Utformningen av tavla eller skylt för denna information bör 
vara mycket enkel och rejäl. 

På pausplatsen finns det ofta några element att arbeta med för att ge platsen 
en karaktär av Dalsland. I det följande beskrivs några av dessa möjligheter.

1  En enkel pausplats 
efter en turistväg på 
Teneriffa, där öns typiska 
lavastensmurar ger karaktär 
åt den fina utsiktspunkten.
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Avgränsningar som endast har funktionen att markera en gräns bör göras så 
enkla och genomsiktliga som möjligt. Alltför bearbetade och utsmyckade av-
gränsningar bör undvikas. En enkel rad med pollare eller ett lågt enkelt staket 
är ofta tillräckligt och fint. Materialet bör vara anpassat till aktuell landskaps-
typ. Generellt bör dock prefabricerade pollare av metall, plast eller målat/be-
handlat trä undvikas då de ser onaturliga och främmande ut i landskapet.

Bilden längst ner till vänster på nästa sida visar en enkel typ av staket som 
är mycket vanlig i Dalsland. Denna stakettyp, med sågade grova plank, har en 
stark trädgårdskaraktär och bör därför undvikas ute i landskapet. Luftiga kon-
struktioner med naturkaraktär är att föredra, som på bilden nere till höger.

Om avgränsningen har som funktion att skydda – mot fall, passage, påkör-
ning eller liknande – krävs kraftigare konstruktioner. Materialen bör även i 
detta fall anpassas till aktuell landskapskaraktär. För att avgränsningarna ska 
ge tillräckligt skydd utan att bli för klumpiga eller skymmande kan de förstär-
kas på ett icke synligt sätt eller kompletteras med nät som på ett medvetet sätt 
integreras i konstruktionen.

1  Enkel men funktionell sitt-
möbel på pausplats invid 
Geirangerfjorden i Norge.

1  Idéskiss för pausplats 
Hundudden vid Lelång norr 
om Torrskog. Oftast räcker 
det att ordna en säker och 
välgestaltad vägslinga invid 
huvudvägen.
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MURAR OCH AVGRÄNSNINGAR. Nivåupptagande eller avgränsande murar på 
pausplatser bör normalt utföras som kallmurar av kantig sten, se bilderna 
överst på sidan. I Dalsland finns också en skiffertradition, vilket kan motivera 
att man ibland skulle kunna göra murar av skiktad sten. Denna typ av murar 
finns t ex vid det gamla bruket i Bäckefors.

55  Kallmurar av natursten ger alltid 
karaktär åt en plats. Dessa kan utföras 
av kantig sten, som på bilden nedan, 
eller av skiktad sten, t ex skiffer. 
Bilden till höger från Bäckefors bruk.

11    Stakettypen på den 
vänstra bilden förekommer 
rikligt som avgränsning i 
Dalsland. Den har säker-
ligen sitt ursprung i den 
äldre typen av staket med 
rundvirke (bilden t h), som 
ger mer karaktär åt t ex en 
pausplats.
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MARKMATERIAL. Asfalt, grus och gräs bör vara de markmaterial 
som främst används på pausplatser. Betongplattor och betong-
sten bör undvikas vid pausplatser ute i landskapet. Om det finns 
behov av avsmalning av asfaltytor eller fartdämpande åtgärder i 
marken bör gatsten användas. Till mindre ytor kring sittmöbler 
m m kan stenhällar av t ex skiffer användas.

1  I avgränsningar finns ibland 
behov av portar. Denna vackra 
stenblocksport kan tjäna som 
förebild till en port på en rast- 
eller pausplats.

3  Kombination av sten och 
trä ger en avgränsning med 
speciell karaktär. Bilden 
från hembygdsparken i Dals 
Rostock.
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BYGGNADER. Eventuella byggnader på pausplatser eller rastplatser bör utfor-
mas enkelt men karaktärsfullt. Prefabricerade standardbyggnader för toaletter, 
sopor m m bör undvikas, framför allt när det gäller byggnadens yttre utform-
ning. 

Fasad, tak och övriga yttre skikt och detaljer bör utföras med gedigna, tra-
ditionella naturmaterial och vad gäller behandlingsgrad och färg anpassas till 
rådande landskapskaraktär. Plåtdetaljer bör användas i stället för plast. 

De fyra bilderna ovan visar tre goda och ett dåligt exempel på byggnadska-
raktär.

111 Tre goda exempel på byggnadsutformning med 
Dalslandskaraktär: Uthus med tak av oregelbundna skif-
ferhällar norr om Dals Rostock, Dalslandsstuga på hem-
bygdsgården vid Högsäter samt nybyggd toalett av van-          
kantat virke och tegeltak vid naturreservatet Bräcke ängar. 

1 Exemplet ovan visar en rörig miljö vid väg 45, 
rastplatsen söder om Mellerud. Byggnad, skyltar 
och möbler har helt olika karaktär.
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MÖBLER. Möbler på pausplatser bör vara tillverkade av naturmaterial. Be-
handlingsgrad och ev färgsättning anpassas till respektive landskapstyp. Tak  
till sittgrupper och utrustningsdetaljer av plåt eller plast bör undvikas. 

Möbler bör vara anpassade för rullstolsburna och andra rörelsehindrade 
genom förlängda bord och sittbänkar samt ha indragna ”bottenstockar” eller 
vara helt okopplade (dvs inte sitta ihop med en ”bottenstock” eller bräda). 

Möbler bör i första hand placeras i gräsyta eller på grus, i andra hand på 
asfalt. ”Mattor” av betongplattor bör undvikas då de ger ett sterilt utseende 
som inte passar i naturen.

77 Vanliga typer av sam-
mankopplade möbler på 
hårdgjorda ytor på rastplats 
Ödskölt på väg 172 (överst) 
och på rastplats Gösjön, 
väg 45 norr om Mellerud. 
Mattor av betongplattor 
bör undvikas. 
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RÖJNING OCH ÖPPETHÅLLANDE

I alla Dalslands landskapstyper är det viktigt för upplevelsen att hålla vackra 
vyer över karaktärsfulla landskapspartier och vattendrag samt vyer mot be-
tydelsefulla landmärken som kyrkor och andra större byggnader öppna. 
Landskapet måste vara synligt från vägarna för att resenären ska se och förstå 
att han/hon är i Dalsland. Om sidoområden och intilliggande marker tillåts 
växa igen kommer besökaren att uppfatta sin resa som tråkig och enformig 
och uppleva landskapet som anonymt.

3 Den övre illustrationen 
visar hur gallring av vegeta-
tion med varierande avstånd 
mellan stammarna ger ett 
betydligt mer rytmiskt, na-
turligt och harmoniskt ut-
seende i landskapet, än 
gallring med jämna avstånd 
mellan stammarna, som i 
den undre illustrationen.

1 En alltför jämn gallring 
ger ett monotont och 
aningen onaturligt 
utseende.
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Ett levande och välmående landskap ger betraktaren en trevlig upplevelse 
och positiv bild av landskapet. Förfallna byggnader, marker i träda, igenslyade 
eller granplanterade marker i odlingslandskap, ger en negativ och dyster bild. 
Åtgärder för att förbättra intrycket i detta avseende bör uppmuntras.

All gallring bör utföras med målet att skapa en oregelbunden fördelning 
av den vegetation som ska sparas. Att gallra fram enstaka stammar på jämna 
avstånd från varandra ger ett onaturligt och monotont utseende. Grupper av 
stammar på varierande avstånd från varandra ger liv och rytm åt vegetationen, 
vilket upplevs naturligt och harmoniskt.

7 Ett aktivt och bra arbete 
med röjning och gallring ut-
med främst sjökanter pågår 
runt om i Dalsland. Det sker 
även utefter småvägar, som 
här utmed Ragnerudssjöns 
östra kant vid Högsäter.

7 Behovet av ytterliga-
re gallring är ändå stort 
på många ställen i land-
skapet, som t ex här ut-
med Teåkersjöns strand. 
Sommartid försvinner det 
mesta av vattenblänket från 
sjön i denna vy från väg 
166 väster om Mellerud.
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HUVUDVÄGAR

Flera av Dalslands huvudvägar passerar genom eller i kanten av fler än en 
landskapstyp. Dessa vägar har mycket stor betydelse för hur besökaren eller 
genomresenären uppfattar och tar till sig landskapet. De behöver därför han-
teras som en helhet vad gäller t ex utformning av vägsektion, sidoområden 
och utrustning samtidigt som de skilda landskapskaraktärer som passeras bör 
framhävas.

Väg 45 är Dalslands största väg, och längs den färdas de flesta som ska till, 
från eller genom Dalsland. Väg 45 sträcker sig genom Dalsland från Vänersborg 
i söder via Mellerud och Åmål vidare nordost mot Karlstad. Vägen är mycket 
viktig för upplevelsen av Dalsland och det är av stor betydelse att den framhä-
ver landskapet även för den som endast är på genomresa. Söder om Mellerud 
går vägen rakt genom kärnan av Dalboslätten medan den norr om Mellerud 
pendlar mellan Vänerkusten och gränsen mot sjölandskapet. Skyltning mot 
intressanta och vackra besöksmål, alternativa vägslingor (upplevelsevägar) som 

1 Vid ombyggnad av större 
vägar till trefältighet krävs 
stor omsorg vid val och pla-
cering av olika räckestyper. 
Detta exempel från E 18 
mellan Arboga och Västerås 
illustrerar hur vägmiljön lätt 
kan bli rörig med alla räcken 
och viltstängsel.
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1 Infarten för väg 166 i 
Mellerud är ett gott exempel 
på hur man visat omsorg 
kring vägen genom att ska-
pa välvårdade ”grönzoner” 
mellan trafikanter och 
ortens industriområden.

avstickare från stora vägen, siktröjning och gallring samt samordning av skyl-
tar, belysning och annan utrustning är några sätt att bidra till detta. Ett separat 
gestaltnings- och underhållsprogram bör tas fram för väg 45 om större föränd-
ringsarbeten planeras. Det kan t ex bli aktuellt att genomföra s k trefältighet 
på delar av väg 45, vilket fordrar omsorg om val av räckestyper m m. Se bild 
på föregående sida.

Övriga huvudvägar genom Dalsland är väg 164, 166, 172 och 173. Väg 164 
från Norge till Åmål via Ed, Billingsfors och Skåpafors passerar både vildmar-
ken och sjölandskapet. Väg 166 från Mellerud via Ed och vidare mot Norge 
går på diagonalen tvärs igenom centrala Dalsland. Vägen passerar fyra land-
skapstyper: Dalboslätten, Kroppefjäll och myrmarkerna för att sedan avslutas 
i Ed i vildmarksområdets ytterkant. Vägen har alltså stor potential att visa upp 
ett varierat och vackert landskap om de olika landskapstypernas karaktärsvär-
den tas tillvara. Längs hela sträckan går vägen parallellt och mer eller mindre 
tätt ihop med järnvägen. Väg 172 från Uddevalla, via Bäckefors och Bengtsfors 
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och vidare norrut mot Värmland passerar genom backlandskap, myrmarker 
och sjölandskap. Väg 173 mellan Frändefors och Färgelanda går genom två 
landskapstyper: Dalboslätten och Kroppefjäll.

Huvudvägarna genom Dalsland går huvudsakligen i landsbygd, men passe-
rar även landskapets alla större tätorter. Det är av stor betydelse att även upp-
märksamma tätortspassagernas betydelse för helhetsupplevelsen av Dalsland. 
Tätortspassagerna bör utformas och underhållas så att ortens kvaliteter fram-
hävs och inte skyms av t ex allt för mycket utrustning i och nära vägmiljön.

1 Även utformningen av 
vägmiljöerna inne i de tät-
orter som passeras har 
stor betydelse för helhets-
upplevelsen av Dalsland. 
Alltför oroliga markbelägg-
ningar, skyltar och annan 
utrustning, som t ex dessa 
träpollare i Högsäter, riske-
rar att ta uppmärksamheten 
från själva bebyggelsen.
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KNUTPUNKTER

Med knutpunkter avses mötespunkter mellan huvudvägar och möten mellan 
huvudvägar och tätortsinfarter. Knutpunkter blir ofta ”noder” i infrastrukturen 
som drar till sig bensinstationer, busshållplatser m m. Det är därför viktigt att 
det görs en samordnad planering, mellan Vägverket och kommuner, av hur 
miljön kring knutpunkterna ska disponeras.

Generellt bör onödigt stora asfaltytor undvikas då det ger ett ödsligt och 
ogästvänligt intryck. Stora asfaltrefuger bör ersättas av gräsklädda, medan min-
dre refuger bör vara gatstenssatta. Generellt gäller även att sidoområden i an-
slutning till knutpunkter bör vara väl iordningställda och skötta, då hastighe-
terna ofta är lägre och trafikanten tydligare uppfattar sin omgivning. Skyltning 
och belysning bör vara välplacerad och samordnad, så att den kan begränsas så 
långt det är möjligt. 

7 Cirkulationsplatser ut-
gör i dag ofta naturliga 
knutpunkter i vägnätet. 
I Dalsland är de ännu re-
lativt få, men denna inne i 
Mellerud utgör ett gott ex-
empel på en diskret och 
prydlig knutpunkt.

7 Flera knutpunkter i land-
skapet är ganska trista plat-
ser med stora asfalterade 
refuger, som denna i mötet 
mellan väg 164 och 172 vid 
Steneby.
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1111   Förutsättningarna för intressanta upplevelsevägar i Dalsland är goda. 
De olika landskapstyperna bjuder på många vyer med vitt skilda karaktärer.
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UPPLEVELSEVÄGAR

 Ett av huvudmålen med projektet Dalslands Vägmiljöer är att det allmän-
na vägnätet i Dalsland ska vårdas och utvecklas så att det framhäver land-
skapets karaktärsvärden och inbjuder till att ta del av dessa värden. Gestalt-
ningsprogrammet presenterar principer för hur detta mål kan uppnås genom 
medveten utformning och skötsel av vägnätet och omgivande landskap. Att 
införa begreppet ”upplevelsevägar” samt markera och lyfta fram dem kan vara 
ett bra sätt att visa upp landskapets värden även vid sidan av de större vägarna. 
Upplevelsevägarna kan få resenären att välja alternativa vägar för att nå sitt 
mål eller att till och med välja en omväg för att den utpekas som särskilt upp-
levelsevärd. 

För att upplevelsevägarna ska bidra till att uppfylla dessa mål bör vissa krav 
ställas vad gäller kriterier för urval (vilka värden, geografisk fördelning m m), 
annonsering (ev. skyltning, kartredovisning m m), förbättringsåtgärder, sköt-
sel m m.

De vägar som definieras som upplevelsevägar bör visa hela Dalsland, dvs att 
något eller några vägavsnitt inom respektive landskapstyp klassas som upplevel-
sevägar. De vägar som pekas ut bör visa upp en omgivning som är representativ 
för sin landskapstyp eller är särskilt vackra. Vidare föreslås att upplevelsevägarna 
bör erbjuda intressanta mål, dvs att de skapar slutna slingor eller avstickande 
slingor från mer frekvent trafikerade vägar. 

Det är viktigt med ett helhetsgrepp vad gäller val av upplevelsevägar så att en 
lagom mängd vägsträckor pekas ut. För många upplevelsevägar och en allt för 
ojämn geografisk fördelning över landskapet kan lätt leda till att besökaren tap-
par intresset.

Inom projektet ”Dalslands vägmiljöer” har byalag sedan tidigare lämnat 
förslag på vägavsnitt lämpliga som upplevelsevägar. Dessa och gestaltningspro-
grammets förslag till upplevelsevärda vägar redovisas på sidan 64.

Skyltning inom vägmiljöer, både på landsbygd och i tätort, bör generellt 
sett hållas så begränsad som möjligt för att inte i onödan störa upplevelsen av 
vägrummet och omgivande landskap. Eventuell särskild skyltning av upplevel-
sevägar bör därför hållas mycket begränsad (endast placeras där tveksamheter 
om vägvalet annars kan finnas) och om möjligt undvikas helt. 

De höga kraven, i kombination med gestaltningsmålet att så långt som 
möjligt hålla nere antalet skyltar i vägrum och landskap, innebär att en annan 
form för annonsering av upplevelsevägarna bör arbetas fram. 
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En möjlighet som bör prövas är att i vanliga vägatlaser markera vackra och/
eller upplevelserika vägsträckor. Detta är något som praktiseras i bl a Danmark 
och troligtvis är en mycket bra metod för att få resenären att göra avstickare 
från den ordinarie färdvägen, då de flesta besökare färdas med en vägkarta. 
Med vägkartan är det dessutom möjligt att ligga ”steget före” i planeringen 
av färden och göra en bedömning av upplevelsevägens längd, sträckning och 
omgivningar. En skylt dyker upp plötsligt och ger för resenären mindre infor-
mation om vad sträckan innebär. 

1 Brudfjällsvägen mel-
lan Håfreström och Dals 
Långed är redan i dag känd 
som en turistväg, inte minst 
av motorcyklister, på grund 
av sin skönhet och extremt 
slingrande linjeföring.
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1 Exempel på markering 
av turistväg: naturskön väg, 
eller en så kallad Margerit-
väg, i en dansk bilatlas.
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Förslag till nät för upplevelsevägar 
i Dalsland som kan tjäna som 
underlag för fortsatt planering. 
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DRIFT OCH UTVECKLING AV VÄGNÄTET

Detta gestaltningsprogram är ett av de första i landet som tagits fram med 
utgångspunkt i olika landskapstyper. Betydligt vanligare är att gestaltnings-
program för vägar upprättas i samband med om- och/eller nybyggnad av en 
specifik väg, som väg E 6 i Bohuslän. 

Arbetet med gestaltningsprogrammet ska ses som ett försök att hitta lämp-
liga metoder för att förmedla programmets intentioner och rekommendatio-
ner i den kontinuerliga driften och utvecklingen av vägnätet. 

Ambitionen med gestaltningsprogrammet är att det ska kunna utgöra en 
grund både för den kontinuerliga driften av det befintliga vägnätet och för 
ombyggnad samt nyanläggning. För större om- eller nybyggnadsprojekt, t ex 
vid en eventuell ombyggnad av väg 45 rekommenderas att separata gestalt-
ningsprogram som anpassas till den planerade åtgärden tas fram. Dock bör det 
befintliga gestaltningsprogrammets grundintentioner, framför allt vad gäller 
att framhäva de respektive landskapstypernas karaktärsvärden, följas.

Utöver den kontinuerliga driften och andra åtgärder som Vägverket di-
rekt kan styra över ger gestaltningsprogrammet även rekommendationer för 
åtgärder som kräver avtal med andra samarbetspartners som t ex kommuner 
och enskilda markägare. De åtgärder som kan kräva särskilda avtal är t ex 
siktröjning, gallring och iordningställande av 
pausplatser på mark som ligger utanför väg-
området. I de avtal som sluts med andra mark-
ägare är det av stor betydelse att de generella 
och landskapstypspecifika rekommendationer 
som rör aktuell åtgärdstyp tydligt framgår. I 
slutet av boken presenteras ett förslag till av-
talsblankett. Vid vissa typer av åtgärder kan 
den dock behöva kompletteras med hela eller 
delar av gestaltningsprogrammets generella 
och landskapstypsspecifika rekommendatio-
ner.

Instruktionerna i skötselbeskrivningar och 
avtalsblanketter bör, för ökad förståelse och 
bättre resultat, alltid ha en tydlig återkopp-
ling till gestaltningsprogrammets beskrivning 
av berörd landskapstyp.

Underlag för 
kontinuerlig 

drift- och 
underhåll

Underlag för 
om- och 

nybyggnad

Underlag för 
avtalade åtgärder 

utanför 
vägområdet

5 Schematisk bild över hur 
gestaltningsprogrammet 
föreslås utgöra underlag 
för den kontinuerliga driften 
och utvecklingen av väg-
nätet, för mindre om- och 
nybyggnadsprojekt samt 
vid åtgärder som avtalas 
med annan markägare. 
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