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funktioner och kulturhistoriska samband samt 
möjligheterna att bevara, utveckla och stärka 
dessa.

Genom att ta fram konkreta, mät- och 
uppföljningsbara mål och kriterier 
för landskapets viktiga natur- och 
kulturmiljövärden ska metoden vara ett stöd i 
det dagliga arbetet på alla nivåer. Samtidigt gör 
metoden det möjligt för regeringen att följa 
upp transportverkets ansvar med avseende på 
natur- och kulturmiljövärden.

Genom Trafikverkets eget utvecklingsarbete 
har de 16 miljömålen apassats till 
vägverksamheten. Arbetet har lett fram 
till egna väganpassade mål för natur- och 
kulturmiljökvalitet. Dessa finns beskrivna i 
Vägverkets inriktningsdokument för natur, 
kulturmiljö och friluftsliv i väghållning 
(2006:164, Vägverket, 2007).

Trafikverkets övergripande målsättning för all 
väghållning beskrivs såhär:

Vägen bidrar till att upprätthålla ett landskaps 
utmärkande karaktär, som är resultatet av 
påverkan av och samspel mellan naturliga och/
eller mänskliga faktorer.

Vägen lyfter fram upplevelsen av landskapets 
kvaliteter.

Upplevelsen av landskapets kvaliteter omfattar 
inte bara natur- och kulturmiljöer här spelar 

Riksdagen har antagit 16 nationella 
miljökvalitetsmål som ska kunna uppnås inom 
en generation och som ska vara vägledande för 
arbetet mot ett ekologiskt hållbart samhälle. 

Berörda verk och myndigheter har fått i 
uppdrag att vidareutveckla miljömålen i 
uppföljningsbara delmål.

Mål och mått för natur- och kulturmiljö-
värden kallas den metod som transportverken 
utvecklat för att säkerställa att miljökvalitets-
målen och de transportpolitiska målen om 
natur- och kulturmiljövärden ska kunna 
uppnås. Uppdraget drivs av Trafikverket i 
samarbete med de övriga transportverken. 

Metodens mål är att: 
Vägnätet skall lokaliseras, utformas, skötas och 
underhållas så att landskapet med dess natur- 
och kulturmiljökvalitéer kan upplevas, utvecklas 
och brukas.

Metoden syftar till att få fram ett 
beslutsunderlag för natur- och 
kulturmiljöfrågor i vägprocessen samt stärka 
och tydliggöra natur- och kulturmiljövärdena 
så att de blir avvägningsbara mot 
andra faktorer som till exempel 
trafiksäkerhetsaspekter, vid bedömningen av 
olika vägprojekt.

I metoden strävas det efter att få fram en 
helhetssyn på landskapet utifrån natur- 
och kulturmiljön, med fokus på ekologiska 

Förord
också gestaltningen av vägen och vägrummet 
en stor roll.

I väglagen och den arkitekturpolitiska 
propositionen lyfts de visuella eller 
estetiska och kulturhistoriska värdena 
fram. Trafikverket arbetar därför med 
gestaltningsprogram i såväl byggande som drift 
och underhåll av vägar. För driftområdena i 
region Nord integreras arbetet med natur- och 
kulturvärden och gestaltning i ett dokument – 
landskapsprogrammet.

•	 Begränsad klimatpåverkan
•	 Frisk luft
•	 Bara naturlig försurning
•	 Giftfri miljö
•	 Skyddande ozonskikt
•	 Säker strålmiljö
•	 Ingen övergödning
•	 Levande sjöar och vattendrag
•	 Grundvatten av god kvalitet
•	 Hav i balans samt levande kust och  

skärgård
•	 Myllrande våtmarker
•	 Levande skogar
•	 Ett rikt odlingslandskap
•	 Storslagen fjällmiljö
•	 God bebyggd miljö
•	 Ett rikt växt- och djurliv

De 16 miljömålen:
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Väglagen
4§ Vid väghållning skall tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, 
naturvård och kulturmiljö. En estetisk utformning skall eftersträvas.

13§ Vid byggande av väg skall tillses, att vägen får sådant läge och utförande att ändamålet med vägen vinnes med minsta intrång 
och olägenhet utan oskälig kostnad, och att hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden.

Arkitekturpolitiska propositionen 1997/98:117
Statens engagemang i arkitektur, formgivning och design skall ha följande mål:

•	 Arkitektur, formgivning och design skall ges goda förutsättningar för sin utveckling.

•	 Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.

•	 Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas till vara och förstärkas.

•	 Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och offentlig miljö skall stärkas och breddas.

•	 Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upphandlande skall på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor.

Förord
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1.1 Bakgrund
Trafikverkets arbete med mål och mått för 
natur- och kulturmiljövärden tangerar på 
många sätt arbetet med framtagande av 
gestalningsprogram för driftområden. Båda 
dokumenten beskriver landskapets värden 
och drar upp riktlinjer för gestaltande 
skötsel och underhåll av vägen och dess 
sidoområden. Genom att slå samman de två 
dokumenten i ett landskapsprogram får man 
samordningsvinster, eftersom driftledare och 
entreprenörer endast behöver ett dokument 
för att tillgodose både natur-, kultur- och 
landskapsvärden.

1.2 Syfte och mål
Landskapsprogrammet och dess bilagor ska 
fungera som ett underlag för upphandling 
av kontinuerlig drift och underhåll. Det ska 
också kunna användas som ett underlag 
för miljöåtgärder och gestaltningsåtgärder 
i bärighets- och beläggningsobjekt 
eller andra mindre underhållsåtgärder. 
Landskapsprogrammet kan även omfatta 
åtgärder utanför vägområdet som avtalas med 
annan markägare.

Programmet ska också fungera som en 
samlad, lättillgänglig dokumentation 
som kan utgöra underlag för större om- 
eller nybyggnadsprojekt med separata 
gestaltningsprogram.

Programmet ska tydligt visa vilka värden 
som finns i landskapet samt vilka åtgärder 
eller hänsyn som behövs för att behålla 
eller utveckla dessa värden. Genom att 
få ett underlag om värdena i landskapet 
finns möjligheter till att på bästa sätt nyttja 
driftpengarna, samordna mellan närliggande 
projekt samt prioritera mellan olika åtgärder. 

1. Inledning

Programmet ska vara ett levande dokument, 
det ska kunna kompletteras och utvecklas.

Målet för projektet är att uppfylla 
Trafikverkets inriktningsmål för natur- och 
kulturmiljö, genom en anpassad skötsel med 
rätt ambitionsnivå i Umeå Södra driftområde. 

Trafikverkets fem inriktningsmål för natur och kultur vid drift och underhåll:

D1. Vägar med kulturmiljövärden och väganknutna kulturminnen sköts och underhålls så 
att det identifierade värdet tas tillvara eller utvecklas.

D2. Vägmiljön ska ha goda förutsättningar för biologisk mångfald.

D3. Alléer och solitära träd ska vårdas så att kvaliteterna tas tillvara eller stärks.

D4. Vägar i eller i anslutning till utpekade värdefulla områden sköts och underhålls i 
samklang med områdets identifierade värden.

D5. För djur som påverkas av vägar ska förutsättningar för fortlevnad och utveckling 
finnas.
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1. Inledning

1.3 Metod och arbetssätt
Arbetet med projektet har bedrivits genom:

•	Inhämtande	av	information	(om	natur-	
och kulturmiljövärden som berör vägens 
närområde).

•	Inventering	och	kartläggning	av	landskapets	
visuella värden.

•	Diskussioner	med	driftledare	mfl	(om	
befintlig skötsel, brister, utvecklings-
möjligheter mm).

•	Utarbetande	av	förslag	till	särskilt	
intressanta/prioriterade områden.

•	Formulering	av	specifika	mål	och	konkreta	
krav för skötseln inom driftområdet med 
hänsyn till dess viktigaste kvaliteter och 
med bakgrund i de nationella miljömålen 
och Trafikverkets inriktningsmål, samt 
landskapets visuella värden.

1.4 Avgränsningar
Projektet baseras på information från 
Trafikverkets publikationer och databaser 
samt av länsstyrelsen i Västerbotten utpekade 
områden. 

1.5 Läsanvisningar
Landskapsprogrammet är tänkt att läsas i 
sin helhet men är i huvudsak uppdelat i tre 
delar; en med beskrivning av landskapet och 
dess värden, kapitel 2, 3, 4, 5, och en  del med 

rekommendationer för skötsel och utformning, 
kapitel 6 och bilaga A samt detaljerad 
beskrivning av inventering och utpekade objekt, 
bilaga B och C.

Kapitel 2: Allmän information om landskapet i 
Umeå Södra driftområde.

Kapitel 3: Information om vilka typer av 
värden man finner längs statliga vägar.

Kapitel 4: Beskriver hur inventeringen gått 
till samt hur selektionen av de prioriterade 
områden gjorts. Kapitlet ger även en kort 
sammanfattning av inventeringen av 
naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden 
inom driftområdet.

Kapitel 5: Beskriver detaljerat de fem mest 
intressanta områdena inom driftområdet, 
samt deras områdesspecifika skötsel.

Kapitel 6: Generella skötselkrav av 
driftområdets naturmiljö-, kulturmiljö- och 
visuella värden.

Bilaga A: Information om utformnings-
principer för vägar som alltid bör gälla oavsätt 
landskapets särskilda värden.

Bilaga B: Tabeller över utpekade natur- och 
kulturobjekt (typ, antal, skötsel, hänsyn.)

Bilaga C: Kartblad över naturmiljö-, 
kulturmiljö- och visuella värden.
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2. Landskapets särart och upplevelsevärden

2.1 Umeå Södra driftområde
Umeå Södra driftområde är beläget i 
Västerbottens kustland. Vägnätet består i 
huvudsak av mindre vägar där europaväg E4 
är det främsta trafikstråket i driftområdet. 
Vägnätet är relativt jämnt fördelat över hela 
driftområdet med en något högre täthet i 
området runt Umeå och Nordmaling. Vägarna 
följer oftast vattendragens riktningar i 
nordvästlig-sydöstlig riktning, med undantag 
av E4 som löper i nordöstlig-sydvästlig 
riktning. 

Landskapet är varierat och korsas av ett 
antal större och mindre vattedrag som 
mynnar i havet. I norr domineras landskapet 
av barrskog och i söder av en blandning av 
öppna odlingsmarker och skogsmark. Söder 
om Umeå finns ett större sammanhängande 
område	med	mycket	flack	odlingsmark,	medan	
odlingsbygderna i de inre delarna av området 
är något mer kuperade.

Karta över Umeå Södra driftområde 
(hämtad från Driftområdeshandbok för Norrbottens län och Västebottens län, 2008.
Vägarnas färg beskriver slitlager och bärighet, se källa för förklaringar.)
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2.2 Topografi
Hela Umeå Södra driftområde ligger under 
högsta kustlinjen. Spår av inlandsisen kan ses 
på många håll i området i form av bland annat 
drumliner, isälvsavlagringar och finkorniga 
sediment. 

Terrängtypen inom driftområdet kategoriseras 
som subkambriskt peneplan, dvs ett 
flackt	området	med	små	höjdskillnader.	
Vattendragen och åsarna har en tydlig 
riktning från nordväst till sydöst, medan 
drumlinområdena vid kusten har en riktning 
från nord till syd.

2.3 Bergarter
Berggrunden inom Umeå Södra driftområde 
utgörs av den svekofenniska berggrunden. 
Den består huvudsakligen av granit samt 
sedimentära bergarter som gråvacka och 
lerskiffer. Inom driftområdet finns även inslag 
av mindre områden med diabas.

2.4 Jordarter

Umeå Södra driftområde ingår i 
Mellersta Norrlandskustens berg- och 
sedimentområde. Inom detta område är 
svallsediment och finkorniga sediment de 
dominerande jordarterna. I älvdalarna finns 
isälvsavlagringar, men de är ofta dolda av 
andra sediment. De finkorniga sedimenten 
uppträder främst i sänkor och dalgångar 

och domineras av finmo och silt. I dessa 
jordarter bildas nipor och raviner där 
vattendrag har eroderat landskapet. Även 
meandrande vattendrag är vanliga i dessa 
jordarter. Lögdeälven och Öre älv har tydliga 
meanderlopp i driftområdet.

2.5 Markanvändning 
Landskapet i driftområdet består både av 
öppna odlingsmarker och mark präglad av 
skogsbruk. Skogen består huvudsakligen av 
tallskog men det förkommer även blandskog 
med främst gran.

Inom driftområdet finns Samebyarna Ran, 
Umbeje, Vapsten och Norra Vilhelmina. 
Driftområdet brukas för vår-, förvinter- och 
vinterbete. 

Bebyggelsen och de öppna odlingsmarkerna är 
främst lokaliserade vid älvarna, åarna och de 
större sjöarna. En stor del av odlingsmarkerna 
är på väg att växa igen. Söder om Umeå 
centrum finns ett större sammanhängande 
område med mer storskalig odlingsmark som 
brukas aktivt. Tätorterna inom driftområdet 
är Umeå och Normaling. I Umeå kommun 
finns drygt 110 000 invånare och i Nordmaling 
kommun knappt 7 500 invånare.  

2.6 Landskapsbeskrivning
Landskapet inom driftområdet är varierat med 
skiftande karaktär mellan kust och inland.
Vid kusten samt längs med älvarna finns stora 
sammanhängande odlingsområden och större 
byar	och	samhällen.	Här	är	landskapet	flackt	
med små höjdskillnader. I inlandet finns 
stora skogsområden. Byarna är spridda och 
landskapet kuperat och böljande. 

Kulturlandskapet är tydligast längs älvar och 
åar där människor rört sig i alla tider. Här 
kan man hitta boplatser, renbetesområden, 
småskaligt jordbruk, dammanläggningar och 
spår efter olika generationers skogsbruk.

Flera älvar har sina stäckningar genom 
driftområdet. De ger området en tydlig 
karaktär och har också påverkat landskapets 
utveckling på ett tydligt sätt. Vägarna inom 
driftområdet har dock sällan sin sträckning i 
direkt anslutning till älvarna.

Landskapet upplevs som varierat med en 
gradient mellan olika karaktärer i inlands- 
respektive kustområdena.

2. Landskapets särart och upplevelsevärden
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3.1 Odlingslandskap
Där vägar löper genom kulturhistoriskt 
intressanta miljöer med karaktäristisk struktur 
och bebyggelse samt öppna ängs-, betes- eller 
odlingsmarker, är även vägen en viktig del av 
kulturmiljön. Skötseln av vägen och vägens 
sidoområden påverkar upplevelsen av det 
omgivande landskapet.

Inom Umeå Södra driftområde finns många 
byar med öppna odlingslandskap längs de 
statliga vägarna, se bilaga C.

3. Naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden längs statliga vägar
Längs de statliga vägarna finns olika typer av naturmiljö-, kulturmiljö- samt visuella 
värden. De olika värdena påverkas i varierande grad av vägens drift och underhåll.

3.2 Kulturvägar
En kulturväg betecknar en väg som genom sin 
utformning, läge, sträckning m m bär spår av 
gamla tider. 

Under 1999-2000 genomfördes en inventering 
av de kulturhistoriskt värdefulla vägmiljöerna 
i Norrbottens och Västerbottens län.
Inventeringen mynnade ut i publikationen 
Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och 
Västerbottens län. Dåvarande Vägverkets 
ambition var bland annat att publikationen 
skulle ingå som ett underlagsmaterial för 

natur- och kulturmärkning av vägnätet 
enligt det pågående nationella arbetet med 
mål och mått, samt ge bättre möjligheter att 
bevara, vårda och utveckla kulturhistoriska 
vägmiljöer. 

Vid bedömningen av vägarna har följande 
kriterier varit vägledande; autenticitet, 
kontinuitet, kommunikationshistoriskt värde, 
upplevelsemässigt värde och pedagogiskt 
värde. De olika hot mot de kulturella värden 
som är förknippade med dessa vägar, och 
som skulle störa de miljömässiga samband 
som gör vägen till en integrerad del av 
kulturlandskapet, är: 

– breddning, rätning och dikning av väg

– beläggning av vägbana

– profiljustering

– justering av vägskäl

– skötsel av vägrenar

– främmande material

Inom Umeå Södra driftområde finns 10 st 
statliga kulturvägar, se bilaga B och C.

3.3 Kulturbroar
Trafikverket förvaltar ett antal broar som 
utgör allmän väg över vattendrag. De olika 
broarna och brokonstruktionerna besitter 
stora värden för kulturmiljövård, arkitektur- 
och brobyggnadshistoria.

Kulturhistoriskt intressanta broar finns 
utpekade både på läns- och nationell nivå. 

Bro över Umeälven mellan Sörfors och Brännland, längs väg 555. Bron är utpekad som kulturbro.



 Landskapsprogram dr i f tområde  Umeå Södra      2010-11-26 11 Landskapsprogram dr i f tområde  Umeå Södra      2010-11-26

En inventering av kulturhistoriskt värdefulla 
broar i Västerbottens län genomfördes under 
1988 vilken kompletterats och reviderats 
1992 och 1994. Resultatet har sammanställts 
i rapporten Broar i Västerbottens län – 
en kulturhistorisk inventering. Skötsel av 
bron samt dess koner och slänter påverkar  
upplevelsen av bron och vattenrummet och 
också brons livslängd och skick. 

Inom Umeå Södra driftområde finns 8 st 
kulturbroar längs de statliga vägarna, se bilaga 
B och C. 

3.4 Alléer
Alléer och solitärträd utgör viktiga inslag i 
vägmiljön. De fungerar som landmärken, de 
utgör en del av vägarnas kulturhistoria och 
har ofta höga estetiska värden. Gamla alléer 
och solitärträd med solbelysta stammar utgör 
också viktiga bo- och växtplatser för sällsynta 
insekter, mossor och lavar. 

Trafikverkets mål är att både alléer och 
solitärträd ska vara ett vanligt förekommande 
inslag i vägmiljön. Alléerna är i allmänhet i 
dåligt skick med luckor i trädraderna och träd 
i dålig kondition. 

Tidigare Vägverket Region Norr, 
nuvarande Trafikverket, har inventerat 
alléerna i Norrbotten och Västerbotten 

3. Naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden längs statliga vägar

(Landsvägsalléerna i Norrbottens och 
Västerbottens län, 2000). Alléerna har klassats 
utifrån deras kulturhistoriska värde och deras 
betydelse för landskapsbilden (I-III). Alléer 
i klass I har högst prioritet och måste vårdas, 
bevaras och restaureras för att behålla sitt 
höga värde. Alléer i klass II har höga värden 
och ska även de skötas så att dessa värden 
bibehålls eller stärks. 

Inom Umeå Södra driftområde finns 16 st 
alléer längs de statliga vägarna, se bilaga B och 
C.

3.5 Kulturobjekt
Längs de statliga vägarna finns vägobjekt i 
form av milstenar, kilometerstolpar, vägvisare 
m m. Vägobjekten bidrar till en intressant 
vägmiljö och är viktiga för förståelsen av 
vägens och landskapets historia. Det största 
hotet mot vägobjekten är vägåtgärder så som 
breddning samt utebliven skötsel. 

Inom Umeå Södra driftområde finns ett antal 
kulturobjekt längs de statliga vägarna, bland 
annat i form av milstenar, vägräcken och 
vägvisare, se bilaga B och C.

Björkallé längs väg 514 vid Håknäs. Inom Umeå Södra driftområde finns många kulturobjekt. 
Här en milsten längs väg 573 vid Ava.
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3.6 Artrika vägkanter
Sveriges vägkanter innehåller bitvis en 
artrikedom i nivå med landets artrikaste 
ängsmarker. Eftersom arealen ängsmark 
har minskat kraftigt i	Sverige	är	flera	av	
ängarnas växter hotade eller under stark 
tillbakagång. Vägkanterna har därmed en 
viktig roll att fylla när det gäller att värna dessa 
växter, vars förekomst gynnas av den årliga 
slåttern av sidoområdet. Blommande och 

3. Naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden längs statliga vägar

artrika vägkanter bidrar också till en positiv 
upplevelse för trafikanterna.

För att kunna bevara och utveckla 
artrikedomen längs de statliga vägarna har 
tidigare Vägverket Region Norr genomfört 
en inventering av regionens vägkanter 
med målsättningen att definiera den 
biologiska mångfalden. Det största hotet mot 
vägkanternas artrikedom är igenväxning p g a 
utebliven skötsel.

Inom Umeå Södra driftområde finns 13 st 
artrika vägkanter längs de statliga vägarna, se 
bilaga B och C.

3.7 Stenmurar
Stenmurar är väganknutna objekt med 
kulturhistoriska värden. De anlades för att 
hägna in djur eller lades upp i ägogränser 
i samband med att sten avlägsnades från 
odlingsmarken. Många stenmurar längs 
vägarna har försvunnit i samband med 
vägåtgärder men en del finns ännu kvar. 
Stenmurar i odlingslandskapet är idag 
biotopskyddade men många hotas av förfall 
och överväxning.

Inom Umeå Södra driftområde finns idag inga 
dokumenterade stenmurar längs de statliga 
vägarna, se bilaga B och C.

3.8 Skyddad natur och kultur 
Med skyddad natur och kultur avses 
nationalparker, naturreservat, Natura 
2000-områden samt områden av 
riksintresse för friluftslivet och natur- och 
kulturmiljövården. När en väg går i direkt 
anslutning till ett skyddat område skall 
vägområdet skötas i enlighet med områdets 
skötsel- eller vårdplan. 

Inom Umeå Södra driftområde finns ett antal 
skyddade områden i direkt anslutning till de 
statliga vägarna, se bilaga C.

Området kring Olofsfors bruk är en av flera miljöer inom Umeå Södra driftområde som är av riksintresse för kulturmiljövården.
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3.9 Vattendrag och våtmarker
Myrar, kärr och öppna vatten skapar 
karaktärsfulla rumsbildningar och bidrar till 
variation längs vägen. 

Våtmarker och vattendrag utgör även viktiga 
livsmiljöer för många djur- och växtarter. 
Trummor kan ibland utgöra vandringshinder 
för fisk eller andra vattenlevande djur. Ca 30-
50 % av befintliga vägtrummor utgör hinder 
för upp- och nedströms vandrande fisk och 
andra	vattenlevande	organismer	att	förflytta	
sig. Vid nyanläggande av såväl stora som 
små trummor är det viktigt att anpassa nya 
trummor till det befintliga vattendraget så att 
inget hinder för fisk och andra djur uppstår. I 
vissa fall kan även valvtrummor vara ett bättre 
alternativ. Även stora broar kan utgöra hinder 
för djur.  Uttern tillhör en av Sveriges mest 
hotade arter. Under 1900-talets senare hälft 
drabbades uttern hårt av miljögifter och var 
nära att utrotas. Uttern är nu på väg tillbaka 
men ett stort nutida hot är trafiken vid utterns 
passage av vägar. Uttern lever i och på sidan 
om vattendragen.

Länsstyrelsen har genomfört en 
våtmarksinventering, och delat in våtmarkerna 
i fyra naturvärdesklasser där klass 1 har högst 
värde. Klass 1 (ca 10 % av våtmarksobjekten) 
är särskilt värdefulla objekt med så stora 
naturvärden att de bör bevaras för all framtid. 
Klass 2 (ca 20 % av objekten) är sådana objekt 

3. Naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden längs statliga vägar

som ur naturvårdssynpunkt är så värdefulla 
objekt att de bör skonas från ingrepp.

Inom Umeå Södra driftområde finns ett antal 
vattendrag och våtmarker i direkt anslutning 
till de statliga vägarna, se bilaga C.

3.10 Visuella värden/vyer
Visuella värden i landskapet kan beskrivas som 
karaktärsfulla platser och miljöer där vägen 
och landskapet harmonierar på ett särskilt 
spännande sätt. Det kan vara en särskilt 
vacker sträcka intill en sjö eller en vy mot en 
karaktärsstark bergsformation.  Utblickar 
mot vatten, starka landskapsrum i form av 
odlingslandskap och myrar eller landmärken i 
form av berg, kyrkor, eller andra byggnationer 
är	fler	exempel.	Landskapets	visuella	värden	
visar på landskapets särart och ger en 
upplevelserik resa längs de statliga vägarna. 

Längs älvar, sjöar och vattendrag
Längs sjöar och vattendrag är glimtar och 
utsikter mot vattnet av stor betydelse för 
upplevelsen och förståelsen av landskapet. 
Upprätthållande av vyer i form av gallring, 
uppstamning av träd och röjning av 
buskvegetation förstärker upplevelsen. 

Genom täta byar och samhällen
Genom tätorter och tätt samlade byar präglas 
vägområdet av intilliggande trädgårdar och 
hus. Välvårdade och klippta vägrenar ger 
uttryck för en levande bygd och tätort.

Över betes- och odlingsmark
Vägrummet präglas av de öppna markerna, 
dess lador, logar och trädrader kring gårdarna 
samt den artrika vägkantsvegetationen. Genom 
att hålla sidoområdena fria från sly bibehålls 
och utvecklas vyer över det öppna landskapet, 
dess bebyggelse samt andra landmärken som 
gör vägupplevelsen genom odlingslandskapet 
mer intressant.

Genom skogsmark
I skogsområden präglas vägområdet av 
skogens magra fältskikt och gräs. I tallskog 
är genomsikten ofta stor p g a avsaknaden av 
buskskikt och trädens höga stammar vilket 
ger upplevelsen av en pelarsal. Genom att 
röja buskvegetation, som annars lätt kan 
bilda bryn intill vägen, bevaras den speciella 
pelarsalskaraktären. 

Över myrar och våtmarker
Myrar och andra våtmarker skapar 
karaktärsfulla rumsbildningar och bidrar 
till variation längs vägen. Där vägar går 
över myrar och våtmarker är det viktigt 
att vägkanten hålls fri från sly och hög 
vegetation så att utsikten över de öppna 
landskapsrummen behålls. Vid åtgärder i 
vägområdet är det viktigt att det befintliga 
vegetationsskiktet läggs tillbaka efter utfört 
arbete så att karaktären behålls.

Inom	Umeå	Södra	driftområde	finns	ett	flertal	
vyer, främst mot odlingsmark, se  bilaga C. 
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4.1 Inventering
Vägarna inom Umeå Södra driftområde 
har inventerats avseende landskapets 
naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden. 
Inventeringen redovisas i sin helhet i fjorton 
kartblad i bilaga C. Inventering av landskapets 
värden, kartblad, sidan 68-94. 

Inventeringen av de visuella värdena 
utfördes under en vecka i mitten av augusti 
då samtliga vägar inom driftområdet kördes 
med bil. Visuella värden så som vyer, öppna 
landskapsrum, landmärken, karaktärsstarka 
vägsträckningar och karaktärsstark 
bebyggelse dokumenterades genom att 
markeras i ett GIS-program direkt ute i fält. 
Dokumentationen gjordes också med kamera 
och anteckningar fördes.

De redovisade natur- och kulturvärdena 
bygger på information från länsstyrelsens och 
Trafikverkets databaser. Vid inventering i fält 
kontrollerades huruvida det av länsstyrelsen 
eller Trafikverket utpekade objektet fanns 
kvar eller inte.

För information om ytterligare 
upplevelsevärden i landskapet, så som 
turistiska sevärdheter och natursköna 
platser, har information hämtats från berörda 
kommuners hemsidor.

4. Metod
Sammanfattning av inventeringen
Inventeringen visar på ett varierat landskap 
med både öppna odlingsmarker och 
skogsmark. Flera älvar, mindre vattendrag och 
sjöar präglar landskapet. 

De vanligaste visuella värdena inom 
driftområdet är öppna landskapsrum i form 
av stora och små odlingsbygder samt älvar och 
sjöar. De mest förekommande utblickarna är 
över småskalig odlingsmark.

De öppna odlingsmarkerna är huvudsakligen 
småskaliga och förekommer ofta i nära 
anslutning till sjö, å eller älv. 

De viktigaste naturvärdena utgörs av de 
outbyggda älvarna Lögdeälven och Öre 
älv, Umeälvens delta, fågelrika skärgårds- 
och sjöområden, våtmarker samt gamla 
naturfoderängar.

Inom driftområdet finns många kulturobjekt 
och statliga kulturvägar i jämförelse med 
andra driftområden i regionen. De ger en 
historisk karaktär åt driftområdet.

I området söder om Umeå centrum finns 
områdets största sammanhängande 
odlingsmarker, Röbäcksslätten. 
Odlingslandskapet är också utpekat som 

bevarandevärt på grund av dess höga natur- 
och kulturvärden. 

4.2 Prioritering
Efter inventering av natur-, kultur- och 
visuella värden samt analys av de inventerade 
värdenas läge och spridning har fem områden 
valts ut som prioriterade. Vägar inom dessa 
områden ska skötas så att dess värden bevaras 
eller stärks och kan vid behov ges en specifik 
skötsel.

Förutom förekomsten av natur-, kultur- och 
visuella värden har ytterligare aspekter vägts 
in vid urvalet av de prioriterade områdena;

- läget, d v s om sträckan är frekvent trafikerad 
eller leder till en större tätort, 

- om sträckan är viktigt för turism, 

- om området har stor potential att utveckla 
visuella värden, eller har visuella värden som 
riskerar att försvinna.
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Läsanvisningar
Fem olika områden har valts ut 
som särskilt prioriterade och är 
markerade på kartan till höger. I 
detta kapitel, Prioriterade områden, 
beskrivs dessa vägsträckors 
värden detaljerat och varje 
värdebeskrivning sammanfattas 
i punktform i Områdets kvaliteter. 
Mål för vägarna har tagits fram med 
hänsyn till dess viktigaste kvaliteter 
och med bakgrund i de nationella 
miljömålen och Trafikverkets 
antagna inriktningsmål 
(Trafikverkets inriktningsdokument 
för natur, kulturmiljö och friluftsliv i 
väghållning).

Kartutsnitt i anslutning till 
områdesbeskrivningarna visar 
utpekade sträckor och objekt  i varje 
område, som även finns beskrivna i 
tillhörande tabell. 

Kartöversikt över de fem prioriterade områden som beskrivs i kapitel 5.

5. Prioriterade områden

5.1 Olofsfors

5.2 Längs Umeälven

5.3 Gräsmyr
5.5 Stöcksjö 
- Sörmjöle5.4 Hummelholm
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Den storvuxna poppelallén i Olofsfors ger vägsträckan en 
speciell karaktär. 

5.1 Väg 573 genom Aspeå, Lögdeå och 
Olofsfors
Väg 573 löper mellan byn Ava och Nordmaling, 
via Aspeå, Lögdeå och Olofsfors, och är en 
del av den gamla kustlandsvägen och senare 
riks-13. Vägen kan idag fungera som ett 
upplevelserikt alternativ till väg E4, då den 
lägre hastighetsbegränsningen och de många 
upplevelserna längs vägen gör sträckan 
spännande och intressant.

Vägen har kvar sin gamla sträckning och 
löper genom ett omväxlande landskap 
med skogsmark och öppna småskaliga 
odlingsmarker. Vägen löper även genom 
ett antal byar med samlad bebyggelse, 
verksamheter och service. I byn Lögdeå finns 
en välbesökt klädaffär. 

Vid Leduån ligger Olofsfors bruk som är ett 
gammalt järnbruk med väl bevarade byggnader 
och miljöer. Bruket är välbesökt av turister 
året om och har många olika verksamheter så 
som café, restaurang, museum, utställningar 
och butiker.

Naturmiljö
Lögdeälven är skyddad i Natura 
2000-nätverket och löper med sitt 
meanderlopp genom området. Älven är 
outbyggd för vattenkaft och även skyddad mot 
framtida utbyggnad. Lögdeälven är utpekad 
som riksintresse för friluftsliv eftersom den 

5. Prioriterade områden

nyttjas	flitigt	för	bland	annat	vandring	och	
fiske av lax, havsöring och harr.

Den gamla allén vid Olofsfors bruk har ett högt 
lokalt naturvärde och utgör viktiga miljöer för 
t.ex. insektslarver. Längs hela den prioriterade 
vägsträckan kantas vägen av artrika vägkanter 
med  bland annat rödklöver, norrlandsviol och 
åkerbär. De utgör karaktärsfulla natur- och 
upplevelsevärden.

Kulturmiljö
Väg 573 är en kulturväg och längs vägen 
finns	flera	gamla	vägobjekt	bevarade	
från vägens historia. Fyra milstenar av 
gjutjärn på kallmurade fundament av 
granit står längs sträckan. Även andra 
kulturmiljöobjekt finns längs med sträckan, 
så som en busshållplatsskylt i Lögdeå och 
en bensinpump vid Olofsfors. Dessa kan 

Samlad bebyggelse vid byn Lögdeå.
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alla upplevas från vägen och bidrar till att 
informera om vägens historia.

Olofsfors järnbruk är utpekat som riksintresse 
för kulturmiljö. Det gamla bruket grundades 
1762 och är idag mycket väl bevarat med 
många orginalbyggnader och strukturer. 
Vid Olofsfors finns en gammal allé främst 
bestående av poppel, men också björk och 
asp. I den norra delen av allén finns också ett 
antal alar, sälgar och rönnar. De kan ses som 

en del av allén även om de inte planterats som 
del av den, utan snarare spontanetablerat sig 
och blivit kvar. Träden är till stor del åldrade 
och har delvis döda kronor. Vid Olofsfors 
finns också en nyplanterad ensidig allé av 
björkar som ligger i utkanten av bruksområdet. 
Björkarna står långt från vägen och är 
fortfarande små, vilket gör att de inte ger en 
lika tydlig känsla av allé. Dessa alléer är viktiga 
för upplevelsen av platsen eftersom de ger 

den dignitet. Den gamla allén bidrar även till 
att förmedla bilden av det gamla bruket. Vid 
Olofsfors bruk finns även en kulturbro över 
Leduån.

Klädaffären i Lögdeå har en lång historia och 
är en viktig målpunkt längs sträckan. Läget 
och huset är detsamma sedan etableringen 
1922.

Visuella värden
Vägen löper genom ett växlande landskap 
med skog, öppet odlingslandskap och tätare 
blandad bebyggelse med gårdar i byarna. 
Den gamla vägen följer landskapet väl och 
erbjuder en intressant och omväxlande 
resa. Möjligheter till utblickar mot de öppna 
odlingsmarkerna är stora längs med sträckan. 
Där vägen passerar över Lögdeälven ges också 
möjlighet till utblickar över vatten.

Vid Lögdeälven, intill en av prioområdets 
milstenar, föreslås ett läge för en ny 
informationsplats. Där kan resenärerna 
informeras om natur- och kulturvärden 
längs med sträckan samtidigt som de kan ta 
en paus. Läget är vackert med utsikt över 
Lögdeälven och platsen ligger centralt inom 
det prioriterade området. 

Vägen har kvar sin ursprungliga sträckning från den gamla kustlandsvägen.

5. Prioriterade områden
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MÅL
Områdets karaktär med Olofsfors bruksmiljö, alléer och utblickar mot 
odlingslandskapet ska kunna upplevas från vägen. Vägen och dess 
sidoområden sköts så att artrika vägkanter och utblickarna bibehålls och 
stärks.

Vägen sköts så att viktiga kvaliteter i form av allé, gamla vägsträckningar, 
kulturbro och milstenar i anslutning till vägen bibehålls och stärks.

Vägen ska vara väl fungerande och bibehålla sin sägegna karaktär för att 
erbjuda en innehållsrik och intressant resa som ett alternativ till väg E4.

5. Prioriterade områden

•	 Kulturväg i ursprunglig sträckning 

•	 Artrika vägkanter

•	 Alléer

•	 Bevarandevärt odlingslandskap

•	 Turistområde

•	 Levande företagande i närheten av E4:an

•	 Kulturbro

OMRÅDETS KVALITETER

Vy längs väg 573. Välskött milsten invid vägen med Lögdeälven i bakgrunden.
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Karta område 5.1 Väg 573 genom Aspeå, Lögdeå och Olofsfors. Södra delen. 

  Skala 1:50 000
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5. Prioriterade områden

Standardkrav
Odlingslandskap
I odlings-, ängs- eller betetsmarkslandskap ska 
vägområdet hållas fritt från sly och slåtter ska 
ske inom hela vägområdet en gång per år.

Kulturvägar
Vägens sträckning, bredd, småskaliga diken 
och vägkropp ska bevaras. Ny beläggning eller 
nytt slitlager ska likna den befintliga. 

Kulturbroar
Broarnas slänter och koner ska vara fria från 
sly högre än 0,5 m. Koner ska vara fria från 
vegetation till minst 95%.

Bron ska bevaras intakt och restaureras eller 
förstärkas på ett varsamt sätt så att brons 
kulturhistoriska värde inte försämras. 

Kulturobjekt
Milstenar, kilometerstolpar, vägvisare och 
andra liknande vägobjekt ska vara i gott skick 
och skötas så att deras kulturhistoriska värde 
bibehålls eller stärks. 

Artrika vägkanter
Artrika vägkanter slås/röjs en gång per år, 
mellan 1 aug - 15 sept.

Skyddad natur och kultur
Vägar som passerar genom, eller intill, skyddade 
områden ska enligt Trafikverkets nationella 
mål skötas enligt gällande skötsel-, eller 
vårdplan för området. Vägarnas drift- och 
underhåll får inte ha negativ inverkan på de 
värden som skyddas.

Visuella värden/vyer
Visuella värden såsom vyer och utpekade 
landskapsrum skall kunna upplevas från 
vägen. 

Visuella värden såsom vyer och utpekade 
landskapsrum, röjs/slåttras över hela 
vägområdet en gång per år.

Arbete
Odlingslandskap
Vid utbyte av vägutrustning som belysning, 
räcken, skyltar, vägmarkering mm ska detta 
upprättas i samråd med beställaren. Hänsyn 
tas till lokal byggnadstradition vad gäller 
materialval, färgsättning och proportioner. 

Kulturvägar
När ingrepp måste ske i form av kantskärning, 
utfyllnad och dikning ska samråd tas med 
kulturspecialist. Kulturspecialisten ska inför 
samråd få tillhanda en sammanställning 
beskriver vad som planeras samt hur arbetet 
ska genomföras.

Kulturbroar
Nya räcken och liknande ska anpassas till 
brons utseende och ålder. Åtgärd på kulturbro 
måste alltid ske i samråd med Trafikverket. 
Skador ska omgående rapporteras till 
beställaren. 

Alléer
Besiktning av allé ska ske årligen av fackman 
med biologisk kompetens. Döda grenar större 
än 20 mm som kan utgöra fara ska tas bort. 

OMRÅDESSPECIFIK SKÖTSEL   
för område 5.1
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Grenar med större diameter än 10 cm ska 
dock inte sågas bort, eftersom såret kan bli en 
inkörsport för svampangrepp.

Manuell röjning ska årligen ske runt allé- och 
solitärträd till en bredd av 2 m. Sly och annan 
hög vegetation som skuggar trädens stammar 
ska röjas bort.

All skötsel av alléträd, såsom plantering, 
beskärning, avverkning etc ska utföras på ett 
fackmannamässigt vis. Beskärning får endast 
utföras av personer med utbildning och 
kompetens i beskärningsteknik. 

Uppbyggnadsbeskärning görs för att 
vidmakthålla trädens kvalitet. På björkar 
i Västerbotten ska beskärning utföras på 
sensommaren, juli-september. Trädens behov 
av uppbyggnadsbeskärning rapporteras till 
drifledare	innan	åtgärd.

För att undvika att allé- och solitärträdens 
rötter, stam, gren- eller bladverk skadas 
ska markarbete inte utföras i rotsystemets 
utbredning. En tumregel är att rotsystemet är 
ungefär lika brett som trädets krona.

Kulturobjekt

Skötsel av milstenar och liknande vägobjekt 
ofattar röjning, rengöring, kontroll och åtgärd 
av mindre skador och skaderapportering. 
Objektens skick kontrolleras en gång per år. 

Milstenar/stolpar och fundament ska 
rengöras en gång per år. Rengöring innebär att 
milstenar/stolpar invid saltade vägar tvättas 
med rent vatten. Åtgärdsbehov i form av 
mossborttagning ska noteras och anmälas till 
beställaren. Återställning av raserat fundament 
ingår i skötseln om skadan är liten, dvs om 
åtgärden kan utföras med handkraft.

Manuell röjning och slåtter ska ske med 
stor försiktighet kring varje stolpe, sten 
eller fundament en gång per år. Kring 
milsten/stolpe som är placerad inom eller 
i nära anslutning (1-2 m) till vägområde 
ska 3 meter röjas, så att den synliggörs och 
kulturmiljövärdet bibehålls.

Vid markingrepp som kan påverka 
fornlämningarna eller den omgivande miljön 
ska samråd ske med länstyrelsen. Skador på 
milstenar och liknande vägobjekt ska utan 
dröjsmål anmälas till beställaren. 

Artrika vägkanter
Markarbeten längs artrika vägkanter kan få 
negativa	konsekvenser	för	floran.	Om/när	
ingrepp i form av kantskärning, utfyllnad, 
breddning och dikning måste ske ska detta 
göras med största möjliga hänsyn och endast 
efter samråd med person med biologisk 
kompetens och Trafikverket.

Vid eventuell dikning ska sk anpassad 
dikning utföras. Detta kan göra på olika sätt, 
ett alternativ är att först lägga ytjorden åt 
sidan, därefter fördjupa diket och till sist 
återföra vegetationsjorden (som innehåller 
fröbanken). Observera att jorden måste 
återföras till samma ställe som den togs ifrån. 
Alternativt kan vegetationsöar sparas för 
att utgöra fröbank åt de rensade partiernas 
återetablering.

Visuella värden/vyer
Avseende röjning utanför vägområdet ska 
entreprenören inventera, bevaka och meddela 
beställaren om utsiktsvärdena försvinner eller 
kan förbättras längs sträckor med utpekade 
vyer och landskapsrum. 

5. Prioriterade områden
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5.1.1 Tabell för områdesspecifik skötsel

5. Prioriterade områden

Sträcka Objekt* Väg nr Längd (m) eller antal Vägsida Typ Skötselåtgärd drift Ytterligare 
investeringsbehov**

573 12 600 m - Prioriterad sträcka Hela vägområdet röjs/slåttras ske en gång per 
år mellan 1 augusti och 15 september. 

240573010 573 11 900 m Båda Artrik vägkant Slåtter en gång per år, mellan 1 aug - 15 sept. 
Markarbeten får endast ske efter samråd med 
person med biologisk kompetens och Trafikver-
ket.

573 12 600 m - Kulturväg Bevara bredd, plan, profil samt sträckning. Dika 
varsamt. Om slitlager byts ut ska oljegrus eller 
YG användas.

a 573 450 m Båda Allé Alléns tillstånd kontrolleras och rapporteras till 
beställare. Inga åtgärder rörande träden ska ut-
föras. Manuell röjning ska årligen ske runt allén 
till en bredd av 2 m. Sly och annan hög vege-
tation som skuggar träden stammar ska röjas 
bort. Inget markarbete får utföras i rotsyste-
mets utbredning, område lika brett som trädets 
krona. 

Restaureringsbehov av allén 
på sikt.

b 508 250 m Höger Allé Besiktning årligen av fackman med biologisk 
kompetens. Döda grenar mellan 20 mm - 10 
cm som kan utgöra fara ska tas bort. 
Manuell röjning årligen runt allé- och solitär-
träd till en bredd av 2 m.
All skötsel av alléträd, såsom plantering, be-
skärning, avverkning etc ska utföras på ett 
fackmannamässigt vis. Beskärning får endast 
utföras av personer med utbildning och kom-
petens i beskärningsteknik. 
Markarbete inte utföras i rotsystemets utbred-
ning. 
Dispens från Länsstyrelsen i Västerbottens län 
krävs för åtgärd. 
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5. Prioriterade områden

Sträcka Objekt* Väg nr Längd (m) eller antal Vägsida Typ Skötselåtgärd drift Ytterligare 
investeringsbehov**

g 24105730010

24105730020

24105730030

24105730060

573 4 st Vänster Kulturmiljöobjekt 
- Milsten

Kontroll, röjning, rengöring och åtgärd av min-
dre skador en gång per år. och Skador ska utan 
dröjsmål anmälas till beställaren.

f 24105730050 573 1 st Vänster Kulturmiljöobjekt 
- Bensinpump

Kontroll, röjning, rengöring och åtgärd av min-
dre skador en gång per år. och Skador ska utan 
dröjsmål anmälas till beställaren.

e AC106 573 1 st - Kulturbro Brons slänt och kon ska vara fri från sly högre 
än 0,5 m. Åtgärd på kulturbro måste alltid ske i 
samråd med Trafikverket. Skador ska omgåen-
de rapporteras till beställaren. 

573 2  200 m Båda Tät bymiljö Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

c 573 250 m Båda Vy odlingsmark Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

d 573 700 m Höger Vy odlingsmark Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

573 Vänster Föreslagen infoplats/
pausplats

Föreslaget läge för ny inform-
tionsplats.

*För objekt avses av Trafikverket utpekade vägobjekt Bilaga B. 
**Ingår ej i driftupphanling. 
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5.2 Väg 554, 555, 691, 632 och E12 genom 
Sörfors, Brännland, Kåddis och Baggböle 
längs Umeälven
Det prioriterade området består av ett antal 
vägsträckor längs med Umeälven som har en 
gemensam karaktär och ett tydligt samband 
med varandra. Området är intressant då det är 
en del av Umeå sockens kärnbygd med genuin 
bebyggelse och småskalig odlingsmark. 

Närheten till Umeå stad gör hela området 
attraktivt som bostadsområde, men också som 
utflyktsmål.	Umeälven	med	sina	stränder	är	
populära som friluftsområde för bland annat 
fiske, bad och vandring. 

Alla vägsträckor löper genom både öppna 
odlingsmarker och mindre byar med samlad 
bebyggelse. Flera av vägarna ligger fortfarande 
i sin ursprungliga sträckning och väg 632 och 
691 är kulturvägar med en dokumenterad 
historisk kontinuitet. 

Naturmiljö
Inom det prioriterade området finns tre allér 
längs olika vägar. De stora och gamla träden 
i alléerna utgör viktiga lokala naturvärden. 
Väg 691 genom Brännland samt en del av 
väg E12 kantas av artrika vägkanter med 
rödklöver, präskrage, norrlandsviol och 
blåklocka. De utgör karaktärsfulla natur- och 
upplevelsevärden.

Väg 691 genom Brännland kantas en ev ensidig allé.

5. Prioriterade områden

Kulturmiljö
Området mellan Norrfors och Klabböle är av 
riksintresse för kulturmiljövård. Området är 
historiskt intressant med genuin bebyggelse, 
öppet odlingslandskap, övergivna anläggningar 
för	flottning,	sågverksdrift,	laxfiske	och	
kraftverk samt andra kulturminnen med 
anknytning till bygdens historia. Byarna 
Sörfors, Brännland, Baggböle och Kåddis är 
alla av medeltida ursprung. Inom området 
finns lämningar från forntida jakt- och 
fångstfolk, men också från en forntida 
jordbrukskultur. 

Väg 632, mellan Baggböle och Kåddis, och 
väg 691, genom Brännland,  är utpekade som 
kulturvägar. Vägen mellan Baggböle och 
Kåddis slingrar sig mjukt fram i landskapet 
mellan åkermark och bebyggelse. Vägen 
genom Brännland kantas av gårdsgrupper med 
traditionell jordbruksbebyggelse. Vägarna 
ligger båda i ursprunglig sträckning och 
har trots modern vägstandard bevarat delar 
av sin ålderdomliga karaktär. Landskapet 
är öppet och hävdat och bebyggelsen 
domineras av traditionell västerbottnisk 
jordbruksbebyggelse. Efter vägarna finns två 
kulturmiljöobjekt i form av vägräcken med 
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stelgardister samt en gammal stålbalksbro som 
är kulturbro.

Inom prioområdet finns tre alléer. I Sörfors 
finns en restaurerad allé med nyplanterade 
björkar längs med väg 555. Träden i allén 
är fortfarande unga och ger ännu inte 
upplevelsen av en allé. Vägen genom 
Brännland kantas av en allé av björkar. Allén 
är inte sammanhållen utan består av ett 
antal trädrader i tomtgräns som på en del 
ställen knutits samman med träd även mellan 
tomterna. I byn Baggböle kantas väg 632 av 

en ensidig allé av björkar. Allén är kort och 
består av grova gamla träd. En del av träden 
är i dåligt skick och kommer med tiden att 
behöva tas ned. Allén står i ett icke exponerat 
läge och har därför inte någon stor inverkan på 
landskapsbilden. Inom området finns ett antal 
kulturmiljöobjekt. 

Visuella värden
De visuella värdena inom prioområdet utgörs 
av upplevelsen av det genuina gamla bygderna 
och deras närhet till Umeälven. Hela området 

är varierat och innehållsrikt och erbjuder en 
intressant resa. Utblickarna från vägarna är 
växlande, med vyer över odlingslandskapet 
och den traditionella bebyggelsen, vyer över 
vatten samt över berg i fonden.

Vid Sörfors föreslås ett läge för en ny 
informationsplats. Där kan resenärerna 
informeras om natur- och kulturvärden längs 
med sträckan. Läget är vackert med storslagen 
utsikt och platsen ligger centralt inom det 
prioriterade området. 

Väg 691 genom Brännland kantas av en allé, vägen är också en kulturväg.

5. Prioriterade områden
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MÅL
Det småskaliga odlingslandskapet med ålderdomlig karaktär soch 
genuin bebyggelse ska kunna upplevas från vägen. 

Vägen sköts så att viktiga kvaliteter i form av alléer, kulturmiljöobjekt, 
kulturbro och gamla vägsträckningar bibehålls och stärks. 

Vägarna tillsammans med kulturmiljöobjekten ska förmedla en känsla 
av det historiskt intressanta området.

OMRÅDETS KVALITETER •	 Kulturvägar med ursprunglig sträckning

•	 Umeå sockens kärnbygd med genuin bebyggelse

•	 Artrika vägkanter

•	 Alléer

•	 Bevarandevärt odlingslandskap

•	 Kulturbro

5. Prioriterade områden

Vy över odlingslandskapet i Baggböle. Brukade marker och genuin bebyggelse i närheten till 
Umeå stad.



#

#
#

#

#

#

#

554

12

632553

51
2

691

528

526

55
5

693

363

52
2

62
9

631

28  Landskapsprogram dr i f tområde  Umeå Södra      2010-11-26  Landskapsprogram dr i f tområde  Umeå Södra      2010-11-26

b c

d

e

f

g

Karta område 5.2 Väg 554, 555, 691, 632 och E12 genom Sörfors, Brännland, Kåddis och Baggböle längs Umeälven.

  Skala 1:50 000
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5. Prioriterade områden

Standardkrav
Odlingslandskap
I odlings-, ängs- eller betetsmarkslandskap ska 
vägområdet hållas fritt från sly och slåtter ska 
ske inom hela vägområdet en gång per år.

Kulturvägar
Vägarnas sträckning, bredd, småskaliga diken 
och vägkropp ska bevaras. Ny beläggning eller 
nytt slitlager ska likna den befintliga. 

Kulturbroar
Broarnas slänter och koner ska vara fria från 
sly högre än 0,5 m. Koner ska vara fria från 
vegetation till minst 95%.

Bron ska bevaras intakt och restaureras eller 
förstärkas på ett varsamt sätt så att brons 
kulturhistoriska värde inte försämras. 

Kulturobjekt
Milstenar, kilometerstolpar, vägvisare och 
andra liknande vägobjekt ska vara i gott skick 
och skötas så att deras kulturhistoriska värde 
bibehålls eller stärks. 

Artrika vägkanter
Artrika vägkanter slås/röjs en gång per år, 
mellan 1 aug - 15 sept.

Visuella värden/vyer
Visuella värden såsom vyer och utpekade 
landskapsrum skall kunna upplevas från 
vägen. 

Visuella värden såsom vyer och utpekade 
landskapsrum, röjs/slåttras över hela 
vägområdet en gång per år.

Arbete
Odlingslandskap
Vid utbyte av vägutrustning som belysning, 
räcken, skyltar, vägmarkering mm ska detta 
upprättas i samråd med beställaren. Hänsyn 
tas till lokal byggnadstradition vad gäller 
materialval, färgsättning och proportioner. 

Kulturvägar
När ingrepp måste ske i form av kantskärning, 
utfyllnad och dikning ska samråd tas med 
kulturspecialist. Kulturspecialisten ska inför 
samråd få tillhanda en sammanställning 
beskriver vad som planeras samt hur arbetet 
ska genomföras.

Kulturbroar
Nya räcken och liknande ska anpassas till 
brons utseende och ålder. Åtgärd på kulturbro 
måste alltid ske i samråd med Trafikverket. 
Skador ska omgående rapporteras till 
beställaren. 

Alléer
Besiktning av allé ska ske årligen av fackman 
med biologisk kompetens. Döda grenar större 
än 20 mm som kan utgöra fara ska tas bort. 

OMRÅDESSPECIFIK SKÖTSEL   
för område 5.2
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Grenar med större diameter än 10 cm ska 
dock inte sågas bort, eftersom såret kan bli en 
inkörsport för svampangrepp.

Manuell röjning ska årligen ske runt allé- och 
solitärträd till en bredd av 2 m. Sly och annan 
hög vegetation som skuggar trädens stammar 
ska röjas bort.

All skötsel av alléträd, såsom plantering, 
beskärning, avverkning etc ska utföras på ett 
fackmannamässigt vis. Beskärning får endast 
utföras av personer med utbildning och 
kompetens i beskärningsteknik. 

Uppbyggnadsbeskärning görs för att 
vidmakthålla trädens kvalitet. På björkar 
i Västerbotten ska beskärning utföras på 
sensommaren, juli-september. Trädens behov 
av uppbyggnadsbeskärning rapporteras till 
drifledare	innan	åtgärd.

För att undvika att allé- och solitärträdens 
rötter, stam, gren- eller bladverk skadas 
ska markarbete inte utföras i rotsystemets 
utbredning. En tumregel är att rotsystemet är 
ungefär lika brett som trädets krona.

Kulturobjekt

Skötsel av milstenar och liknande vägobjekt 
ofattar röjning, rengöring, kontroll och åtgärd 
av mindre skador och skaderapportering. 
Objektens skick kontrolleras en gång per år. 

Milstenar/stolpar och fundament ska 
rengöras en gång per år. Rengöring innebär att 
milstenar/stolpar invid saltade vägar tvättas 
med rent vatten. Åtgärdsbehov i form av 
mossborttagning ska noteras och anmälas till 
beställaren. Återställning av raserat fundament 
ingår i skötseln om skadan är liten, dvs om 
åtgärden kan utföras med handkraft.

Manuell röjning och slåtter ska ske med 
stor försiktighet kring varje stolpe, sten 
eller fundament en gång per år. Kring 
milsten/stolpe som är placerad inom eller 
i nära anslutning (1-2 m) till vägområde 
ska 3 meter röjas, så att den synliggörs och 
kulturmiljövärdet bibehålls.

Vid markingrepp som kan påverka 
fornlämningarna eller den omgivande miljön 
ska samråd ske med länstyrelsen. Skador på 
milstenar och liknande vägobjekt ska utan 
dröjsmål anmälas till beställaren. 

Artrika vägkanter
Markarbeten längs artrika vägkanter kan få 
negativa	konsekvenser	för	floran.	Om/när	
ingrepp i form av kantskärning, utfyllnad, 
breddning och dikning måste ske ska detta 
göras med största möjliga hänsyn och endast 
efter samråd med person med biologisk 
kompetens och Trafikverket.

Vid eventuell dikning ska sk anpassad 
dikning utföras. Detta kan göra på olika sätt, 
ett alternativ är att först lägga ytjorden åt 
sidan, därefter fördjupa diket och till sist 
återföra vegetationsjorden (som innehåller 
fröbanken). Observera att jorden måste 
återföras till samma ställe som den togs ifrån. 
Alternativt kan vegetationsöar sparas för 
att utgöra fröbank åt de rensade partiernas 
återetablering.

Visuella värden/vyer
Avseende röjning utanför vägområdet ska 
entreprenören inventera, bevaka och meddela 
beställaren om utsiktsvärdena försvinner eller 
kan förbättras längs sträckor med utpekade 
vyer och landskapsrum. 

5. Prioriterade områden
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5. Prioriterade områden

Sträcka Objekt* Väg nr Längd (m) eller antal Vägsida Typ Skötselåtgärd drift Ytterligare 
investeringsbehov**

554, 555, 
691, 632

13 150 m - Prioriterad sträcka Hela vägområdet röjs/slåttras ske en gång per 
år mellan 1 augusti och 15 september. 

240012020, 

240012021,

240691010, 

240691010

691, 12 4 630 m Båda Artrik vägkant Slåtter en gång per år, mellan 1 aug - 15 sept. 
Markarbeten får endast ske efter samråd med 
person med biologisk kompetens och Trafikver-
ket.

632, 691 5 800 m - Kulturväg Bevara bredd, plan, profil samt sträckning. Dika 
varsamt. Behål belysningsstolpar av trä. Om 
slitlager byts ut ska oljegrus eller YG användas.

554, 691, 
632

2 230 m Båda Allé Besiktning årligen av fackman med biologisk 
kompetens. Döda grenar mellan 20 mm - 10 
cm som kan utgöra fara ska tas bort. 
Manuell röjning årligen runt allé- och solitär-
träd till en bredd av 2 m.
All skötsel av alléträd, såsom plantering, be-
skärning, avverkning etc ska utföras på ett 
fackmannamässigt vis. Beskärning får endast 
utföras av personer med utbildning och kom-
petens i beskärningsteknik. 
Markarbete inte utföras i rotsystemets utbred-
ning. 
Dispens från Länsstyrelsen i Västerbottens län 
krävs för åtgärd. 

h, i 24105540020

24106320010

554, 632 3 st Vänster Kulturmiljöobjekt 
- Räcke med stengar-
dister

Kontroll, röjning, rengöring och åtgärd av min-
dre skador en gång per år. och Skador ska utan 
dröjsmål anmälas till beställaren.

j 24105540010 554 1 st Kulturmiljöobjekt 
- Bågbro

Kontroll, röjning, rengöring och åtgärd av min-
dre skador en gång per år. och Skador ska utan 
dröjsmål anmälas till beställaren.

5.2.1 Tabell för områdesspecifik skötsel
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Sträcka Objekt* Väg nr Längd (m) eller antal Vägsida Typ Skötselåtgärd drift Ytterligare 
investeringsbehov**

k AC561 555 1 st - Kulturbro Brons slänt och kon ska vara fri från sly högre 
än 0,5 m. Åtgärd på kulturbro måste alltid ske i 
samråd med Trafikverket. Skador ska omgåen-
de rapporteras till beställaren. 

c 691 1 400 m Båda Tät bymiljö Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

d 632 1 500 m Båda Tät bymiljö Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

e 632 390 m Båda Tät bymiljö Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

f 632 1 000 m Båda Tät bymiljö Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

g 632 120 m Båda Tät bymiljö Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

b 554 160 m Båda Vy vatten Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

a 554 80 m Båda Potentiell vy vatten Röjning och gallring vid bro.

554 650 m Vänster Vy berg Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

554 Vänster Föreslagen infoplats/
pausplats

Föreslaget läge för ny inform-
tionsplats.

 *För objekt avses av Trafikverket utpekade vägobjekt Bilaga B. 
**Ingår ej i driftupphanling.

5. Prioriterade områden
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5.3 Väg 539 och 512 genom Gräsmyr
Väg 539 och 512 genom byn Gräsmyr är 
utvalda som prioområden främst för sina 
visuella värden. Byn är ett bra exempel på den 
typ av mindre by med kuperade odlingsmarker 
omkring som finns i driftområdets norra delar. 

Bebyggelsen i Gräsmyr är samlad uppe på 
höjderna vid korsningen mellan väg 539 
och 512. Byn omges av öppna småskaliga 
odlingsmarker.

Naturmiljö
Inom området finns inga utpekade 
naturområden. I Gräsmyr finns en gammal 
björkallé. De stora och gamla träden i allén 
utgör viktiga lokala naturvärden.

Kulturmiljö
Gräsmyr är en gammal by, där bebyggelsen 
ligger utspridd längs med vägarna. Tät 
gårdsbebyggelse är koncentrerad kring 
korsningen mellan väg 539 och 512. Vägarna 
löper genom det öppna odlingslandskapet i 
dalgången. 

I byns södra delar finns en ensidig allé av 
björkar. Allén är väl exponerad och har stor 
betydelse för landskapsbilden som visuell 
ledning. Några av träden är sjuka och har 
delvis döda kronor. 

5. Prioriterade områden

Visuella värden 
De visuella värdena inom prioområdet utgörs 
av  de långsträckta vyerna över kuperade 
odlingsmarker. De blir även ett avbrott 
från omkringliggande vägsträckor genom 
skogsmarker längs både väg 539 och 512. 
Landskapet kring Gräsmyr är kuperat vilket 

Vy från väg 512 över bymiljön i Gräsmyr. 

tydliggörs i de öppna odlingsmarkerna kring 
vägen.

Vid Gräsmyrs centrum föreslås ett nytt 
läge för en pausplats. Läget är en naturlig 
samlingsplats och erbjuder vackra utblickar 
över det öppna odlingslandskapet.
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MÅL
Vägen sköts så att utblickarna mot byn och odlingslandskapet bibehålls och 
stärks.

Allén sköts så att den utvecklas och även fortsättningsvis ger den tydliga 
visuella ledning den ger idag.

OMRÅDETS KVALITETER •	 Levande odlingslandskap med  

ålderdomlig bebyggelse

•	 Allé

5. Prioriterade områden

Vy från väg 512 i byn Gräsmyr. Från vägen får man utblickar mot omgivande odlingslandskap. 
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a

b

Karta område 5.3 Väg 539 och 512 genom Gräsmyr.

  Skala 1:50 000
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5. Prioriterade områden

Standardkrav
Odlingslandskap
I odlings-, ängs- eller betetsmarkslandskap ska 
vägområdet hållas fritt från sly och slåtter ska 
ske inom hela vägområdet en gång per år.

Visuella värden/vyer
Visuella värden såsom vyer och utpekade 
landskapsrum, skall kunna upplevas från 
vägen. 

Visuella värden såsom vyer och utpekade 
landskapsrum, röjs/slåttras över hela 
vägområdet en gång per år.

Arbete
Odlingslandskap
Vid utbyte av vägutrustning som belysning, 
räcken, skyltar, vägmarkering mm ska detta 
upprättas i samråd med beställaren. Hänsyn 
tas till lokal byggnadstradition vad gäller 
materialval, färgsättning och proportioner. 

Alléer
Besiktning av allé ska ske årligen av fackman 
med biologisk kompetens. Döda grenar större 
än 20 mm som kan utgöra fara ska tas bort. 
Grenar med större diameter än 10 cm ska 
dock inte sågas bort, eftersom såret kan bli en 
inkörsport för svampangrepp.

Manuell röjning ska årligen ske runt allé- och 
solitärträd till en bredd av 2 m. Sly och annan 
hög vegetation som skuggar trädens stammar 
ska röjas bort.

All skötsel av alléträd, såsom plantering, 
beskärning, avverkning etc ska utföras på ett 
fackmannamässigt vis. Beskärning får endast 
utföras av personer med utbildning och 
kompetens i beskärningsteknik. 

Uppbyggnadsbeskärning görs för att 
vidmakthålla trädens kvalitet. På björkar i 
Västerbotten ska beskärning utföras på 

sensommaren, juli-september. Trädens behov 
av uppbyggnadsbeskärning rapporteras till 
drifledare	innan	åtgärd.

För att undvika att allé- och solitärträdens 
rötter, stam, gren- eller bladverk skadas 
ska markarbete inte utföras i rotsystemets 
utbredning. En tumregel är att rotsystemet är 
ungefär lika brett som trädets krona.

Visuella värden/vyer
Avseende röjning utanför vägområdet ska 
entreprenören inventera, bevaka och meddela 
beställaren om utsiktsvärdena försvinner eller 
kan förbättras längs sträckor med utpekade 
vyer och landskapsrum. 

OMRÅDESSPECIFIK SKÖTSEL   
för område 5.3
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5. Prioriterade områden

Sträcka Objekt* Väg nr Längd (m) eller antal Vägsida Typ Skötselåtgärd drift ytterligare 
investeringsbehov**

539, 512 4 300 m - Prioriterad sträcka Hela vägområdet röjs/slåttras 10 meter en 
gång per år.

512 1 500 m Vänster Allé Besiktning årligen av fackman med biologisk 
kompetens. Döda grenar mellan 20 mm - 10 
cm som kan utgöra fara ska tas bort. 
Manuell röjning årligen runt allé- och solitär-
träd till en bredd av 2 m.
All skötsel av alléträd, såsom plantering, be-
skärning, avverkning etc ska utföras på ett 
fackmannamässigt vis. Beskärning får endast 
utföras av personer med utbildning och kom-
petens i beskärningsteknik. 
Markarbete inte utföras i rotsystemets utbred-
ning. 
Dispens från Länsstyrelsen i Västerbottens län 
krävs för åtgärd. 

Restaureringsbehov av allé.

a 512 1 700 m Båda Vy odlingsmark Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

b 512 400 m Båda Vy odlingsmark Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

512 Vänster Föreslagen pausplats Föreslaget läge för ny inform-
tionsplats.

 *För objekt avses av Trafikverket utpekade vägobjekt Bilaga B. 
**Ingår ej i driftupphanling.

5.3.1 Tabell för områdesspecifik skötsel
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5.4. Väg 517 genom Hummelholm
Väg 517 löper mellan Torrböle och 
Hummelholm. Vägen går längs med Öre älv, 
men aldrig i direkt anslutning till älven. Till 
största delen löper vägen genom skogsmark 
innan den når byn Hummelholm där 
landskapet har en öppen karaktär.

Naturmiljö
I Hummelholms by finns naturreservatet 
Hummelholm med lövängar vid Öre älv. 
Området är gammal naturfodermark med 
många hundra års anor, vilket är unikt för 
norra Sverige. Ängarna är frodiga och rika på 
blommor. På försommaren blommar rödblära 
och åkerbär och senare fibblor, gullris, renfana 
och älvsallat. Trädskiktet består av hägg och 
gråal. Buskskikt saknas, även om det finns en 
del buskar av röda vinbär. Området ligger inte i 
direkt anslutning till väg 517, men är väl skyltat  
och kan delvis ses från vägen.

Öre älv är skyddad i Natura 2000-nätverket 
och löper med sitt meanderlopp genom 
området. Älven är idag outbyggd och 
är skyddad mot framtida utbyggnad för 
vattenkraft. Lögdeälven är utpekad som 
riksintresse för friluftsliv och används för 
bland annat kanotfärder och fiske av lax och 
havsöring och harr. Vägen passerar över 
biflöden	till	älven.

Artrika vägkanter med bland annat kvastfibbla 
och blåklocka samt de gamla träden i allén 
utgör viktiga natur- och upplevelsevärden.

5. Prioriterade områden

Kulturmiljö
Vägen mellan Torrböle och Hummelholm 
är en utpekad kulturväg och har kvar sin 
gamla sträckning. Längs vägen finns ett antal 
kulturmiljöobjekt i form av kilometerstolpar 
i sten som visar på vägens historia. I 
Hummelholms by kantar en allé av stora 
björkar vägen, ett viktigt och karaktärsfullt 
inslag i miljön. Byn Hummelholm är även av 
riksintresse för kulturmiljövården. 

Vy från väg 517 genom Hummelholms by med den pampiga björkallén. 

Visuella värden
De visuella värdena längs vägen utgörs av 
den pampiga dubbelsidiga björkallén, den 
ålderdomliga bebyggelsen och utblickarna 
mot den mjukt kuperade odlingsmarken. 
Det öppna landskapet vid Hummelholm blir 
också ett avbrott mot tidigare sträckor genom 
skogsmark längs väg 517.

I anslutning till avtagsvägen mot 
naturreservatet föreslås ett läge för en ny 
informationsplats. Där kan resenärerna 
informeras om natur- och kulturvärden längs 
med sträckan.
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OMRÅDETS KVALITETER
•	 Bevarandevärt odlingslandskap med                   

ålderdomlig bebyggelse

•	 Kulturobjekt i form milstenar

•	 Allé

•	 Artrika vägkanter

•	 Kulturväg med ursprunglig sträckning

•	 Turistområde

•	 Naturreservat

5. Prioriterade områden

Kilometerstolpar av huggen granit kantar väg 517.

MÅL
Områdets karaktär med Hummelholms by, den gamla björkallén och 
utblickar mot det småkuperade odlingslandskapet ska kunna upplevas 
från vägen. Vägen och dess sidoområden sköts så att artrika vägkanter och 
utblickarna bibehålls och stärks.

Vägen sköts så att viktiga kvaliteter i form av allé, gamla vägsträckningar 
och milstenar i anslutning till vägen bibehålls och stärks.



#

#

#

#

512

517

511

516

518

40  Landskapsprogram dr i f tområde  Umeå Södra      2010-11-26  Landskapsprogram dr i f tområde  Umeå Södra      2010-11-26

Karta område 5.4 Väg 517 genom Hummelholm och detaljerat utsnitt över Hummelholms by.
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5. Prioriterade områden

Standardkrav
Odlingslandskap
I odlings-, ängs- eller betetsmarkslandskap ska 
vägområdet hållas fritt från sly och slåtter ska 
ske inom hela vägområdet en gång per år.

Kulturvägar
Vägarnas sträckning, bredd, småskaliga diken 
och vägkropp ska bevaras. Ny beläggning eller 
nytt slitlager ska likna den befintliga. 

Kulturobjekt
Milstenar, kilometerstolpar, vägvisare och 
andra liknande vägobjekt ska vara i gott skick 
och skötas så att deras kulturhistoriska värde 
bibehålls eller stärks. 

Artrika vägkanter
Artrika vägkanter slås/röjs en gång per år, 
mellan 1 aug - 15 sept.

Skyddad natur och kultur
Vägar som passerar genom, eller intill, skyddade 
områden ska enligt Trafikverkets nationella 
mål skötas enligt gällande skötsel-, eller 
vårdplan för området. Vägarnas drift- och 
underhåll får inte ha negativ inverkan på de 
värden som skyddas.

Visuella värden/vyer
Visuella värden såsom vyer och utpekade 
landskapsrum skall kunna upplevas från 
vägen. 

Visuella värden såsom vyer och utpekade 
landskapsrum, röjs/slåttras över hela 
vägområdet en gång per år.

Arbete
Odlingslandskap
Vid utbyte av vägutrustning som belysning, 
räcken, skyltar, vägmarkering mm ska detta 
upprättas i samråd med beställaren. Hänsyn 
tas till lokal byggnadstradition vad gäller 
materialval, färgsättning och proportioner. 

Kulturvägar
När ingrepp måste ske i form av kantskärning, 
utfyllnad och dikning ska samråd tas med 
kulturspecialist. Kulturspecialisten ska inför 
samråd få tillhanda en sammanställning 
beskriver vad som planeras samt hur arbetet 
ska genomföras.

Alléer
Besiktning av allé ska ske årligen av fackman 
med biologisk kompetens. Döda grenar större 
än 20 mm som kan utgöra fara ska tas bort. 
Grenar med större diameter än 10 cm ska 
dock inte sågas bort, eftersom såret kan bli en 
inkörsport för svampangrepp.

Manuell röjning ska årligen ske runt allé- och 
solitärträd till en bredd av 2 m. Sly och annan 
hög vegetation som skuggar trädens stammar 
ska röjas bort.

OMRÅDESSPECIFIK SKÖTSEL   
för område 5.4
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5. Prioriterade områden

All skötsel av alléträd, såsom plantering, 
beskärning, avverkning etc ska utföras på ett 
fackmannamässigt vis. Beskärning får endast 
utföras av personer med utbildning och 
kompetens i beskärningsteknik. 

Uppbyggnadsbeskärning görs för att 
vidmakthålla trädens kvalitet. På björkar 
i Västerbotten ska beskärning utföras på 
sensommaren, juli-september. Trädens behov 
av uppbyggnadsbeskärning rapporteras till 
drifledare	innan	åtgärd.

För att undvika att allé- och solitärträdens 
rötter, stam, gren- eller bladverk skadas 
ska markarbete inte utföras i rotsystemets 
utbredning. En tumregel är att rotsystemet är 
ungefär lika brett som trädets krona.

Kulturobjekt

Skötsel av milstenar och liknande vägobjekt 
ofattar röjning, rengöring, kontroll och åtgärd 
av mindre skador och skaderapportering. 
Objektens skick kontrolleras en gång per år. 

Milstenar/stolpar och fundament ska 
rengöras en gång per år. Rengöring innebär att 
milstenar/stolpar invid saltade vägar tvättas 
med rent vatten. Åtgärdsbehov i form av 
mossborttagning ska noteras och anmälas till 

beställaren. Återställning av raserat fundament 
ingår i skötseln om skadan är liten, dvs om 
åtgärden kan utföras med handkraft.

Manuell röjning och slåtter ska ske med 
stor försiktighet kring varje stolpe, sten 
eller fundament en gång per år. Kring 
milsten/stolpe som är placerad inom eller 
i nära anslutning (1-2 m) till vägområde 
ska 3 meter röjas, så att den synliggörs och 
kulturmiljövärdet bibehålls.

Vid markingrepp som kan påverka 
fornlämningarna eller den omgivande miljön 
ska samråd ske med länstyrelsen. Skador på 
milstenar och liknande vägobjekt ska utan 
dröjsmål anmälas till beställaren. 

Artrika vägkanter
Markarbeten längs artrika vägkanter kan få 
negativa	konsekvenser	för	floran.	Om/när	
ingrepp i form av kantskärning, utfyllnad, 
breddning och dikning måste ske ska detta 
göras med största möjliga hänsyn och endast 
efter samråd med person med biologisk 
kompetens och Trafikverket.

Vid eventuell dikning ska sk anpassad 
dikning utföras. Detta kan göra på olika sätt, 
ett alternativ är att först lägga ytjorden åt 

sidan, därefter fördjupa diket och till sist 
återföra vegetationsjorden (som innehåller 
fröbanken). Observera att jorden måste 
återföras till samma ställe som den togs ifrån. 
Alternativt kan vegetationsöar sparas för 
att utgöra fröbank åt de rensade partiernas 
återetablering.

Visuella värden/vyer
Avseende röjning utanför vägområdet ska 
entreprenören inventera, bevaka och meddela 
beställaren om utsiktsvärdena försvinner eller 
kan förbättras längs sträckor med utpekade 
vyer och landskapsrum.
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5. Prioriterade områden
5.4.1 Tabell för områdesspecifik skötsel

Sträcka Objekt* Väg nr Längd (m) eller antal Vägsida Typ Skötselåtgärd drift ytterligare 
investeringsbehov**

517 7 500 m - Prioriterad sträcka Hela vägområdet röjs/slåttras ske en gång per 
år mellan 1 augusti och 15 september. 

240517010, 

240517011

517 1000 m Båda Artrik vägkant Slåtter en gång per år, mellan 1 aug - 15 sept. 
Markarbeten får endast ske efter samråd med 
person med biologisk kompetens och Trafikver-
ket.

517 7 500 m - Kulturväg Bevara bredd, plan, profil samt sträckning. Dika 
varsamt. Behål belysningsstolpar av trä. Om 
slitlager byts ut ska oljegrus eller YG användas.

517 1 500 m Båda Allé Besiktning årligen av fackman med biologisk 
kompetens. Döda grenar mellan 20 mm - 10 
cm som kan utgöra fara ska tas bort. 
Manuell röjning årligen runt allé- och solitär-
träd till en bredd av 2 m.
All skötsel av alléträd, såsom plantering, be-
skärning, avverkning etc ska utföras på ett 
fackmannamässigt vis. Beskärning får endast 
utföras av personer med utbildning och kom-
petens i beskärningsteknik. 
Markarbete inte utföras i rotsystemets utbred-
ning. 
Dispens från Länsstyrelsen i Västerbottens län 
krävs för åtgärd. 

Restaureringsbehov av allé 
på sikt.

24105170010 517 6 st Vänster Kulturmiljöobjekt
- Milsten

Kontroll, röjning, rengöring och åtgärd av min-
dre skador en gång per år. och Skador ska utan 
dröjsmål anmälas till beställaren.

a 517 650 m Vänster Vy odlingsmark Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

b 517 110 m Vänster Potentiell vy odlingsmark Röjning och gallring av sly.

517 Vänster Föreslagen infoplats Föreslaget läge för ny in-
formtionsplats.

 *För objekt avses av Trafikverket utpekade vägobjekt Bilaga B. 
**Ingår ej i driftupphanling.
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5.5 Väg 522 mellan Stöcksjö och Sörmjöle
Väg 522 är en del av den gamla kustlandsvägen. 
Vägen löper till största delen genom tallskog 
med inslag av myrmark, mindre byar och 
öppna odlingsmarker. Vägen kantas av ett 
flertal	milstenar	och	andra	objekt	som	berättar	
om vägens historia.

Naturmiljö

De gamla träden i allén vid Åheden utgör 
viktiga lokala naturvärden. Myrmarkerna 
vid vägen utgör också viktiga natur- och 
upplevesevärden. 

Kulturmiljö
Väg 522 är har kvar sin ursprungliga 
sträckning från 1907. Vägen har ett 
kommuniksationshistoriskt värde som en del 
av den gamla kustlandsvägen. 

Längs	vägen	finns	ett	flertal	kulturmiljöobjekt	
i form av milstolpar av gjutjärn på kallmurade 
stenfundament. De är alla väl synliga från 
vägen och mycket välskötta. Det finns efter 
sträckan även ett mjölkbord, brolandfästen 
efter en äldre bro samt en allé i Åheden. 
Alla objekten är viktiga, då de bidrar till att 
förmedla bilden av den gamla vägen och dess 
historia.

Vid Åheden och Nordansjö finns en forntida 
kustmiljö bestående av två väl sammanhållna 
rösemiljöer med typiska gravar från brons- och 
järnålder bestående av rösen, långrösen och 

5. Prioriterade områden

stensättningar. De äldsta gravarna kan dateras 
till mitten av bronsåldern, ca 100 f Kr. 

Visuella värden
De visuella värdena utgörs av den magra 
tallheden och milstenarna längs vägen. Vid 
sjön Brånsjön finns ett rastställe intill vattnet 
med vacker utsikt över vatten, myrmark och 
skog. 

Vägen är kurvig och backig och löper till 
största delen genom skog. Det omgivande 
landskapet är småkuperat och vägen följer 

Många välskötta milstenar kantar väg 522

variationerna i topografin. Vägens linjeföring 
ger kontinuerligt nya vyer för trafikanten, 
vilket gör att resan blir omväxlande och 
intressant. Vid byarna Bussjön och Åheden 
finns utblickar mot odlingsmark och 
bebyggelse.

Vid Brånsjön föreslås ett läge för en ny 
informationsplats. Där kan resenärerna 
informeras om natur- och kulturvärden längs 
med sträckan samtidigt som de kan ta en paus. 
Läget är mycket vackert med utsikt över sjön.
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MÅL
Vägen sköts så att utblickarna mot vatten, myrmark och odlingslandskap 
bibehålls och stärks.

Viktiga kvaliteter i form av allé, milstenar, gamla vägsträckningen och 
vägens mjuka linjeföring i harmoni med landskapet bibehålls.

OMRÅDETS KVALITETER •	 Kulturväg med ursprunglig sträckning

•	 Levande odlingslandskap med  

ålderdomlig bebyggelse

•	 Allé

•	 Kulturobjekt i form av milstenar och brolandfäs-

ten efter gammal bro

5. Prioriterade områden

Väg 522 har kvar sin gamla sträckning som följder landskapet väl. 
(Bild från Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbotens län, sida 177. Foto: Karolina Karlsson)
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Karta område 5.5 Väg 522 mellan Stöcksjö och Sörmjöle. Norra delen.

  Skala 1:50 000
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Karta område 5.5 Väg 522 mellan Stöcksjö och Sörmjöle. Södra delen.

  Skala 1:50 000
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5. Prioriterade områden

Standardkrav
Odlingslandskap
I odlings-, ängs- eller betetsmarkslandskap ska 
vägområdet hållas fritt från sly och slåtter ska 
ske inom hela vägområdet en gång per år.

Kulturvägar
Vägarnas sträckning, bredd, småskaliga diken 
och vägkropp ska bevaras. Ny beläggning eller 
nytt slitlager ska likna den befintliga. 

Kulturbroar
Broarnas slänter och koner ska vara fria från 
sly högre än 0,5 m. Koner ska vara fria från 
vegetation till minst 95%.

Bron ska bevaras intakt och restaureras eller 
förstärkas på ett varsamt sätt så att brons 
kulturhistoriska värde inte försämras. 

Kulturobjekt
Milstenar, kilometerstolpar, vägvisare och 
andra liknande vägobjekt ska vara i gott skick 
och skötas så att deras kulturhistoriska värde 
bibehålls eller stärks. 

Skyddad natur och kultur
Vägar som passerar genom, eller intill, skyddade 
områden ska enligt Trafikverkets nationella 
mål skötas enligt gällande skötsel-, eller 
vårdplan för området. Vägarnas drift- och 
underhåll får inte ha negativ inverkan på de 
värden som skyddas.

Visuella värden/vyer
Visuella värden såsom vyer och utpekade 
landskapsrum skall kunna upplevas från 
vägen. 

Visuella värden såsom vyer och utpekade 
landskapsrum, röjs/slåttras över hela 
vägområdet en gång per år.

Arbete
Odlingslandskap
Vid utbyte av vägutrustning som belysning, 
räcken, skyltar, vägmarkering mm ska detta 
upprättas i samråd med beställaren. Hänsyn 
tas till lokal byggnadstradition vad gäller 
materialval, färgsättning och proportioner. 

Kulturvägar
När ingrepp måste ske i form av kantskärning, 
utfyllnad och dikning ska samråd tas med 
kulturspecialist. Kulturspecialisten ska inför 
samråd få tillhanda en sammanställning 
beskriver vad som planeras samt hur arbetet 
ska genomföras.

Kulturbroar
Nya räcken och liknande ska anpassas till 
brons utseende och ålder. Åtgärd på kulturbro 
måste alltid ske i samråd med Trafikverket. 
Skador ska omgående rapporteras till 
beställaren. 

Alléer
Besiktning av allé ska ske årligen av fackman 
med biologisk kompetens. Döda grenar större 
än 20 mm som kan utgöra fara ska tas bort. 

OMRÅDESSPECIFIK SKÖTSEL   
för område 5.5
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5. Prioriterade områden

Grenar med större diameter än 10 cm ska 
dock inte sågas bort, eftersom såret kan bli en 
inkörsport för svampangrepp.

Manuell röjning ska årligen ske runt allé- och 
solitärträd till en bredd av 2 m. Sly och annan 
hög vegetation som skuggar trädens stammar 
ska röjas bort.

All skötsel av alléträd, såsom plantering, 
beskärning, avverkning etc ska utföras på ett 
fackmannamässigt vis. Beskärning får endast 
utföras av personer med utbildning och 
kompetens i beskärningsteknik. 

Uppbyggnadsbeskärning görs för att 
vidmakthålla trädens kvalitet. På björkar 
i Västerbotten ska beskärning utföras på 
sensommaren, juli-september. Trädens behov 
av uppbyggnadsbeskärning rapporteras till 
drifledare	innan	åtgärd.

För att undvika att allé- och solitärträdens 
rötter, stam, gren- eller bladverk skadas 
ska markarbete inte utföras i rotsystemets 
utbredning. En tumregel är att rotsystemet är 
ungefär lika brett som trädets krona.

Kulturobjekt

Skötsel av milstenar och liknande vägobjekt 
ofattar röjning, rengöring, kontroll och åtgärd 
av mindre skador och skaderapportering. 
Objektens skick kontrolleras en gång per år. 

Milstenar/stolpar och fundament ska 
rengöras en gång per år. Rengöring innebär att 
milstenar/stolpar invid saltade vägar tvättas 
med rent vatten. Åtgärdsbehov i form av 
mossborttagning ska noteras och anmälas till 
beställaren. Återställning av raserat fundament 
ingår i skötseln om skadan är liten, dvs om 
åtgärden kan utföras med handkraft.

Manuell röjning och slåtter ska ske med 
stor försiktighet kring varje stolpe, sten 
eller fundament en gång per år. Kring 
milsten/stolpe som är placerad inom eller 
i nära anslutning (1-2 m) till vägområde 
ska 3 meter röjas, så att den synliggörs och 
kulturmiljövärdet bibehålls.

Vid markingrepp som kan påverka 
fornlämningarna eller den omgivande miljön 
ska samråd ske med länstyrelsen. Skador på 
milstenar och liknande vägobjekt ska utan 
dröjsmål anmälas till beställaren. 

Visuella värden/vyer
Avseende röjning utanför vägområdet ska 
entreprenören inventera, bevaka och meddela 
beställaren om utsiktsvärdena försvinner eller 
kan förbättras längs sträckor med utpekade 
vyer och landskapsrum. 
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5. Prioriterade områden

5.5.1 Tabell för områdesspecifik skötsel

Sträcka Objekt* Väg nr Längd (m) eller antal Vägsida Typ Skötselåtgärd drift Ytterligare 
investeringsbehov**

522 17 700 m - Prioriterad sträcka Hela vägområdet röjs/slåttras 10 meter en 
gång per år.

522 17 700 m - Kulturväg Bevara bredd, plan, profil samt sträckning. Dika 
varsamt. Behål belysningsstolpar av trä. Om 
slitlager byts ut ska oljegrus eller YG användas.

522 200 m Vänster Allé Besiktning årligen av fackman med biologisk 
kompetens. Döda grenar större mellan 20 mm 
- 10 cm som kan utgöra fara ska tas bort. 
Manuell röjning årligen runt allé- och solitär-
träd till en bredd av 2 m.
All skötsel av alléträd, såsom plantering, be-
skärning, avverkning etc ska utföras på ett 
fackmannamässigt vis. Beskärning får endast 
utföras av personer med utbildning och kom-
petens i beskärningsteknik. 
Markarbete inte utföras i rotsystemets utbred-
ning. 
Dispens från Länsstyrelsen i Västerbottens län 
krävs för åtgärd. 

Restaureringsbehov av allé.

24105220010

24105220040

24105220050

24105220060

24105220070

24105220080

24105220090

24105220100

522 8 st Vänster Kulturmiljöobjekt 
- Milsten

Kontroll, röjning, rengöring och åtgärd av min-
dre skador en gång per år. och Skador ska utan 
dröjsmål anmälas till beställaren.

24105220020 522 1 st Höger Kulturmiljöobjekt 
- Brolandfäste

Ingen särskild åtgärd krävs då brolandfästet in-
te ligger i direkt anslutning till vägen.
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Sträcka Objekt* Väg nr Längd (m) eller antal Vägsida Typ Skötselåtgärd drift Ytterligare 
investeringsbehov**

d 522 650 m Båda Tät bymiljö Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

a 522 200 m Höger Vy odlingsmark Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

b 522 50 m Höger Vy vatten Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

c 522 40 m Båda Vy myrmark Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.

522 - Båda Kross i slänt vid nyan-
lagd järnväg

Vägens sidoområde ska täck-
as med jord och vegetation.

522 Vänster Föreslagen infoplats/
pausplats

Föreslaget läge för ny inform-
tionsplats.

 *För objekt avses av Trafikverket utpekade vägobjekt Bilaga B. 
**Ingår ej i driftupphanling.

5. Prioriterade områden

5.6 Uppföljning av målen

För att säkerställa att målen uppfylls ska följande åtgärder/kontroll vidtagas:
Ansvarsområde Ansvarig Kontroll

Utförande av skötsel enligt tabell utökad skötsel Driftentreprenör Rapportering till beställare

Uppföljning av skötsel enligt tabell utökad skötsel Driftledare Inspektion görs en gång per år av drifledare 

Kontroll av slåtter för artrika vägkanter 1 ggr/år Driftledare Inspektion görs en gång per år av drifledare

Uppföljning av status för utpekade värden
     natur- och kulturmiljöer, kulturobjekt, artrika vägkanter mm
     visuella värden, vyer

Miljöspecialist
Landskapsarkitekt

Inventering görs i samband med ny driftupphandling
- av person med relevant kompetens
- av person med relevant kompetens
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6.1 Odlingslandskap
Standardkrav
I odlings-, ängs- eller betetsmarkslandskap ska 
vägområdet hållas fritt från sly och slåtter ska 
ske inom hela vägområdet en gång per år.

Arbete
Vid utbyte av vägutrustning som belysning, 
räcken, skyltar, vägmarkering mm ska detta 
upprättas i samråd med beställaren. Hänsyn 
tas till lokal byggnadstradition vad gäller 
materialval, färgsättning och proportioner. 

6.2 Kulturvägar
Standardkrav
Vägarnas sträckning, bredd, småskaliga diken 
och vägkropp ska bevaras. Ny beläggning eller 
slitlager ska likna den befintliga. 

Arbete
När ingrepp måste ske i form av kantskärning, 
utfyllnad och dikning ska samråd tas med 
kulturspecialist. Kulturspecialisten ska inför 
samråd få tillhanda en sammanställning 
beskriver vad som planeras samt hur arbetet 
ska genomföras.

6.3 Kulturbroar
Standardkrav
Broarnas slänt och kon ska vara fri från 
sly högre än 0,5 m. Kon ska vara fri från 
vegetation till minst 95%.

Bron ska bevaras intakt och restaureras eller 
förstärkas på ett varsamt sätt så att brons 
kulturhistoriska värde inte försämras. 

Arbete
Nya räcken och liknande ska anpassas till 
brons utseende och ålder. Åtgärd på kulturbro 
måste alltid ske i samråd med Trafikverket. 
Skador ska omgående rapporteras till 
beställaren. 

6.4 Alléer
Arbete
Besiktning av allé ska ske årligen av fackman 
med biologisk kompetens. Döda grenar större 
än 20 mm som kan utgöra fara ska tas bort. 
Grenar med större diameter än 10 cm ska 
dock inte sågas bort, eftersom såret kan bli en 
inkörsport för svampangrepp.

Manuell röjning ska årligen ske runt allé- och 
solitärträd till en bredd av 2 m. Sly och annan 
hög vegetation som skuggar trädens stammar 
ska röjas bort.

All skötsel av alléträd, såsom plantering, 
beskärning, avverkning etc ska utföras på ett 
fackmannamässigt vis. Beskärning får endast 
utföras av personer med utbildning och 
kompetens i beskärningsteknik. 

Uppbyggnadsbeskärning görs för att 
vidmakthålla trädens kvalitet. På björkar 
i Västerbotten ska beskärning utföras på 
sensommaren, juli-september. Trädens behov 
av uppbyggnadsbeskärning rapporteras till 
drifledare	innan	åtgärd.

För att undvika att allé- och solitärträdens 
rötter, stam, gren- eller bladverk skadas 
ska markarbete inte utföras i rotsystemets 
utbredning. En tumregel är att rotsystemet är 
ungefär lika brett som trädets krona.

6.5 Kulturobjekt
Standardkrav
Milstenar, kilometerstolpar, vägvisare och 
andra liknande vägobjekt ska vara i gott skick 
och skötas så att deras kulturhistoriska värde 
bibehålls eller stärks. 

Arbete
Skötsel av milstenar och liknande vägobjekt 
ofattar röjning, rengöring, kontroll och åtgärd 
av mindre skador och skaderapportering. 
Objektens skick kontrolleras en gång per år. 

6. Generell skötsel av landskapets värden
För att uppfylla målen för landskapets naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden ska de vik-
tigaste kvaliteterna skötas så att deras värde bibehåll eller stärks.  Målen innebär att ett objekt 
ska skötas enligt respektive punkt nedan.

Skötselinstruktionerna har samma uppdelning som Standardbeskrivningen, SBD där Standard-
krav avser förhållanden som ska var uppfyllda när åtgärd utförts inom i SBD angivna tidskrav, 
och Arbete avser specificerade krav vid utförande.
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Milstenar/stolpar och fundament ska 
rengöras en gång per år. Rengöring innebär att 
milstenar/stolpar invid saltade vägar tvättas 
med rent vatten. Åtgärdsbehov i form av 
mossborttagning ska noteras och anmälas till 
beställaren. Återställning av raserat fundament 
ingår i skötseln om skadan är liten, dvs om 
åtgärden kan utföras med handkraft.

Manuell röjning och slåtter ska ske med 
stor försiktighet kring varje stolpe, sten 
eller fundament en gång per år. Kring 
milsten/stolpe som är placerad inom eller 
i nära anslutning (1-2 m) till vägområde 
ska 3 meter röjas, så att den synliggörs och 
kulturmiljövärdet bibehålls.

Vid markingrepp som kan påverka 
fornlämningarna eller den omgivande miljön 
ska samråd ske med länstyrelsen. Skador på 
milstenar och liknande vägobjekt ska utan 
dröjsmål anmälas till beställaren. 

6.6 Artrika vägkanter
Standardkrav
Artrika vägkanter i Umeå Södra driftområde 
slås/röjs en gång per år, mellan 1 aug - 15 sept.

Arbete
Markarbeten längs artrika vägkanter kan få 
negativa	konsekvenser	för	floran.	Om/när	
ingrepp i form av kantskärning, utfyllnad, 
breddning och dikning måste ske ska detta 
göras med största möjliga hänsyn och endast 
efter samråd med person med biologisk 
kompetens och Trafikverket.

Vid eventuell dikning ska sk anpassad 
dikning utföras. Detta kan göra på olika sätt, 
ett alternativ är att först lägga ytjorden åt 
sidan, därefter fördjupa diket och till sist 
återföra vegetationsjorden (som innehåller 
fröbanken). Observera att jorden måste 
återföras till samma ställe som den togs ifrån. 
Alternativt kan vegetationsöar sparas för 
att utgöra fröbank åt de rensade partiernas 
återetablering.

6.7 Stenmurar
Standardkrav
I samband med röjning/slåtter av sidoområdet 
ska röjning/slåtter ske fram till stenmurens 
kant så att den hålls synlig från vägen.

6.8 skyddad natur och kultur
Med skyddad natur och kultur avses 
nationalparker, naturreservat och Natura 
2000-områden samt områden av riksintresse 
för natur- och kulturmiljövården. 

Standardkrav
Vägar som passerar genom, eller intill, skyddade 
områden ska enligt Trafikverkets nationella 
mål skötas enligt gällande skötsel-, eller 
vårdplan för området. Vägarnas drift- och 
underhåll får inte ha negativ inverkan på de 
värden som skyddas.

6.9 Vattendrag och Våtmarker
Standardkrav
Vägar får inte skapa vandringshinder eller 
långvarig grumling av vatten under och efter 
vägåtgärd.

Arbete
Dikesrensningar ska göras med stor 
försiktighet och endast till befintligt djup och 
bredd. För att minimera grumling ska dikena 
inte rensas ända fram mot vattendrag.

Byte av vägtrummor ska ske på ett sådant 
sätt att de inte utgör vandringshinder för 
vattenlevande djur. Närmast vattnet ska 
läggas ett erosionsskydd för att undvika 
grumling i vattendraget. Området utanför 
erosionsskyddet täcks med vegetation eller 
ev. jord från platsen. Vid byte av vägtrumma 
ska samråd ske med Trafikverket. Efter 
utförda vägåtgärder läggs det befintliga 
vegetationsskiktet tillbaka för att platsen skall 
behålla sin naturliga karaktär. 

6.10 Visuella värden/vyer
Standardkrav
Visuella värden såsom vyer och utpekade 
landskapsrum enligt bilaga C, skall kunna 
upplevas från vägen. 

Visuella värden såsom vyer och utpekade 
landskapsrum enligt bilaga C, röjs/slåttras 
över hela vägområdet en gång per år.

Arbete
Avseende röjning utanför vägområdet ska 
entreprenören inventera, bevaka och meddela 
beställaren om utsiktsvärdena försvinner eller 
kan förbättras längs sträckor med utpekade 
vyer och landskapsrum enligt bilaga C. 

6. Generell skötsel av landskapets värden
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Broar i Västerbottens län – en kulturhistorisk 
inventering. Länsstyrelsen Västerbottens län, 
1995. 

Det värdefulla odlingslandskapet, program för 
bevarande av natur- och kulturmiljövärden. 
Länsstyrelsen Västerbottens län, 1993.

Landsvägsalléer i Norrbottens och Västebottens 
län – Inventering av alléerna på det statliga 
vägnätet. Vägverket Region Norr, 2000.

Länsstyrelsen i Västerbotten:    
 http://www.ac.lst.se/kulturmiljo/

 http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/

Odlingslandskap och landskapsbild, Friberg G, 
Riksantikvarieämbetet, 1996.

Sveriges Nationalatlas (SNA), band Berg och 
Jord, ISBN 91-87760-44-4.

Vägkantsfloran, Vägverket, 1999:40.

Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och 
Västerbottens län, Vägverket, 2001:22, 2001.

Vägverket:

Vägverkets GIS-data.

7. Källor
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BILAGA A. Generella utformningsprinciper
De generella utformningsprinciperna ska användas vid förstärkningsarbeten och mindre inves-
teringar samt vid skötsel och underhåll av väg och vägområde.
I kapitlet redovisas grundläggande utformningsprinciper som alltid bör gälla, oavsett land-
skapstyp eller särskilda värden, så att vägar och vägmiljöer på bästa sätt anpassas till omgiv-
ningen. Rekommendationerna rör huvudsakligen vägens förhållande till omgivningen, vilket 
främst påverkas av linjeföring, sidoområdenas utformning, men även utrustning inom vägmil-
jön och vården av det omgivande landskapet.

En harmonisk linjeföring som är anpassad till landskapets former ger intryck av att vägen och landskapet hör ihop.  

A.1 Vägen och dess sidoområden
A.11 Linjeföring
•	Vägarna	inom	Umeå	driftområde	har	

generellt sett väl landskapsanpassad 
linjeföring. Av kulturhistoriska och 
upplevelsemässiga skäl är gamla bevarade 
vägsträckningar och deras linjeföring ofta att 
föredra.

A.12 Beläggning
•	Beläggningen	ska	vara	enhetlig.	Vid	

åtgärdande av hål och sprickor i befintlig 
beläggning lagas hela den berörda ytan. 
Lagning av slitlager utförs med material som 
är likvärdigt befintligt slitlager, i samma eller 
likartad färg och textur.

A.13 Sidoområden
•	Släntlutningar	i	skärningar	och	bankar	

bör anpassas till terrängformerna i det 
omgivande landskapet. Detta innebär 
till	exempel	flacka	slänter	(1:4)	i	öppna	
odlingslandskap och eventuellt brantare 
slänter (1:3-1:2) i skogsmark.

•	Bankhöjden	bör	hållas	nere.

•	Avvattning	och	bortledning	av	vatten	bör	ske	
via öppna diken med jordklädda slänter. 

•	Dikenas	djup	och	utbredning	bör	hållas	så	
små som möjligt utan att det inkräktar på 
funktionen. För djupa diken ger intrycket 
av att vägen går på en hög bank och inte är 
inpassad i landskapet.
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•	 Befintliga diken utanför vägområdet får 
inte breddas eller fördjupas utan tillstånd 
från länsstyrelsen. 

•	 På myrar ska dikning och rensning av 
diken ske med mycket stor restriktivitet 
och försiktighet. Endast rensning till 
befintligt djup och bredd får ske. 

•	 För att minimera grumling ska diken inte 
rensas ända fram till ett vattendrag.

•	 Vägens sidoområden ska alltid täckas med 
jord bestående av avbaningmassor från 
platsen eller motsvarande naturtyp vad 

BILAGA A. Generella utformningsprinciper

gäller jordtäckets tjocklek, näringsinnehåll 
och struktur. Avbaningsmassor innehåller 
rötter och fröer från platsens naturliga 
flora	som	kan	gro	och	göra	att	ytorna	
läks snabbare och bättre smälter in i 
omgivningen. Mullrik jord återfinns i 
områden med åkermark och podsoljord i 
skogsmark. 

•	 Att täcka slänterna med fel typ av jord, 
leder till att en för platsen främmande 
vegetation uppkommer, vilket ger 
kontraster mot omgivningen. Ett exempel 
är frodig lövvegetation vid myrar.

•	 Att helt undvika att täcka slänterna ger ett 
sterilt och trasigt intryck. Ytor täckta med 
enbart grovt krossmaterial ser främmande, 
fult och ofärdigt ut i landskapet.

•	 Sidotippar för överblivna jord- eller 
bergsmassor bör anpassas till omgivande 
topografi och täcks på liknande sätt som 
ovan. Utläggning av massorna måste 
anpassas till omgivande topografi, så att 
sidotippen inte upplevs som oplanerade 
byggrester i landskapet.

•	 Trummor under vägen och 
anslutningsvägar bör vara så diskreta som 
möjligt. Betongtrummors grå färg och 
matta yta upplevs som mer naturliga än 
trummor av plast. Om trummor av plast 
väljs bör plasten vara grå (alternativt svart) 
både på trummans utsida och insida. 

•	 Vid byte av trummor där trumman utgör 
vandringshinder ska valvbåge användas i 
första hand. Valvbågar gör att en naturlig 
botten erhålls och att vattenhastigheten 
genom trumman minskas. Dessutom kan 
en strandremsa för mindre djur anläggas. 
Trumbyten kan innebära att en anmälan 
om vattenverksamhet måste göras till 
länsstyrelsen eller miljödomstolen.

•	 Trumavslutningar bör snedkapas efter 
innersläntens lutning. 

•	 Brunnsrör bör kapas så nära marknivån 
som möjligt. Uppstickande, okapade 
trummor ger ett provisoriskt och slarvigt 
intryck.

Vägslänt utan vegetationstäcke ger ett hårt och ofärdigt intryck.  
Kontrasten blir stor mot den mjukt bevuxna våtmarken. 
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A.14 Växtlighet

•	 I skogslandskap kan högre vegetation 
tillåtas etablera sig i de yttre delarna 
av ytterslänten om vegetationen inte 
skymmer betydelsefulla utblickar över 
landskapet eller genom tallskog av 
pelarsalskaraktär. Säkerhetsområde 
beaktas.

•	 Självetablering av naturligt fältskikt i 
slänter ska främjas med avbaningsmassor. 

•	 Grässådd av vägens sidoområde undviks 
i skogsmark och invid myrar, eftersom 
det gör att grässlänten skiljer sig markant 
från omgivande natur. Efter utförd 
vägåtgärd läggs istället det befintliga 
vegetationsskiktet tillbaka för att behålla 
den naturliga karaktären. 

Artrika vägkanter
•	 Vägkanter med särskilt stor och 

bevarandevärd artrikedom har inom 
Trafikverket fått benämningen ”artrika 
vägkanter”. De artrika vägkanterna hyser 
höga naturvärden samtidigt som de 
bidrar till ett vackrare och mer tilltalande 
landskap. Därför ska också dessa vägkanter 
skötas så att dess värden kan bibehållas 
och utvecklas så långt det är möjligt. 
Detta innebär att markarbeten längs de 
artrika vägsträckorna i möjligaste mån ska 
undvikas. Se Generell skötsel av landskapets 
värden, kapitel 6, för såtter/röjning, 
anpassad dikning m m.

BILAGA A. Generella utformningsprinciper

I öppna odlingslandskap ska slänter och bankar ska hållas rena från sly så att utsikter bibehålls. 

Vid öppna myrar och våtmarker ska slänter 
och bankar hållas rena från sly så att utblickar 
bibehålls.

Exempel på vägslänt som slåttrats fram till 
vattenbrynet, vilket ger fina utblickar över sjön.
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A.15 Röjning och öppethållande av vyer
•	 Avverkning av träd utförs med mål att 

gallra fram en oregelbunden fördelning av 
det trädbestånd som sparas. Enstaka träd 
på jämna avstånd från varandra ger ett 
onaturligt och ordnat utseende som inte 
är eftersträvansvärt. Grupper av träd på 
varierande avstånd från varandra upplevs 
som naturligt och harmoniskt. 

A.2 Utrustning i vägmiljön
A.21 Viltstängsel
•	 Viltstängsel undviks på stora 

jordbruksmarker. Eventuella viltstängsel 
över öppna myrar bör placeras så att 
utblickar främjas.

•	 Där vägen ligger på bank och utblickar 
över landskapet är möjliga placeras 
stängslet i släntfot eller tillräckligt långt 
ner i slänten för att utblickarna inte ska 
skymmas. 

•	 På öppen mark placeras viltstängsel 
parallellt med vägen så att en i sidled 
hoppande linje undviks. 

•	 I höga slänter med varierad lutning 
placeras viltstängsel i en lugn, rak linje - 
den bör inte följa släntkrönet om det ger 
ett oroligt intryck.

A.22 Vägräcken
•	 Ett enhetligt utseende ska eftersträvas, 

blanda inte olika typer av räcken.

A.23 Belysning
•	 Belysning behövs inom tätorter, bymiljöer 

och betydelsefulla knutpunkter. På 
landsbygden bör belysning på höga master 
undvikas. Flera lägre stolpar och mindre 
armaturer är att föredra. Enkla, diskreta 
armaturer och stolpar bör väljas för att 

•	 Särskilt viktiga vyer finns med i bilaga C. 
Inventering av landskapets värden, kartblad 
sid 52-81. Skötsel av dessa vyer kan även 
omfatta områden utanför vägområdet, och  
sker därför genom samarbetsprojekt med 
markägare eller andra intressegrupper. 
Skötseln av områden utanför vägområdet 
ingår inte i driftupphandlingen.

BILAGA A. Generella utformningsprinciper

En lyckad gallring med en oregelbunden fördelning av de träd som sparats.  
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•	 Möbler består förslagsvis av naturmaterial 
med enkel och robust utformning. Omålat/
obehandlat eller tjärat trä bör användas 
för utrustning på landsbygden, medan 
utrustning på platser i eller kring tätorter 
kan ges en mer stadsmässig karaktär och 
anpassa sig till ortens egen ”utrustnings-
familj”.

A.3 Pausplatser
•	 Pausplatser längs vägen i form av utsikts 

platser eller parkeringsfickor kan skapas vi 
särskilt vackra platser.

•	 Pausplatserna bör ha någon form av 
visuellt värde i form av exempelvis 
utsikter mot vatten eller landformation, en 
karaktärsstark natur- och kulturmiljö eller 
liknande, för att fylla sitt syfte.

•	 Bullerskydd bör utföras som vallar endast 
om utrymme finns att modellera vallen 
så att den upplevs som en naturlig del av 
landskapet. Eventuella bullervallar bör 
ha samma typ av markvegetation som 
omgivningen, se Sidoområden. Vallen bör 
dessutom förankras i landskapet genom 
exempelvis en busk- och trädplantering. 

A.25 Skyltar
•	 Skyltar placeras så att de inte i onödan 

skymmer utblickar över landskapet eller 
viktiga vyer mot landmärken.

•	 Stora skyltar placeras i första hand intill en 
grupp träd eller skogsridå så att baksidan 
inte blir lika exponerad mot mötande 
trafikanter. På detta sätt förankras också 
skylten i landskapet. Skyltarnas baksidor 
ska vara mörkgrå.

•	 Skyltstorlek enligt gällande föreskrifter

A.26 Övrig utrustning
•	 Övrig utrustning som möbler, tavlor, 

väderskydd, toalettbyggnader m m ska 
ha en enhetlig karaktär. Utrustningen 
kan med fördel utformas som en ”familj”, 
där man strävar efter ett genomgående 
utformningstema för hela Umeå 
driftområde, eller kanske allra helst hela 
Västerbotten.

så lite som möjligt störa upplevelsen av 
omgivande landskap. 

•	 I äldre miljöer och längs kulturvägar bör 
äldre belysning som ex. byhattsarmaturen 
på trästolpe bevaras.

•	 Inom större tätorter och längs större 
vägar kan belysningen ha en mer modern 
karaktär.

•	 Viktigt är att belysningsstolpar och 
armaturer i samma rad bör vara av samma 
sort för att inte ge ett rörigt utseende.

•	 Armaturer på kort arm är att föredra.

A.24 Bullerskydd
•	 Bullerskärmar ska vara enkla, diskreta och 

anpassas till landskapets färgskala. Grått/
obehandlat trä bör användas i skogsmark, 
medan faluröda plank smälter in fint i mer 
utpräglade bymiljöer. Plank med olika 
strukturer såsom rutor och andra mönster 
bör undvikas. Ett enkelt plank, med eller 
utan ribbor, bestående av antingen grå/
träfärgade eller röda ribbor, är att föredra.

•	 Viktigt är också att bullerskärmar placeras 
så att de inte skymmer betydelsefulla 
utblickar och vyer, särskilt i öppna 
landskap.

•	 Bullerplankens ändar ansluts mot mark 
eller vinklas.

BILAGA A. Generella utformningsprinciper

Byhattsarmatur är vanlig längs vägar i äldre odlingslandskap.  
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BILAGA B. Förteckning över objekt

Sträcka Objekt* Väg nr Längd (m) eller antal Vägsida Typ Skötselåtgärd drift Ytterligare 
investeringsbehov**

512 700 m Båda Vy odlingsmark Slåtter/röjning över hela vägområdet en gång 
per år.512 1 400 m Båda Vy odlingsmark

517 650 m Vänster Vy odlingsmark

517 110 m Vänster Pot vy odlingsmark

522 650 m Båda Tät bymiljö

522 200 m Höger Vy odlingsmark

522 50 m Höger Vy vatten

522 40 m Höger Vy myrmark

554 160 m Båda Vy vatten

554 650 m Vänster Vy berg

554 80 m Båda Pot vy vatten

573 2 200 m Båda Tät bymiljö

573 250 m Båda Vy odlingsmark

573 700 m Höger Vy odlingsmark

632 3 010  m Båda Tät bymiljö

691 1 400 m Båda Tät bymiljö

Totalt 12 000 m

B.1 Visuella värden / vyer
       se Bilaga C, sid 68-92, för lokalisering av objekt. Samtliga visuella värden/vyer ingår i prioriterat område 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 eller 5.5.
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BILAGA B. Förteckning över objekt

ID Väg nr Avstånd 
från väg-
kant

Typ Skötselåtgärd/hänsyn Material

24300040010 4 Gränsmärke Hittades inte vid inventeringstillfället. Gjutjärn och sten

24300040030 (4) Stentrumma Gammal övergiven vägslinga mellan E4 och järnväg. Sten

24300040040 (4) Stentrumma Sten

24103530010 353 Kilometerstolpe Kontroll, röjning, rengöring och åtgärd av mindre skador en gång per år. och Skador ska 
utan dröjsmål anmälas till beställaren.

Sten

24103630030 363 Vägräcke Stål och sten

24103640020 364 Fornlämning Hittades inte vid inventeringstillfället. Sten

24105080010 508 Kilometerstolpe Kontroll, röjning, rengöring och åtgärd av mindre skador en gång per år. och Skador ska 
utan dröjsmål anmälas till beställaren.

Sten

24105110010 511 Anslagstavla Privat - Ingen särskild skötselåtgärd krävs. Trä

24205110010 511 Stentrumma Kontroll, röjning, rengöring och åtgärd av mindre skador en gång per år. och Skador ska 
utan dröjsmål anmälas till beställaren.

Sten

24105120010 512 Mjölkbord Privat - Ingen särskild skötselåtgärd krävs. Trä

24105130010 513 Gästgiveri Trä

24105140010 514 Vägvisare Hittades inte vid inventeringstillfället. Stål

24105140020 514 Mjölkbord Privat - Ingen särskild skötselåtgärd krävs. Trä

24105150010 515 Milsten Kontroll, röjning, rengöring och åtgärd av mindre skador en gång per år. och Skador ska 
utan dröjsmål anmälas till beställaren.

Gjutjärn och sten

24105170010* 517 Milstenar, 6 st Sten

24105180010 518 Vägräcke Stål och sten

24105220010* 522 Milsten Gjutjärn och sten

B.2 Kulturobjekt
       se Bilaga C, sid 68-92, för lokalisering av objekt. * Objekt som ingår i prioriterat område 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 eller 5.5.



62  Landskapsprogram dr i f tområde  Umeå Södra      2010-11-26  Landskapsprogram dr i f tområde  Umeå Södra      2010-11-26

ID Väg nr Avstånd 
från väg-
kant

Typ Skötselåtgärd/hänsyn Material

24105220040* 522 Milsten Kontroll, röjning, rengöring och åtgärd av mindre skador en gång per år. och Skador ska 
utan dröjsmål anmälas till beställaren.

Gjutjärn och sten

24105220050* 522 Milsten Gjutjärn och sten

24105220060* 522 Milsten Gjutjärn och sten

24105220070* 522 Milsten Gjutjärn och sten

24105220080* 522 Milsten Gjutjärn och sten

24105220090* 522 Milsten Gjutjärn och sten

241052200100* 522 Milsten Gjutjärn och sten

24105220020* 522 Brolandfäste Hittades inte vid inventeringstillfället. Sten

24105220030 522 Mjölkbord Privat - Ingen särskild skötselåtgärd krävs. Trä.

24105230010 523 Vägvisare Kontroll, röjning, rengöring och åtgärd av mindre skador en gång per år. och Skador ska 
utan dröjsmål anmälas till beställaren.

Stål

24105540020 554 Vägräcke Stål och sten

24105730010* 573 Milsten Gjutjärn och sten

24105730020* 573 Milsten Gjutjärn och sten

24105730030* 573 Milsten Gjutjärn och sten

24105730040 573 Vägmärke Stål

24105730060* 573 Milsten Gjutjärn och sten

24105730050* 573 Bensinstation Privat - Ingen särskild skötselåtgärd krävs. -

24105750010 575 Milsten Kontroll, röjning, rengöring och åtgärd av mindre skador en gång per år. och Skador ska 
utan dröjsmål anmälas till beställaren.

Gjutjärn och sten

24400040010 575 Vägräcke Sten

24106320010* 632 Vägräcke Stål och sten

BILAGA B. Förteckning över objekt
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B.3 Stenmurar
       Inom driftområdet finns inga stenmurar.

B.4 Kulturvägar
       se Bilaga C, sid 68-92, för lokalisering av objekt. * Objekt som ingår i prioriterat område 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 eller 5.5.

ID Väg nr Vägsträckning Längd (m) Bredd (m) Slityta Skötselåtgärd/hänsyn

24405110010 510 Olofsfors - Sunnansjö 
- Grubban

8 900 5,9 Oljegrus Bevara nuvarande utseende på vägen. Behåll vägens sträckning och slityta. Undvik 
breddning och rätning. Dika varsamt. Bevara vägnära träd.

24105150010 515 Långed 1 100 4,8 Oljegrus Bevara vägens bredd och sträckning. Dika varsamt. Röj fram milsten så den syns 
tydligt från vägen.

24105170010* 517 Torrböle 
- Hummelholm

7 700 5,5 Oljegrus Bevara nuvarande utseende på vägen. Undvik breddning och rätning. Vårda objekten 
som finns längs vägen.

24105190010 519 Småbrännorna 2 500 5,2 Grus Bevara nuvarande utseende på vägen. Behåll vägens sträckning. Undvik breddning, 
rätning och förhöjning av vägbank. Behåll grus som slityta. Dika varsamt. 

24105220010* 522 Sörmjöle - Stöcksjö 17 600 5,5 - 6 Oljegrus Bevara vägens bredd och sträckning. Undvik breddning och rätning. Dika varsamt. 
Vårda objekten som finns längs vägen.

24105730010* 573 Ava - Nordmaling 14 500 5,5 Oljegrus Bevara vägens bredd och sträckning. Undvik förhöjning av vägbank. Dika varsamt. 
Vårda objekten och allén.

24105740010 574 Långed 1 000 4,3 Grus Bevara vägens bredd och sträckning. Undvik förhöjning av vägbank. Behåll grus som 
slityta. Dika varsamt.

24105750010 575 Ängerjö 2 100 6 Grus Behåll vägens sträckning. Undvik förändring i plan och profil. återställ en mer normal 
bred på vägen och dika varsamt. Behåll grus som slityta, tänk på färg och material 
om nytt grusslitlager ska påföras.  Röj fram milsten så den syns tydligt från vägen.

24106320010* 632 Baggböle - Kåddis 3 900 6,3 Oljegrus Bevara nuvarande utseende på vägen. Undvik breddning och rätning. Dika varsamt.

24106910010* 691 Brännland 1 800 5,9 Oljegrus Bevara nuvarande utseende på vägen. Undvik breddning och rätning. Dika varsamt. 
Ta hänsyn till björkarna utmed vägen.

Totalt 61 100 m
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B.5 Artrika vägkanter
       se Bilaga C, sid 68-92, för lokalisering av objekt. * Objekt som ingår i prioriterat område 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 eller 5.5.

Objektsnr Väg nr Ortnamn Längd (m) Vägsida Skötselåtgärd/hänsyn Arter Slåttertid

240004010 4 I 20 500 Vänster Slåtter en gång per år, mellan 1 aug - 
15 sept. Markarbeten får endast efter 
samråd med person med biologisk 
kompetens och Trafikverket. 

Höstfibbla, rödklöver, timotej, ormrot, lomme, rödnarv. Mellan 1 
augusti 
och 15 
september

240004020, 
240004021

4 Sandbacka 1000 Båda Brudborste, ormrot, rödklöver, rödblära, blåklocka, röllika, 
daggkåpa, åkerbär, höstfibbla.

240012020, 
240012021*

12 Norrfors 2 800 Båda Rödklöver, vitklöver, prästkrage, röllika, höstfibbla, 
ängsfryle, åkerbär, daggkåpa, norsk fingerört.

240508010, 
240508011

508 Nordsjö 600 Båda Kattfot, backskärvfrö, skogskovall, ängsfryle, röllika, 
smultron, prästkrage, ängsklocka, blåklocka, vitklöver.

240509010 509 Klöse 100 Vänster Rödklöver, röllika, ormrot, norrlandsviol, prästkrage.

240511010 511 Bäckliden 1 400 Båda Brudborste, röllika, rödklöver, vitklöver, kummin.

240511020 511 Högland 1 000 Vänster Norsk fingerört, skogskovall, blåklocka, kattfot, röllika, 
åkerbär, vårbrodd, kvastfibbla, daggkåpa.

240517010, 
240517011*

517 Hummelholm 1 000 Båda Ängskovall, blåklocka, norrlandsviol, röllika, ormrot, 
åkerbär, smultron, skogsklöver, daggkåpa.

240573010* 573 Olofsfors - Ava 11 900 Båda Rödklöver, rödblära, ängkovall, norrlandsviol, åkerbär

240574011 574 Långed 200 Höger Gråbinka, backnejlika, gul fetknopp, rödklöver.

240575010, 
240575011

575 Ängersjö 2 149 Båda Norsk fingerört, röllika, rödklöver, jungfru Marie nycklar.

240691010, 
240691010*

691 Brännland 1 830 Båda Vitklöver, höstfibbla, röllika, daggkåpa, norrlandsviol, röd-
klöver, blåklocka, backskärvfrö, brudborste, teveronika.

240693010, 
240693011

693 Gubböle - Brattbyn 3500 Båda Förgätmigej, ängskovall, daggkåpa, norrlandsviol, 
rödklöver, ormrot, vårbrodd, teveronika, röllika, blåklocka,.

Totalt 27 979 m
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B.6 Alléer
       se Bilaga C, sid 68-92 för lokalisering av objekt. * Objekt som ingår i prioriterat område 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 eller 5.5.

Klass Väg nr Vägsträckning Skötselåtgärd/hänsyn Avstånd till vägkant Längd Typ Trädart Antal träd

II A 4 Söderslätt Besiktning årligen av fackman med biologisk kompetens. 
Döda grenar större mellan 20 mm - 10 cm som kan utgöra 
fara ska tas bort. 
Manuell röjning årligen runt allé- och solitärträd till en 
bredd av 2 m.
All skötsel av alléträd, såsom plantering, beskärning, av-
verkning etc ska utföras på ett fackmannamässigt vis. Be-
skärning får endast utföras av personer med utbildning 
och kompetens i beskärningsteknik. 
Markarbete inte utföras i rotsystemets utbredning. 
Dispens från Länsstyrelsen i Västerbottens län krävs för 
åtgärd. 

7 - 9 m 150 m Ensidig Björk 23

III 500 Lögdeå 2,5 m 100 m Ensidig Björk 20

II A 508 Olofsfors bruk * 7 m 250 m Ensidig Björk 15

II A 508 Högåker 6 m 100 m Ensidig Björk 27

I B 512 Gräsmyr* 1 m 1 600 m Ensidig Björk 35

I B 514 Håkfors 1,5 - 2 m 700 m Dubbelsidig Björk 70

I A 517 Hummelholm* 1 - 1,5 m 1 500 m Dubbelsidig Björk 100

I B 520 Nyland 1 m 850 m Dubbelsidig Björk 40

II B 522 Åheden* 2 m 200 m Ensidig Björk 8

I B 523 Ström - Stöcke 1,5 m 3 200 m Dubbelsidig Björk 90

III 538 Hörnsjö 1,5 m 700 m Dubbelsidig Björk 30 - 40

II A 554 Sörfors* 1 m 200 m Ensidig Björk 10

II A 574 Långed 2 m 350 m Dubbelsidig Björk och rönn 85

II A 632 Baggböle* 1 - 3 m 200 m Ensidig Björk 29

II A 691 Brännland* 1 - 5 m 1 200 m Dubbelsidig Björk 100

I B 573 Olofsfors bruk* Alléns tillstånd kontrolleras och rapporteras till beställare. 
Inga åtgärder rörande träden ska utföras. Manuell röjning 
ska årligen ske runt allén till en bredd av 2m. Sly och 
annan hög vegetation som skuggar träden stammar ska 
röjas bort. Inget markarbete får utföras i rotsystemets 
utbredning, område lika brett som trädets krona.

1,7 - 2 m 450 m Dubbelsidig Poppel 55

Totalt 11 750 m 747 st
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B.7 Kulturbroar 
       Kulturhistoriskt värdefulla broar i Västerbottens län, en kulturhistorisk inventering, Länsstyrelsen i västerbottens län. Se Bilaga C, sid 68-92, för  
       lokalisering av objekt. * Objekt som ingår i prioriterat område 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 eller 5.5.

ID Väg nr Vatttendrag Brotyp Ort Skötselåtgärd/hänsyn

AC513 510 Bråtabäcken Plattbro av betong med landfästen av huggen sten. 
Klass 1B.

Sunnansjö Brons slänt och kon ska vara fri från sly högre än 
0,5 m. Åtgärd på kulturbro måste alltid ske i sam-
råd med Trafikverket. Skador ska omgående rappor-
teras till beställaren.

AC102 514 Öreälv Stålfackverksbro med landfästen av huggen sten i kall-
mur. Klass 1B.

Öre

AC547 538 Öreälv Stålfackverksbro med fundament av huggen sten i 
kallmur. Total spännvidd 164 m, höjd ovan vattenytan 
37 m. Gammal järnvägsbro, används sedan 1919 som 
vägbro.

Tallberg Brons slänt och kon ska vara fri från sly högre än 
0,5 m. Åtgärd på kulturbro måste alltid ske i sam-
råd med Trafikverket. Skador ska omgående rappor-
teras till beställaren.

24105540010* 554 Tvärån Bågbro av betong med underliggande båge. Sörfors

AC516* 555 Umeälven Stålfackverksbro landfästen av kilad sten i kallmur. 
Klass 1B.

Sörfors - Brännland

AC106* 573 Leduån Rambro av betong med ett spann på 20 m. Klass 1B. Olofsfors

24405110010* 573 Biflöde till Aspan Stålbalkbro med landfästen av kilad sten i kallmur. Aspeå

AC522 574 Öreälv Stenvalvbro med två stenvalv med en stålbalkbro 
emellan. Klass 1B.

Långed

BILAGA B. Förteckning över objekt



 Landskapsprogram dr i f tområde  Umeå Södra      2010-11-26 67 Landskapsprogram dr i f tområde  Umeå Södra      2010-11-26



Översiktskarta över kartbladens uppdelning.

    
  Karta 3 

    
  Karta 7 

    
 Karta 1

    
                 Karta 2 

    
 Karta 4 

    
 Karta 5 

    
 Karta 6 

    
 Karta 8 

    
 Karta 11 

    
 Karta 9 

    
 Karta 12 

    
 Karta 10 

68  Landskapsprogram dr i f tområde  Umeå Södra      2010-11-26  Landskapsprogram dr i f tområde  Umeå Södra      2010-11-26

BILAGA C. Inventering av landskapets värden, kartblad

Vägarna inom Umeå Södra driftområde har 
inventerats med avseende på landskapets 
visuella värden vilket redovisas på följande 
12 kartblad. Visuella värden omfattar viktiga 
vyer, t ex mot vatten och vattendrag samt mot 
landskapsrum så som odlingsmark, myrar, 
sjöar och vattendrag. 

Varje kartblad kompletteras med ytterligare 
en karta som redovisar utpekade natur- 
och kulturmiljövärden samt relevanta 
riksintressen (naturmiljövård, landskapsvård, 
kulturmiljövård och renbetesområden).

Underlag är digitala Blå kartan i skala 1:100 
000, samt motsvarande GIS-data för natur- 
och kulturmiljöer tillhandahållet från  
Trafikverket.

Översiktskarta över kartbladens uppdelning.
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Förklaringar
Visuella värden
De vid inventeringen utpekade platserna och 
områdena har markerats på följande kartblad 
med olika symboler beroende på karaktär. 
Öppna landskapsrum markeras med heldragen 
ellips färgad röd, blå eller gulgrön beroende 
på om det rör sig om ett område präglat av 
odlingmarker, vatten eller myrmark. Täta 
bymiljöer inringas med grå linje. 

Vissa av de utpekade värdena är inmätta med 
gps vid inventeringen, andra är det inte. Vilka 
punkter som har gps-koordinater framgår av 
attributtabellen som hör till varje shapefil och 
går att öppna i valfritt GIS-program.

Natur- och kulturvärden
På GIS-kartan redovisas information från 
Trafikverkets och länsstyrelsens databas. 

Kulturobjekt redovisas med röda symboler 
enligt Lantmäteriets symbolbibliotek.

Statliga vägar, kulturvägar, alléer och artrika 
vägkanter markeras som enkla eller dubbla 
streck. 

Av länsstyrelsen utpekade naturmiljö- och 
kulturmiljöområden av värde markeras med 
skrafferade eller helfärgade områden. 
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