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Förord

Det finns några centrala frågor som innehållet i 
denna rapport kretsar kring: Vilka egenskaper 
präglar infrastrukturprojekt som uppmärk-
sammats för sina utformningskvaliteter? 
Finns det något speciellt i processen som 
lett fram till slutresultatet? Vilka material 
och detaljlösningar bör väljas och vilka ska 
undvikas?

Under 1990-talet genomfördes en 
betydande satsning på ny infrastruktur i 
Sverige. Samtidigt började kulturpolitiken 
uppmärksamma det offentliga byggandet. Krav 
på staten som ”förebildlig” byggherre växte 
fram, bl.a. med konkreta mål för arkitektur, 
form och design. Både dåvarande Vägverket 
och Banverket kom att omfattas av detta 
initiativ. Detta ledde i sin tur till ett ökat 
intresse och en generell uppryckning i de 
båda myndigheterna. I Vägverket fanns också 
generaldirektören Per Anders Örtendahl, 
som med egna initiativ och en utvecklad 

känsla för värdet av god arkitektur såg till att 
verksamheten utvecklades i önskvärd riktning. 

Mot den bakgrunden är infrastrukturbyggen 
från denna tid av särskilt intresse. 
Förhoppningsvis kan de åtta analyserade 
projekten ge viss vägledning i konsten att 
bygga vackert, hållbart och funktionellt. 

Jag tackar alla er som bidragit i arbetet med 
denna rapport. Tack vare era kunskaper och 
erfarenheter kan de insikter som vuxit fram 
i de redovisade projekten spridas i en vidare 
krets. 

Johnny Hedman, chefsarkitekt Trafikverket
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Läsanvisning 

Vacker och hållbar lyfter fram verkningsfulla 
arbetsmetoder och praktiska lösningar 
som resulterat i vackra, funktionella och 
uppmärksammade infrastrukturmiljöer. 
Åtta projekt presenteras där hela processen 
redovisas från planering, projektering och 
byggande till förvaltning.

I första avsnittet presenteras ett antal 
gemensamma framgångsfaktorer som bidragit 
till goda resultat.

I projektredovisningen beskrivs projektens 
upprinnelse och genomförande i ett 
essäliknande avsnitt, följt av vad som hänt 
sedan anläggningen stod klar och hur den 
fungerar idag. I faktarutor presenteras 
lärdomar och framgångsfaktorer specifika för 
projekten.

Alla lösningar blir inte alltid lyckade, men de 
kan ändå bidra med viktiga erfarenheter. Dessa 
beskrivs under lärdomar av misstag.
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Bakgrund

MÅLGRUPP

Rapporten vänder sig främst till dem 
som arbetar med eller är intresserade av 
infrastruktur. I synnerhet riktar den sig till 
beställare, projektledare, projektörer, byggare 
och förvaltare av trafikanläggningar inom 
statlig, kommunal och privat sektor. Rapporten 
är även tänkt att fungera som ”läromedel” för 
utbildningar inom infrastruktur.

ARBETSSÄTT

Arbetet bestod av faktainsamling om och 
analys av projekten genom intervjuer, 
inläsning av tillgänglig litteratur, platsbesök 
samt studier av kartor och bildmaterial. 
Parallellt med projektstudierna analyserades 
och sammanfattades olika framgångsfaktorer. 

Urvalet av trafikanläggningar gjordes utifrån 
ett antal kriterier:

• Anläggningar uppmärksammade 
för sin goda arkitektur eller andra 
gestaltningsrelaterade kvaliteter.

• Anläggningar väl anpassade till 
omgivande miljöer.

• Anläggningar som representerar olika 
typer av projekt; landsväg, motorväg, 
stadsbyggnad, resecentrum, rastplats.

• Anläggningar från olika delar av landet.
• Anläggningar tagna i drift mellan 1990 

och 2011.

SYFTE

Rapportens huvudsakliga syfte är att 
inspirera till och öka kunskapen om god 
infrastruktur. Genom att studera åtta 
intressanta exempel på anläggningar samt 
lyfta fram lärdomar och framgångsfaktorer 
från dessa arbetsprocesser, är rapporten 
tänkt att utgöra ett effektivt inspel för 
genomförande av nya projekt gällande 
planering, projektering, byggskede och drift.

Studien har fokuserat på kriterier som rör 
hållbarhet ur både ett funktionellt och 
upplevelsemässigt perspektiv. Samtliga 
utvalda projekt har i något sammanhang 
uppmärksammats för sina höga 
gestaltningskvaliteter. 



Vackra Vägars Pris instiftades år 1991 av Vägverket. Syftet med utmärkelsen var 
att väcka medvetenhet och stimulera till god utformning av vägar och vägmiljöer. 
Dessutom skulle tävlingen uppmuntra alla som arbetar med att utforma eller sköta 
vägmiljöer till att utveckla nytänkande med fokus på miljö och skönhet. Särskilt ville 
Vägverket uppmärksamma vardagsprojekten där man med begränsade resurser ändå 
kan nå goda resultat. 

Figur 1. Vy från Klockestrandsvägen mot Högakustenbron.
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Framgångsfaktorer

PROJEKTGRUPP

Engagerade personer med rätt kompetens

Projektgruppen ska bestå av engagerade 
personer med rätt kompetens och erfarenhet 
för projektet. Sammansättningen av 
personer bör anpassas noga efter de aktuella 
förutsättningarna och uppdragets art.

Kontinuitet och effektivitet ska eftersträvas 
genom en stabil sammansättning av 
projektgruppen under projektets gång. 

Gemensam process med kunskapsutbyte och 
öppen diskussion

Projektet ska betraktas som en gemensam 
process där alla i projektgruppen är aktiva 
i alla faser. Tid bör inledningsvis avsättas 
för att bygga upp en vi-känsla samt att enas 
kring en gemensam målbild och utreda 
ansvarsförhållanden.

Arbetsprocessen ska präglas av ett 
kontinuerligt utbyte av kunskap och idéer 
mellan alla involverade parter. Detta innefattar 
projektgruppen såväl som andra berörda 
aktörer.

Tydlig målbild, ansvarsfördelning och 
projektledning

Ansvarsfördelning och projektledning ska vara 
tydlig genom projektets alla faser. Ansvars-
fördelningen bör klargöras inledningsvis 
och projektledaren har en viktig uppgift att 
säkerställa att alla delar av projektet knyts 
samman till en fungerande helhet.

Tid ska avsättas inledningsvis för att 
diskutera och enas kring konkreta mål för 
slutresultat och arbetsprocess. Målbilden ska 
kommuniceras till samtliga berörda.

De projekt som redovisas i denna rapport 
visar alla exempel på bra arbetsmetoder 
och lösningar som resulterat i vackra och 
funktionella infrastrukturanläggningar. Genom 
analys av projekten har ett antal faktorer 
kunnat identifierats, vilka bidragit till att 
göra arbetsprocesserna och anläggningarna 
framgångsrika. Dessa framgångsfaktorer 
presenteras här.
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HELHETSGREPP

Se projektet i sitt sammanhang och anpassa efter 
befintliga förutsättningar

Projektet ska formas utifrån hur området/
platsen/objektet ska fungera tillsammans 
med omgivande strukturer och karaktärer. 
En grundläggande förutsättning bör vara 
att ta vara på och förstärka positiva värden 
i kringliggande miljöer. Planerings- och 
driftansvariga i omgivande miljöer bör därför 
engageras redan i ett tidigt skede.

Arbeta med projektområdet som helhet

Alla projektets delar och aspekter ska under 
hela processen ses som delar i en helhet, det 
gäller både stora frågor och detaljer.

Ett lyckat helhetsresultat säkerställs genom 
ett gott samarbete mellan olika kompetenser. 
Därför bör regelbundna avstämningsmöten 

hållas där problemställningar och alternativa 
lösningar diskuteras för alla teknikslag,

Utformning, material och utrustning ska följa 
intentionerna i framtaget gestaltningsprogram. 
Detta gäller såväl det kontinuerliga arbetet 
under projektets gång som ändringar 
och tillägg som kan uppkomma under 
förvaltningsskedet.

Fokus på det färdiga resultatet

Arbetsprocessen ska hela vägen styras av 
målen för projektet och vad slutresultatet ska 
bli. Prioriteringar bör göras genom medvetna 
val där aspekterna sätts in i sitt sammanhang.

LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV

Livslängden styr

All planering och utformning ska göras utifrån 
områdets/platsens/objektets förutsättningar 
för hållbarhet på lång sikt. Utformning och 
materialval bör väljas för att åldras vackert och 
tåla slitage.

Plan och organisation för förvaltningen

En långsiktig skötselplan med tydlig 
ansvarsfördelning och målbilder för 
förvaltningen ska upprättas, kommuniceras 
och följas upp. För att hålla planen aktuell ska 
den uppdateras kontinuerligt. 
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PLATSANPASSNING

Utgångspunkt i platsen/landskapet

Planeringen och utformningen ska utgå från 
förutsättningarna och karaktären på platsen 
och i det kringliggande landskapet. Strävan 
bör vara att bevara, anpassa till och förstärka 
befintliga värden, såväl gällande karaktärer 
som funktioner. 

Platsbesök i alla projektets faser

Arbete i fält ska göras under hela processen. 
Detta för att ta vara på platsanknutna 
tillgångar och hitta rätt lösningar för platsen 
på både övergripande och  detaljerad nivå. 
Projektgruppen bör använda ”stövelmetoden” 
och ”pekmetoden”, d.v.s. platsanpassning 
genom analys och utformning i fält, från 
planeringsskede till byggnation. 

EXTERN DIALOG

Kontinuerlig och öppen dialog med entreprenörer

Regelbunden kontakt, med öppen diskussion 
och kunskapsutbyte kring alla frågor, ska 
ske mellan projektgrupp och bygg- och 
driftentreprenörer så tidigt som möjligt. 
Detta för att få förståelse för varandras 
förutsättningar och inspirera till ”det lilla 
extra”.

Samverkan med allmänhet och andra intressenter

Allmänhetens och andra intressenters behov 
och synpunkter samt platsspecifika värden bör 
fångas upp tidigt i processen genom möten i 
lämpliga former.

NYTÄNKANDE & FLEXIBILITET

Mod att testa nya lösningar

Arbetet bör drivas med en öppenhet för 
att testa nya metoder och material där 
standardlösningar drar ner helhetsintrycket. 
Nya gestaltningsidéer och produktionsmetoder 
måste dock hålla för en kritisk analys. 
Studiebesök och erfarenheter från liknande 
miljöer samt fullskaletester kan ge inspiration 
och vägledning.

Flexibilitet i arbetsprocessen

Planerings- och projekteringsprocessen 
ska anpassas utifrån vad som är optimalt 
för projektet. Exempelvis kan flexibla 
arbetsprocesser utan krav på fullständiga 
handlingar ge framgång. Detta ställer krav på 
projektledningens kreativitet och analytiska 
förmåga. 
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ESTETIK & UPPLEVELSE

Ge estetiska och upplevelsemässiga frågor tyngd 
genom hela processen

Personer med erfarenhet och kompetens inom 
gestaltning ska vara kopplade till projektet från 
planering till genomförande och förvaltning.

Gestaltningsfrågorna ska finnas med i hela 
arbetsprocessen på lika villkor som teknik 
och funktion då detta möjliggör medvetna 
prioriteringar. Förslagsvis sker detta genom 
aktiva diskussioner kring hur gestaltningen 
kan förstärka och förbättra funktionen och 
tvärtom. 

Mål för gestaltning bör klargöras och beslutas 
i ett tidigt skede. Om resurserna inte är 
tillräckliga för att nå målen bör möjligheten att 
utföra projektet i etapper övervägas.

God eftertanke i utformningen

I all planering och utformning ska hänsyn 
tas till estetik, upplevelse och funktion 
i förhållande till det befintliga. En hög 
ambition och omsorgsfull utformning 
skapar förutsättningar för hållbara miljöer 
som uppskattas mer och utsätts för mindre 
vandalisering. För vägar gäller att de som 
anpassats till det omgivande landskapet 
erhåller högre värden ur både trafikant- och 
åskådarperspektiv.

Material med hög kvalitet

Valet av material ska anpassas efter 
anläggningens tänkta livslängd.  För områden/
platser/objekt med hårt slitage och lång 
livslängd bör material med hög kvalitet väljas 
för långsiktig hållbarhet.

Skapa en tydlig karaktär 

Ett gestaltningskoncept bör skapas för 
området/platsen/objektet, vilket bör 
genomsyra utformningen i såväl det 
övergripande som detaljer. Konceptet kan till 
exempel grundas i en ambition att skapa en 
speciell plats för att den ska väcka intresse 
och fungera som orienteringspunkt. Detta 
kan göras genom att den befintliga miljön 
lyfts fram eller görs mer spektakulär. Som 
praxis bör konceptet utgå från landskapets 
förutsättningar och från den tänka funktion 
som området/platsen/objektet ska ha i 
sammanhanget.  
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Projektredovisning

Väg 692  
genom Råneå

Ombyggnad av före detta 
Europaväg till ortsgata 
med ökad trafiksäkerhet 
och förbättrad vägmiljö. 

Väg 692  
genom Råneå

Väg 817  
Klockestrand-Nyadal

Hamngatan i Eskilstuna

Gävle Centralstation

E6 Fastarp-Heberg

STUDERADE PROJEKT

Trafikplats Haga Norra

Rastplats Bröms

Väg 817  
Klockestrand-Nyadal
Ombyggnad av landsväg 
för ökad bärighet med 
bevarad karaktär och fler 
upplevelsevärden.

Gävle Centralstation

Omvandling av 
stationsområde för hög 
tillgänglighet, samman-
länkande funktion, två 
entréer och trivsamma 
miljöer.

Bärbyleden II & III

Byggnation av förbifart 
och ny länk mellan E4 och 
vägarna väster om Uppsala 
med fokus på estetik och 
bullerreduktion.

Bärbyleden II & III
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Rastplats Bröms
Byggnation av ny 
rastplats längs E22 med 
tydlig kulturhistorisk 
profil och platsanpassad 
utformning. 

Hamngatan i  
Eskilstuna

Stadsbyggnadsprojekt med 
omvandling av vägrum 
längs ån till stadsrum med 
gata, cirkulationsplatser, 
kajpromenad och park. 

Trafikplats Haga Norra

Ombyggnad av 
problematisk korsning till 
välfungerande trafikplats 
och entréport anpassad till 
omgivande kulturmiljöer. 

E6 Fastarp-Heberg

Byggnation av ny 
motorväg längs 
västkusten med fokus 
på platsanpassning, 
trafiksäkerhet och 
upplevelsevärden. 
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VÄG 692 GENOM RÅNEÅ
Projektnamn    Väg 692 genom Råneå
År    1997-1998
Typ av projekt   Väg med ändrad funktion
Beställare    Vägverket
Medverkande   Vägverket 
    Luleå kommun 
    NAB Ark & Ingenjörer AB 
Entreprenör   AB Berggren & Bergman
Entreprenadform   Utförandeentreprenad
Kostnad    ca 7,2 miljoner SEK
Utmärkelse   Hedersomnämnande Vackra  
    Vägars Pris 2002

Figur 3. Hastighetsreducerande cirkulationsplats av 
smågatsten intill Råneå kyrka (Västerlångvägen-Torggatan).Figur 2. Ortofoto över Råneå med genomfartsleden markerad. Öst om orten syns E4 med sin nya sträckning.

1998 omvandlades den överdimensionerade genomfartsvägen i Råneå till en 
välfungerande tätortsgata. I detta pilotprojekt byggdes ett avsnitt av tidigare E4 
om till gata med anpassad utformning för en ort och material av hög kvalitet. 
Fokus låg på trafiksäkerhet, estetik och hållbarhet samt lokal förankring genom 
medborgardialog.

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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arnas idéer och synpunkter upp. En skoltävling 
om gång- och cykeltunnelns utsmyckning 
arrangerades för att engagera ortens barn i 
närmiljön och påverka deras beteende. Allt 
eftersom synpunkter kom in reviderades 
handlingarna och endast elva månader efter 
projektstart var bygget färdigställt. Detta 
tack vare det goda samarbetet och det stora 
engagemanget inom projektgruppen.

Gatan utformades för att öka trafiksäkerheten 
och få Råneåborna att på kortare sträckor 
hellre gå, cykla eller åka spark än ta 
bilen. Längs vägen gjordes en stegvis 
karaktärsindelning från landsväg i utkanten 
av byn till småstadsgata i centrum. Körytan 
minskades och gatan fick en ny tydligare 
utformning med planteringar, parkeringar 
och trottoarer för gång- och cykeltrafik. 
Dessutom byggdes flera fyrvägskorsningar om 
till cirkulationsplatser. Satsningar gjordes på 
att skapa en gatumiljö med estetiska värden 
och material av hög kvalitet. Tack vare en 
väl genomförd demokratisk process och 
löpande information under byggskedet var de 
flesta positiva till projektet när gatan väl var 
färdig. Dialogprocessen dokumenterades i 
filmen ”Råneå Projektet”, vilken används för 
internutbildning inom Vägverket.

Berättelsen om projektet

I januari 1997 rivstartade Vägverket ett 
pilotprojekt för ombyggnad av genomfart i 
mindre tätort. Valet föll på väg 692 genom 
Råneå som, sedan början av 1980-talet när 
förbifarten byggdes, inte längre var en del av 
E4. Likt många genomfartsleder i småorter 
hade den inte anpassats till sin nya funktion. 
Den breda vägen lockade till höga hastigheter 
genom byn och utgjorde en barriär som delade 
Råneå i två stycken. Vägrummet saknade 
även en tydlig utformning, vilket gjorde det 
oklart var man skulle köra bil, gå och parkera. 
Vägverket ville ta sitt ansvar och skapa en 
tätortsanpassad gata med god trafiksäkerhet 
och bättre miljö. Målsättningen var att dämpa 
hastigheten, tydliggöra gaturummet, begränsa 
framkomligheten för tung trafik samt länka 
samman gatunätet inom tätorten. En bygata 
med passande skala och karaktär skulle skapas 
tillsammans med Råneåborna. 

I ett projekt med en mycket snäv tidsram lades 
stort engagemang på delaktighet och dialog i 
processen. En samverkansgrupp bildades med 
representanter från statliga, kommunala och 
lokala intressegrupper. Genom samrådsmöten 
och en projektutställning fångades använd-

Väg 692 genom Råneå är ett exempel hur en 
väg med tiden växlar funktion - från byaväg 
till E4 och tillbaka till byaväg igen - och 
hur utformningen kan följa med genom väl 
genomtänkta fysiska åtgärder. 

Figur 4. Sträckan delades in i olika karaktärer, vilka blev 
vägledande i utformningen.

Karaktär centrumgata 
i mindre tätort

Landsvägskaraktär

Karaktär utkant 
av mindre tätort

Karaktär utkant 
av mindre tätort



Figur 7. Vy längs sträckan över Holmen i söder. Vägbanan har smalnats av samt slänterna gjorts 
flackare och planterats med grupper av björkar och flerstammiga träd.

Figur 5. Vy över gaturummet i Råneå centrum. Vägens tidigare stora asfaltsyta har gjorts om till 
en smalare gata kantad av dubbelsidiga trottoarer, trädplanteringar och ordnad parkering.

Figur 6. Vy över den nordligaste cirkulationsplatsen (Torggatan-Tallhedsvägen) där rondellen 
består av  av en björkplantering omgiven av en överkörningsbar smågatstensyta. 

Figur 8. Vy över bron till Holmen i söder. Efter önskemål från medborgarna utformades bron 
med en trottoar på ena sidan. Till vänster syns den äldre bron som numer är g/c-bro.
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Projektet idag

Ombyggnationen av den gamla genomfarts-
leden gav Råneåborna en trivsam gata med 
högre trafiksäkerhet. Gaturummet är numer 
en del av byn där centrum tydligt upplevs och 
ortens delar knyts samman. Omvandlingen 
fungerade även som en energiinjektion till 
andra upprustningsarbeten inom orten. 
Fastigetsägare längs gatan inspirerades till 
att renovera sina byggnader. Vid färd genom 
Råneå visar sig nu orten från sin bättre sida. 

Efter mer än femton år håller vägmiljön 
fortfarande hög nivå på utformningen. 
Tack vare satsningen på material av hög 
kvalitet krävs inte nämnvärt med underhåll. 
Naturstenen som använts till bl.a. kantstenar 
håller för de extrema påfrestningar som 
vinterväghållningen medför. Träd och 
grönytor längs gatan sköts av Luleå kommun 
som har en välfungerande organisation med 
rätt kompetens för uppgiften. Skötseln består 
främst av gräsklippning och stamkvistning 
av träd för att bibehålla sikt mot omgivande 
miljöer.

Genom ombyggnaden av genomfarten 
flyttades den största delen av yrkestrafiken 
till förbifarten. Trafiksäkerheten har ökat 

med lägre hastigheter och minskad mängd 
tung trafik genom orten. Dessutom gav 
projektet ökad tillgänglighet genom bättre 
stråk för fotgängare och cyklister samt 
minskad barriäreffekt. Det totala antalet 
parkeringsplatser längs vägen minskades, 
till förmån för bredare trottoarer. Platserna 
räcker ändå till tack vare att nya parkeringar 
anlades på en närliggande yta. Parkeringsfickor 
för större fordon anordnades längs vägen 
på strategiska platser, enligt önskemål som 
framkom under dialogprocessen.

Längs gatan hade en tydligare gatukaraktär 
och ökad tillgänglighet kunnat skapats 
genom att fler korsningar till anslutande 
vägar öppnats. Detta prioriterades bort då 
tidplanen inte medgav tillräcklig utredning av 
konsekvenserna. I korsningen Sörforsvägen-
Skolvägen har storgatsten lagts för att bl.a. 
åstadkomma sänkt hastighet. Trafik på ytan 
orsakar ljud som de närboende upplever 
störande. 

I arbetet med omvandlingen av Råneås 
genomfartsled testades flera nya arbetssätt. 
Bland annat utnyttjades projektet som ingång 
till dialog om trafiksäkerhet. Projektet har 
därför blivit föregångare till ett flertal liknande 
projekt i andra orter. 

” Förändringen i Råneå visar att en gammal 
Europaväg kan omformas och anpassas 
till nya krav och behov. Samtidigt har 
platsens egenvärden lyfts fram och givits 
en tilltalande inramning. Det sätt på vilket 
Vägverket Region Norr hanterat svårigheter 
vartefter de uppkommit är imponerande; 
ingen möda har sparats för att ta tillvara 
invånarnas kreativitet och kunskaper om 
Råneå. En föredömlig process och ett stycke 
god vägarkitektur är resultatet.” 
Motivering hedersomnämnande Vackra Vägars 
Pris 2002.
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FRAMGÅNGSFAKTORER

• Ett starkt gestaltningsgrepp om 
vägmiljön längs en hel sträcka med fokus 
på trafiksäkerhet och platsanpassad 
utformning.

• Hastighetsdämpning genom enkla 
lösningar, såsom avsmalning av köryta och 
anpassning av gaturummets skala istället 
för fartgupp och chikaner. 

• Helhetstänkande kring stråk och gator för 
att binda samman ortens delar och minska 
barriäreffekter.  

• Dialogprocess där medborgare och 
trafikanter fick vara med och påverka 
utformningen av sin miljö från början.

• Engagerad projektgrupp där arbetet 
genomsyrades av öppen diskussion och 
kunskapsutbyte. 

• Deltagande av nödvändiga kompetenser 
inom projektgruppen för att få med alla 
frågor och detaljer i processen. 

• Satsning på material med hög kvalitet för 
lång hållbarhet och minimalt underhåll.

• Ansvarstagande huvudmän för initiering av 
projektet och för förvaltning. 

• Mod att testa nya lösningar.

Figur 10. Sittplatser i nisch med planteringar i Råneå 
centrum bidrar till trivsam, rekreativ och tillgänglig miljö.

LÄRDOMAR

• Öppna problem- och idédiskussioner i tidigt 
skede kan ge bättre dialogprocess. Skisser 
på möjliga lösningar kan lätt uppfattas som 
beslutade. 

• Dialogdeltagare bör sökas på deras 
arenor och dialogformen anpassas utifrån 
målgruppen. Trafikprojekt kan vara en bra 
ingång till dialog om trafiksäkerhet med 
allmänheten. 

• Dialog kring ombyggnad kan ge möjlighet 
till förbättringar och samordning kring 
förvaltning (statlig-kommunal-privat). En 
ansvarstagande huvudman för skötseln bör 
finnas för att vägmiljöer med grönska inte 
ska förlora sina kvaliteter på sikt.

• Projekt kan bli lyckade trots hård tidspress. 
Respekt för tiden krävs dock för möjlighet 
till reflektioner inom projektgruppen.  

• Extra kostnader kan motiveras om resultatet 
ger fler fördelar än framkomlighet, t.ex. 
trafiksäkerhet och förstärkt karaktär.

• Vägutformningen och dess element bör 
anpassas till omgivande miljöer.

• Vinterväghållning kräver slittåliga material, 
t.ex. natursten istället för betong. 

• Trafik på ytor av storgatsten orsakar ljud 
som kan upplevas störande av närboende.

Figur 9. G/c-väg i park intill vägen norr om centrum. 
Belysningsstolpar anpassade till omgivande områden.



Figur 11. Delsträcka intill park norr om centrum. Vägen har smalnats av och utformats med en trädrad på den västra sidan och mer 
spridd vegetation mot parken i öster. Gång- och cykeltrafikanter färdas längs befintligt g/c-stråk i parken (till vänster i bild).
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Projektnamn    ”Klockestrandsvägen”
År    1994
Typ av projekt   Landsvägsprojekt, bärighet
Beställare    Vägverket
Medverkande   Vägverket 
    NBK
Entreprenör   Vägverket Produktion
Entreprenadform   Generalentreprenad
Kostnad    ca 25 miljoner SEK
Utmärkelse   Vackra Vägars Pris 1995

VÄG 817 KLOCKESTRAND-NYADAL

Figur 12. Vy längs vägen där möjlighet finns att stanna till. 

Figur 14. Ortofoto med ”Klockestrandsvägen” markerad.

Klockestrandsvägen har idag samma karaktär som förr, men fungerar numera 
bra året runt och bjuder på fler utblickar. Detta är berättelsen om hur en gammal 
landsväg fick ökad bärighet för att tåla tunga transporter, utan att förlora sin själ. Ett 
vägprojekt som genomsyrades av respekt för den gamla vägens linjeföring och profil, 
platsanpassade lösningar samt god dialog mellan projektgrupp och entreprenör.

Figur 13. Vy längs vägen där omväxlingen mellan slutet och 
öppet skapar rytm och variation

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan



23Vacker och hållbar - Hur åldras uppmärksammade trafikanläggnigar?

problem som uppkom under byggskedet löstes 
på plats genom ett mycket nära samarbete 
mellan projektgrupp och entreprenör. När 
en del av vägen under byggskedet rasade 
ut i älven gavs vägen nya kvaliteter i form 
av en bergvägg tätt intill vägkanten och 
en parkeringsplats på skredmassorna. En 
strävan efter minimalt intrång i landskapet 
och en projektorganisation i tät samverkan 
genom hela processen bidrog till en väg 
med höga upplevelsevärden. Detta utan 
att kostnaderna blev högre än för en 
traditionell byggnadsprocess. I takt med att 
vägen förstärktes återställdes landskapet 
så nära vägen som möjligt. Vägslänterna 
gjordes ojämna och täcktes med lokala 
avbaningsmassor.  

Den nyöppnade landsvägen fick pris av 
Vägverkets råd för kultur och skönhet och blev 
känd över hela landet. Experterna menade att 
det fanns mycket att lära av det sätt som vägen 
rustats på. Människorna älskar den, mycket på 
grund av de hänförande utsikterna. Visst blev 
den vacker, men egentligen är det bara samma 
gamla väg som det alltid varit.

” Klockestrandsvägen är ett framstående 
exempel på att det går att förena hög 
bärighet för dagens fordonstrafik med 
omsorgsfull anpassning till natur- och 
kulturmiljö.” 
Motivering Vackra Vägars Pris 1995.

Berättelsen om projektet

En gammal landsväg kröp drömmande längs 
Ångermanälvens strand. Berg och skog stod 
utmed dess sidor och speglade sig i älvens 
klara vatten. Det var en följsam grusväg som 
varsamt guidade sina trafikanter genom 
landskapet. Varje år återkom dock ett problem. 
Vägens bärighet var för dålig och den var i 
perioder tvungen att stängas för tung trafik. I 
början av 1990-talet bestämdes att landsvägen 
skulle fungera som transportväg för material 
till Högakustenbron under den tid som 
byggskedet pågick. De boende intill den gamla 
vägen blev oroliga för att ombyggnaden skulle 
ge en stor väg med snabb trafik. Från Vägverket 
lovades att förstärkningsåtgärderna skulle 
utföras med försiktighet utan att vägens linje 
och karaktär nämnvärt skulle förändras.  
- Det här projektet ska ha ett gott eftermäle, sa 
Vägverkets projektledare och de orden kom att 
bli vägledande genom hela processen. 

Det skissades, pekades och grävdes om 
vartannat. En projektgrupp med stövlarna 
på bidrog till platsanpassade lösningar samt 
tillfälle att ta vara på landskapets resurser 
och testa nya lösningar. Arbetet utfördes 
löpande utan fullständiga bygghandlingar och 
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Projektet idag

Klockestrandsvägen är fortfarande en lika 
vacker väg som den var innan den byggdes 
om. Trots insatser för ökad bärighet har 
vägen kvar sin karaktär och har även fått 
ökade upplevelsemässiga kvaliteter genom 
fler utblickar mot älven. Uppgiften att klara 
tunga transporter under byggnationen av E4 
och Högakustenbron är sedan länge avslutad. 
Kvar är en omtyckt vägsträcka som följsamt 
löper med landskapet och bjuder resenärerna 
på utsökta vyer. Speciellt uppskattad är den av 
turister, cyklister och motorcyklister. 

Väganläggningen har sedan ombyggnaden 
fungerat bra. På en mindre del finns problem 
med uppfrysningar av sten i vägbanken. Vägens 
mest uppskattade kvalitet är dess utsikter, 
vilka är beroende av skötseln av kommunägd 
mark mellan vattnet och väganläggningen. 
Länge var skötseln av dessa ytor eftersatt och 
utsikterna skymdes av slyvegetation, men 
under de senaste åren har kommunen lagt 
stora resurser på röjning. I framtiden finns 
behov av nya sätt att hantera kostnaderna 
och styra skötseln av denna typ av ytor. Ett 
exempel är samverkansavtal mellan kommun, 
Trafikverket, bygd- och turistföreningar. Figur 15. Vy längs vägen där det är tydligt att linjeföring och profil fortfarande är följsamt anpassade till landskapets form.



Enligt metoden ”Mål och mått för gestaltningskvaliteter i vägmiljön” 
är vägens anpassning till det omgivande landskapet den mest 
betydelsefulla faktorn för att uppnå en hög gestaltningskvalitet. 

Figur 16. Vy där vägen på ena sidan avgränsas av tätt liggande bergskärning 
medan den andra sidan bjuder på vackra vyer över det intilliggande landskapet.
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FRAMGÅNGSFAKTORER

• Mål för vad som skulle åstadkommas 
sattes upp i tidigt skede. Arbetsprocessen 
styrdes av hur anläggningen skulle 
upplevas och fungera framöver. I detta fall: 
”Projektet ska ha ett gott eftermäle”.

• Flexibilitet i valet av planerings-och 
projekteringsprocess. Medvetenhet om 
att det inte alltid är nödvändigt att ta fram 
fullständiga handlingar.

• Kontinuerlig dialog mellan projektgrupp 
och entreprenör samt platsbesök i alla 
projektets faser, så att platsanknutna 
tillgångar togs tillvara och rätt lösningar för 
platsen hittades. 

• Deltagande av gestaltningskompetens 
under hela processen, trots projektets 
ringa storlek, för att säkerställa 
landskapsanpassning och att 
upplevelsevärden togs tillvara. 

• Utgångspunkt i att bevara den gamla 
vägens karaktär och värden genom att låta 
den nya vägen följa dess linjeföring och 
profil. 

• Mod att testa nya lösningar. 

Figur 17. Vy från vägen mot Högakustenbron.

LÄRDOMAR

• Vägar kan få högre värde ur både trafikant- 
och åskådarperspektiv med en linjeföring 
och profil som är följsam med landskapet.

• Kopplas gestaltningskompetens till 
projektgruppen i tidigt skede kan det 
innebära lägre kostnader än om den 
kopplas in sent. 

• Dagens säkerhetskrav kan göra att 
platsspecifika gestaltningskvaliteter går 
förlorade. Alternativa lösningar för att 
uppnå både höga upplevelsevärden och 
hög säkerhet bör alltid diskuteras.

• God koppling mellan anläggning och 
landskap kan åstadkommas genom ojämna 
slänter täckta med avbaningsmassor 
(istället för släta slänter täckta med 
sprängsten) samt att det omgivande 
landskapet får råda över sidoterrängen. 

• En vägs utblickar är viktiga för turism 
och hur regionen upplevs, men är ofta 
beroende av att mark som Trafikverket inte 
äger hålls fri från skymmande vegetation.

• Kostnaderna kan minskas genom 
en projektorganisation med snabba 
beslutsvägar samt en vägprofil som 
följer landskapet och därav ger små 
massförflyttningar. 



Figur 18. Vy längs vägen där det syns tydligt att karaktären av liten landsväg 
fortfarande finns kvar. Vägen har reparerats på grund av uppfrysningar av sten.
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GÄVLE CENTRALSTATION
Projektnamn    Gävle Centralstation
År    1999-2004
Typ av projekt   Centralstation
Beställare    Gävle kommun 

  Banverket 
  Jernhusen

Medverkande   Gävle kommun 
    Jernhusen 
    Banverket  
    Statens Järnvägar 
    X-Trafik AB  
    White Arkitekter
Entreprenör   NCC, Skanska
Entreprenadform   Styrd totalentreprenad  
    samt generalentreprenad
Kostnad    ca 150 miljoner SEK

Figur 20. Vy över Centralstationens nya entré från 
Hamntorget, det som tidigare var stationens baksida.Figur 19. Ortofoto över Gävle Centralstation med projektområdet inramat.

I Gävle finns idag en centralstation som välkomnar besökarna och binder samman 
stadens delar. Målet för omvandlingen var att öka stationens kapacitet samt att 
framhäva omgivande kulturvärden, minska järnvägens barriäreffekt och skapa 
trivsamma miljöer. Resultatet blev en tillgänglig station med två entréer, nya stadsrum 
och en funktion som sammanbindande länk mellan olika stadsdelar.  
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Genom tydligt klargjorda ansvarsförhållanden 
och en gemensam målbild blev samarbets-
avtalet ovanligt kortfattat. Dessutom behövdes 
avtalet knappt då samarbetsklimatet redan 
var gott och alla arbetade mot samma mål. 
Målen var dels att anpassa utformningen 
till omgivande kulturmiljöer och framhäva 
värdefulla byggnader och platsbildningar. Dels 
att minska järnvägens barriäreffekt samt skapa 
en tillgänglig station med vackra miljöer och 
stark koppling till stadens centrum.

På grund av projektets omfattning utfördes 
ombyggnaden i fem etapper. På den östra 
sidan av järnvägen återskapades Hamntorget 
och Lillån, vilket gav Gävle ett nytt stadsrum 
och stationen en entré från öster. Mellan 
Hamntorget och Centralplan skapades en 
planskild gångförbindelse med trappor och 
hissar upp till perrongerna, Polhems gång. Vid 
utformningen gjordes särskilda ansträngningar 
för att skapa en trevlig och ljus passage med 
så liten tunneleffekt som möjligt. Exempelvis 
sänktes Hamntorget för att få en öppen ingång 
i plan från öster. Tack vare Polhems gång 
och den nya utformningen av torget kunde 
en del av trafiken till stationen flyttas från 
Centralplan till Hamntorget. Tankar fanns på 

Berättelsen om projektet

Vi är snart framme vid vår destination, 
dressinen har ännu inte dragit i nödbromsen 
och avlagt sitt svar. Kristian Luuk levererar 
sista ledtråden. 
- Med en historia från 1446 är detta Norrlands 
äldsta stad som med sitt latinska namn Gevalia 
för tankarna till oväntade kaffebesök.  
Svaret är Gävle. 

Efter stadsbranden 1869 anlades en ny 
stadsbebyggelse norr om Gavleån i form 
av ståndsmässiga byggnader enligt en 
rutnätsplan. Idag utgör området riksintresse 
för kulturmiljö och är en fantastisk tillgång 
för staden. I slutet av 1990-talet togs initiativ 
till en ombyggnad av centralstationen med 
intilliggande Hamntorget och Centralplan, 
sedan stationsanläggningens kapacitet 
bedömts otillräcklig. En av uppgifterna som 
projektgruppen ställdes inför var att förena 
kraven på en modern stationsmiljö med 
varsamhet om historiska särdrag.

En projektgrupp med representanter från 
berörda aktörer bildades. Inledningsvis lades 
kraft på att skapa ett fungerande lag och bl.a. 
besöktes flera jämförbara centralstationer. 

att göra Centralplan bilfri eller som helhet 
till ett gångfartsområde. Slutligen valdes ett 
alternativ som kan ses som en föregångare 
till gångfartsområden. I utformningen 
prioriterades ytor för vistelse och gångstråk, 
med följden att ytorna för genomfartstrafik, 
korttidsparkering samt av- och påstigning 
av buss minskades. Uppställningsplatser för 
bussar flyttades bort från stationsområdet 
för att minska mängden tomma hårdgjorda 
ytor. Stationsbyggnaden knöts samman med 
intilliggande byggnader och yta för service och 
vänthall mångdubblades. 

När projektet år 2004 stod färdigt hade Gävle 
fått en Centralstation med två framsidor 
och en tydlig koppling till centrum. Den nya 
anläggningen blev uppskattad och Polhems 
gång utvecklades snart till ett mycket 
välanvänt stråk mellan stadskärnan och Gävles 
östra delar. Centralplan uppmärksammades 
som en av Gävles bästa platser i lokalpressen 
och Hamntorget fick snart en given plats i 
Gävlebornas hjärtan.



Figur 23. Snitt som visar utformningen av Polhems gång.

Figur 21.  Vy över Centralplan från 1900-talets första hälft. Platsen har bytt skepnad ett flertal gånger 
under 1900-talet. 

Figur 22. Flygvy från väster över Gävle Centralstation år 2000. I förgrunden syns den äldre 
utformningen av Centralplan och i mitten av bilden det gamla Hamntorget.

Figur 24. Flygvy över Hamntorget under ombyggnaden där shaktningsarbetet för Polhems gång 
och rekonstruktionen av Lillån är i full gång.
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Projektet idag

Tack vare den nya utformningen för 
Gävle centralstation minskade järnvägens 
barriäreffekt och stationen fick två tydliga 
entréer, Centralplan i väst och Hamntorget i 
öst. Den stora nyckeln till detta var Polhems 
gång som knöt Gävles östra delar tätare 
till stadskärnan och bidrog till att förändra 
rörelsemönstret för flera trafikslag. En stor 
mängd fotgängare började ta vägen genom 
passagen, trafiken till stationen spreds till båda 
sidor och stadsdelarna öster om järnvägen blev 
mer attraktiva. 

Idag, ett decennium efter att stationsområdet 
stod färdigt, har anläggningens olika delar 
visat sig ha både brister och kvaliteter. 
Medan utformningen av stationsbyggnaden, 
Hamntorget och Polhems gång fungerar 
väl har Centralplan flera brister. Vid tiden 
för projektet var gångfartsgator, där fordon 
framförs efter de gåendes premisser, inte 
en vedertagen trafiklösning. Stråken över 
Centralplan är därför inte gestaltade som 
regelrätta gångfartsgator.  Muren/fontänen 
som avskiljer ytorna för genomfart respektive 
angöring, leder till ökade hastigheter 
på genomfartstrafiken. Vidare kräver 

markbeläggningen för bil- och busstrafik 
stora driftinsatser då materialmötena mellan 
asfalt, smågatsten och granithällar inte klarar 
slitaget. Ytorna för gång- och cykeltrafik består 
av klassisk smågatsten, vilket ger en ojämn 
yta som är olämplig för funktionshindrade 
och resenärer med rullande väskor. Utöver 
detta fungerar inte markvärmen som den ska, 
cykelparkeringarna är för få och fontänen har i 
stort sett alltid varit ur funktion.

Både Centralplan och Hamntorget har i 
efterhand kompletterats med ny belysning då 
ljusnivån blev för låg. 

Hamntorget, med den framgrävda Lillån, 
är en uppskattad plats. Det beror dels på 
att platsen är trivsam, dels att den fungerar 
som en nod i trafiksystemet. Taxibolagen, 
som till en början hade invändningar mot att 
bli flyttade från Centralplan till stationens 
”baksida” på Hamntorget, är nu nöjda med sin 
placering. Det har också framförts önskemål 
från kollektivtrafikresenärer om att öka antalet 
hållplatslägen på Hamntorget.  

Kapacitetsökningen på järnvägsanläggningen 
resulterade i rejält utökade ytor för service och 
vänthall i stationsbyggnaden, vilket fungerar 
mycket bra. Lokaler för kontor och konferens 

i stationsbyggnadens övre våningar bidrar till 
ökat nyttjande och aktivitet i byggnaden.

Den ursprungliga planen omfattade ett femte 
spår, men av kostnadsskäl realiserades detta 
inte. Spåret är fortfarande möjligt att bygga 
i framtiden. Besparingar under byggtiden 
resulterade även i att perrongerna inte 
försågs med tak i samma omfattning som 
ursprungsplanen. 

Markmaterialet i Polhems gång är platsgjuten 
betong, vilket skiljer sig från omgivande ytor 
som är belagda med marksten. Skillnaden gör 
att den inte upplevs som en genomgående gata.  

För att minska järnvägens barriäreffekt 
ytterligare och skapa bra cykelstråk mellan 
öst och väst, föreslogs en till g/c-tunnel norr 
om stationen, i Nygatans sträckning. Denna 
beviljades inte av länsstyrelsen på grund av 
riksintresset för rutnätsstaden. Idag är behovet 
av ett sådant stråk än större bl.a. till följd av det 
nybyggda området Gävle strand.  

Centralstationens drift och underhåll sköts av 
flera parter som prioriterar lite olika. Sedan en 
tid tillbaka finns ett samarbete mellan de olika 
intressenterna med syfte att öka dialogen, få 
bort problem i driftsgränserna och förbättra 
miljöerna för resenärerna. 
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FRAMGÅNGSFAKTORER

• Ett effektivt samarbete skapades genom 
att projektgruppen inledningsvis gavs 
tid att lära känna varandra samt enas 
kring en gemensam målbild och utreda 
ansvarsförhållanden. 

• Projektgruppen bestod till stor del av 
samma personer genom projektets olika 
faser vilket bidrog till kontinuitet.

• Platsens historia användes för att hitta 
möjliga vägar framåt och skapa en 
platsanpassad utformning.

• En ny passage under spåren med koppling 
till perrongerna möjliggjorde utbyggnad 
av entréer på båda sidor om järnvägen, 
spridning av trafiken, ökad tillgänglighet 
samt minskad barriärverkan och 
baksidekänsla.

• Utformningen av Polhems gång utgick från 
en tydlig vilja att skapa en trivsam passage 
med så liten tunneleffekt som möjligt för 
att öka dess funktion som barriärminskare.

• Mängden tomma hårdgjorda ytor 
på platsen minskades genom att 
uppställningsplatser för busstrafiken 
flyttades bort från stationsområdet. 

Figur 26. Vy från Polhems gång upp mot perrongerna. 
Trapporna är bredare nertill för att undvika skymda hörn 
och ge en känsla av öppenhet.

LÄRDOMAR

• Ett hållbart resultat kan uppnås genom att 
projektledningen säkertsäller balans mellan 
funktion och estetik. 

• Utförandeentreprenader kan bli kost-
samma när förutsättningarna är osäkra, 
p.g.a. revideringar av bygghandlingarna.

• En passage genom en barriär kan förändra 
rörelsemönstret för flera trafikslag, även 
andra än de som utnyttjar passagen.  

• För få cykelparkeringar kan leda till 
oordning och att stråk blockeras.  Antalet 
parkeringsplatser kan sällan bli för stort.

• Kantstenar med låg visning kan öka risken 
för snubbelolyckor.

• Algbildning i vattenanläggningar kan lösas 
med algätande fisk.

• En låg mur placerad nära starkt trafikerad 
väg kan ge stor bullerdämpande effekt.

• Markmaterial med ojämn yta på gångstråk 
bör undvikas p.g.a. framkomligheten för 
bl.a. funktionshindrade.

• Ytor med lösa material bör placeras och 
avgränsas så att materialet hålls på plats.

• Funktionen hos vattenspel bör säkras med 
driftsäkra och lättskötta lösningar.

Figur 25. Vy i Polhems gång mot trappan upp till 
Centralplan. Pelarna har ingen bärande funktion, men 
delar flödet i passagen och är en del av en omsorgsfull 
gestaltning. Pelarna och tegelväggen till vänster utformades 
av konstnären Björn Melin.



Figur 29. Vy från Polhems gång mot Hamntorget som ansluter i samma nivå.

Figur 27. Vy från perrong fyra ner över Hamntorget med Lillån i förgrunden. I bakgrunden syns 
trapporna  upp mot Fältskärsleden vilken avskärmnas mot torget med en låg mur.

Figur 28. Vy över Centralplan från norr. Gångfartsområdet i förgrunden har en tydlig avgränsning av 
ytan för fordonstrafik. Till vänster syns stationshusets entrétak med smågatstensytan framför.

Figur 30. Vy över Centralplan med den avgränsande muren/fontänen mellan ytorna för 
genomfart och angöring. I bakgrunden syns Sjömanskyrkan.
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BÄRBYLEDEN II & III
Projektnamn    Bärbyleden II & III
År    B2: 1991-1995 
    B3: 2004-2007
Typ av projekt   Förbifartsväg
Beställare    Vägverket
Medverkande   Vägverket 
    Uppsala kommun 
    B2: Möller & Grönborg AS 
    B2: VIAK 
    B3: Banverket
Entreprenör   B2: Skanska 
    B3: Peab
Entreprenadform   B2: Generalentreprenad 
    B3: Utförandeentreprenad
Kostnad    B2: ca 250 miljoner SEK 
    B3: ca 450 miljoner SEK

Figur 32. Vy längs Bärbyleden II vid Röborondellen.Figur 31. Ortofoto över Bärbyleden med de tre etapperna markerade.

Med Bärbyleden skapades en trafikled som binder samman E4 och vägarna väster 
om Uppsala. Genom projektgruppens engagemang resulterade arbetsprocessen i ett 
effektivt samarbete trots politisk oenighet i de inledande faserna. Denna omstridda led 
har blivit uppskattad tack vare höga estetiska ambitioner samt fokus på bullerfrågor och 
anpassning till det kringliggande landskapet. 

Väg 55

Väg 272

E4

Korsning ombyggd 
med Bärbyleden II

Röborondellen

Tycho Hedéns väg

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Bärbyleden II

Bärbyleden III

Bärbyleden I
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första spadtaget tagits ändrades beslutet igen 
efter det kommunala maktskiftet 1991. Vägen 
skulle nu dras nära befintliga stadsområden 
fram till dåvarande E4 vid Röborondellen, 
enligt det sydliga alternativet. Till skillnad 
från första etappen, som var en tvåfältsväg 
med mötande trafik och enkla plankorsningar, 
fick Bärbyleden II motorledskaraktär 
med dubbla körfält i vardera riktning och 
planskilda korsningar. Bullerfrågor och 
utformningsaspekter prioriterades. Vägen 
byggdes nedsänkt och med bullerskärmar 
samt med en strävan att underordna sig det 
öppna slättlandskapet och stadens struktur. 
Domkyrkans torn skulle fortfarande vara det 
första en bilist såg av Uppsala vid ankomst 
norrifrån. Vägsidoområden broar och tunnlar 
utformades för att ha skönhetsvärden och det 
”uppländska landskapet med åkerholmar” 
blev förebild. Omfattande planteringar gjordes 
med större detaljeringsgrad på vissa platser, 
medan andra delar hölls enklare. Över Fyrisån 
byggdes Tunabergsbron som bjöd på dramatik 
under byggnationen när gjutformen rasade och 
fick byggas upp igen. 

Inför starten av Bärbyleden III fortsatte 
diskussionerna om vägens dragning, men 
denna gång p.g.a. två alternativ för placeringen 

Berättelsen om projektet

Uppsalas siluett med domkyrka och slott ligger 
som fond när vi norrifrån kör in mot staden 
längs Drottning Kristinas linjalväg. Visionen 
för en ny trafikled i stadens norra utkant 
har sedan länge varit klar. Leden ska binda 
samman huvudvägarna från Enköping och Sala 
i väst med E4:an i öst och trafiken som tränger 
sig genom stadskärnan ska ledas runt staden. 
Frågan är bara, var ska den nya vägen dras? 

Redan 1921, 86 år innan Bärbyleden 
färdigställts i sin helhet, kom vägen på tal 
för första gången. Den politiska oenigheten 
kring ett nordligt och ett sydligt alternativ var 
stor. Påverkan på befintliga områden ställdes 
mot möjligheterna att förlänga vägen österut. 
Följden blev ett långdraget projekt som 
planerades under årtionden och byggdes i tre 
etapper. 

1971 invigdes den första etappen, Bärbyleden 
I, men det dröjde 25 år till innan den kunde få 
en fortsättning och äntligen avlasta centrum 
från trafik. Lokala protester och stora 
diskussioner om var vägen skulle placeras 
försenade starten för Bärbyleden II. Beslutet 
föll på det nordliga alternativet, men trots att 

av nya E4:an. Precis som för den andra etappen 
prioriterades estetik och bullerfrågor. En 
utgångspunkt blev därför att Bärbyleden II och 
III skulle hänga samman gestaltningsmässigt. 
Broar och andra element utformades som 
i den tidigare etappen och planteringarna 
fick samma grunddrag, även om växtvalet 
justerades. Utmed vägen i etapp tre fanns 
mer plats och därför byggdes vallar istället 
för skärmar som skydd mot bullret. En annan 
utgångpunkt var att, med tunnlar i betong som 
övertäcktes, återställa Röboåsen som under 
1960-talet skurits av vid byggandet av Tycho 
Hedéns väg. 

Arbetet med Bärbyleden II och III 
genomsyrades av ett tätt samarbete såväl 
inom projektgruppen som gentemot 
kommun, beställare och entreprenör. 
Projektorganisationen bestod av engagerade 
personer med rätt kompetens, vilket bidrog till 
en lösningsorienterad och kreativ miljö. Trots 
att placeringen av leden var omstridd kunde 
byggnationen genomföras utan överklaganden. 
Satsningar på dialog med berörda parter 
samt att uppnå ett bra resultat både gällande 
funktion och estetik, gav en positiv inställning 
till projektet.



Figur 33. Vy längs Bärbyleden III från en av g/c-broarna. Vägen ligger nedsänkt omgiven av bullervallar och massplanteringar 
som förstärker årstidsväxlingarna. Mitträcket har rörprofil till skillnad från etapp två där W-profilsräcken användes.
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Projektet idag

Bärbyleden blev en långdragen process, men 
med ett lyckat genomförande och resultat. 
Leden bidrar idag till avlastning av centrum 
på det sätt som planerats och den utgör en 
välfungerande länk mellan E4 i öst och de 
anslutande vägarna från städerna i väst. Att 
leden består av tre olika etapper är synligt, 
speciellt tydlig är skillnaden mellan den första 
etappen och de två senare. Mellan Bärbyleden 
II och III kan mer detaljerade skillnader ses 
i bland annat planteringarnas uppbyggnad 
samt utformningen av räcken och brodetaljer. 
Satsningen på trafiksäkerhet och funktion i 
kombination med höga estetiska värden längs 
Bärbyleden II och III har varit värdefull för 
allmänhetens inställning till leden. Tack vare 
den relativt stora mängden vegetation kring 
vägen kan den upplevas som en grön lunga i 
Uppsalas utkant. Än idag får projektgruppen 
höra positiva kommentarer om projektet, 
speciellt på hösten när vegetationen vid sidan 
av vägen växlar färg. 

Utmed Bärbyleden II etablerades växterna i 
planteringarna väldigt bra, men sedan dess har 
skötseln varit bristfällig. För etappen gjordes 
en långsiktig skötselplan med beskrivningar 

av intentioner och målbilder, vilken inte 
har följts. Driftentreprenör har skiftat ett 
flertal gånger och kompetensen för skötsel av 
vegetationsytor har varit låg. Planteringarna 
har fått växa fritt under många år och är idag 
i stort behov av underhåll, främst gallring och 
röjning av sly. Undantaget är de mer komplexa 
ytorna vid Röborondellen som skötts med 
något högre ambition. 

För Bärbyleden III gjordes ingen skötselplan 
för vegetationsytorna och även här är 
planteringarna i behov av underhåll. På några 
platser har träd placerats i gräsytor, vilket har 
gjort att ytorna är svårskötta samt att träden 
inte etablerat sig väl, flera av dem är i dålig 
kondition. 

Tack vare den enkla och genomtänkta 
utformningen av planteringsytorna i 
huvudsakligen etapp två och tre, ser dessa 
etapper bra ut trots bristande skötsel. Intrycket 
försämras av att mittremsorna, som mestadels 
består av grus, får uppslag av ogräs och är svåra 
att sköta. 

Figur 34. Vy över en av påfarterna längs Bärbyleden II. 
Bullerskärmarna i betong är vågformiga och täcks till viss 
del av klätterväxter och annan vegetation. 
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FRAMGÅNGSFAKTORER

• En slimmad projektgrupp som bestod av 
engagerade personer med rätt kompetens - 
rätt personer istället för många personer. 

• En erfaren projektledare som förde en bra 
dialog samt hade förståelse för sin och 
andras roll i projektet.

• Kontinuitet i projektledning och 
projektorganisation. 

• God kommunikation mellan utformare och 
entreprenör så att intentioner fördes vidare 
samt problem löstes direkt på plats.  

• En entreprenör med rätt kompetens och 
engagerad personal.

• Förankring hos och samordning med 
kommunen och andra intressenter. 

• Platsanpassad gestaltning med stora enkla 
drag och högre detaljeringsgrad på utvalda 
platser men med ett sammanhållet uttryck. 

• Gestaltningsfrågorna med i 
arbetsprocessen under hela projektet. 

• Satsning på upplevelsemässiga kvaliteter 
och god kommunikation med allmänheten.

• Rimlig budget och tidplan.

• Återskapande av Röboåsen.

LÄRDOMAR

• Kommunikation mellan gestaltare och 
entreprenör i tidigt skede kan skapa bättre 
möjligheter för ett gott samarbete. 

• Aktiv förmedling av intentioner och 
målbild för gestaltningen bör ske till 
de som ska bygga för att uppnå ett bra 
resultat. Detta kan bl.a. ske genom möten, 
platsbesök under byggskedet samt att 
planer och illustrationer sätts upp på 
byggarbetsplatsen, t.ex i mötes- och 
pausutrymmen. 

• Rätt skötsel bör utföras från början för 
att få en långsiktigt lättskött och hållbar 
anläggning. Får anläggningen förfalla 
krävs ofta stora insatserför att återskapa 
värdena.

• Checklistor och rutiner kan hjälpa till att 
säkerställa att upprättade skötselplaner 
efterföljs och om nödvändigt uppdateras.

• Skötsel av vegetationsytor bör utföras 
under ledning av personal med 
dokumenterad kompetens för att 
anläggningen ska behålla sina kvaliteter.

Figur 35. Vy längs en av g/c-broarna längs Bärbyleden II. 
Gemensam g/c-bana och räcken med plexiglas på utsidan.

Figur 36. Vy längs en av g/c-broarna längs Bärbyleden III. 
G/c-banan är uppdelad och bron har räcken av annan typ 
än etapp två.



Figur 39. Vy över miljöerna vid Röborondellen, vilka utformats med högre detaljeringsgrad. 
Gestaltningen är inspirerad av det kringliggande landskapet och materialen har lokal anknytning. 

Figur 37. Vy längs Bärbyleden III precis innan vägen passerar genom Röboåsen. Åsen 
återställdes inom projektet med hjälp av tunnlar i betong som täcktes med massor från platsen. 

Figur 38. Vy över Bärbyleden II. Vägen är nedsänkt och omgiven av planteringar utformatde efter läge - 
sydvänt och nordvänt bryn med blommande respektive skuggtåliga arter. Mitträcken med W-profil.

Figur 40. Vy över broklustret vid korsningen med Tycho Hedéns väg längs Bärbyleden III. Broarna 
är utformade likt längs Bärbyleden II, i grå betong och med genomtänkt detaljering.
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HAMNGATAN I ESKILSTUNA

Figur 42. Vy över Nybrorondellen med konstverk av Sivert 
Lindblom.

Projektnamn   Hamngatan i Eskilstuna
År   1995-2002
Typ av projekt  Stadsbyggnadsprojekt  
Beställare   Eskilstuna kommun
Medverkande  Vägverket 
   AQ Arkitekter 
   Blomqvist Landskapsark. 
   Västerås Trafikteknik 
   Lunds Tekniska Högskola 
   Sivert Lindblom
Entreprenör  Skanska
Entreprenadform  Generalentreprenad
Kostnad   ca 48 miljoner SEK
Utmärkelse  Vackra Vägars Pris 2002

Figur 41. Ortofoto över Hamngatan. Heldragen linje: utfört i samband med ombyggnaden år 2000. Streckad röd linje: utfört 
2009 i reviderad form. Streckad grön linje: ej utfört.

Detta är berättelsen om hur en asfaltsöken för bilar omvandlades till trivsamma 
vistelseytor för människor. Genom projektet fick Eskilstunaborna tillbaka sitt å-rum 
samtidigt som det skapades en välkomnande entré till centrum och en säker transportled. 
Framgång nåddes tack vare en politisk övertygelse om den attraktiva staden och 
projektgruppens lyckade avvägning mellan gestaltning och funktion. 

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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en välkomnande stadsbro. Längs ån skapades 
en promenad som tar flanören genom den 
gamla hamnstadens kajer till lummig park via 
torg och bro. Å-rummet, Eskilstunas oslipade 
diamant, skulle bli stadens smycke.

Hamngatan var ett ”projekt i tiden”. Vägverket 
utsåg det till demonstrationsprojekt och Lunds 
Tekniska Högskola förstärkte med kompetens 
inom trafiksäkerhet, tillgänglighet och 
framkomlighet. Hela projektet genomsyrades 
av en god dialog mellan alla parter och hade 
en framgångsrik fördelning mellan funktion, 
estetik och trafiksäkerhet. Hamngatan var 
den första stora ekonomiska satsningen på 
gator i Eskilstuna och kom tidigt att få mycket 
uppmärksamhet. Då opinionens kritiska röster 
höjdes mot förändringarna gav den politiska 
målmedvetenheten och stabiliteten den 
stöttning som behövdes för att skapa en väl 
fungerande arbetsmiljö för projektgruppen. 
Det omfattande bygget flöt på tack vare god 
kommunikation, kreativa lösningar och 
trafikanternas tålamod.

När Hamngatan äntligen stod klar hade ett 
väg-rum och ett å-rum förvandlats till ett 
uppskattat stadsrum.  

Figur 43. Skiss från Gestaltningsprogrammet över kajstråket 
i öster med Nybron i bakgrunden.

Berättelsen om projektet

En gång i tiden utgjorde Hamngatan en barriär 
mellan Eskilstunaån och stadskärnan. Det 
var en starkt trafikerad gata med fyra körfält 
och en nästintill otillgänglig kaj. Här fanns 
stora konflikter mellan de olika trafikslagen 
och endast en smal gångbana med, på vissa 
sträckor, ett högt “kravallstaket” närmast ån. 
Genom en politisk satsning med syftet att 
“ge tillbaka å-partiet till Eskilstunaborna” 
skulle Hamngatan genomgå en förvandling 
för att göra åstrandens attraktiva miljöer och 
glittrande vatten till en del av innerstadens 
hjärta. Detta var dock inte enkelt då det 
skulle förenas med nya lösningar för ökad 
trafiksäkerhet samt god tillgänglighet för 
motorfordon, cyklister och gående. 

Ombyggnaden av Hamngatan innebar stora 
förändringar för trafik och gaturum när 
framkomligheten för oskyddade trafikanter 
prioriterades före motortrafik. Mer än 
hälften av gatumarken togs bort samtidigt 
som konst och detaljutformade ytor tog plats 
i trafikrummet. En arkitekttävling under 
skissfasen ökade intresset för god utformning 
av miljön och kunniga arkitekter kopplades 
till projektgruppen. Nybron omgestaltades till 

”Förvandlingen av trafikmiljön längs 
Eskilstunaån har skapat en sammanhållen 
helhet; ett å-rum och ett väg-rum har blivit ett 
stadsrum. Genom Hamngatans förnyelse ändrar 
en central del av staden karaktär, ett skiftbyte 
som fordrat mod och fantasi. Starkt närvanade 
är den konstnärliga säkerheten och omsorgen 
om detaljerna. En insats för Eskilstuna och för 
stadslivet!” 
Motivering Vackra Vägars Pris 2002.
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Projektet idag

Ombyggnaden av Hamngatan gav möjlighet 
att skapa rekreativa vistelseytor och idag är 
området utmed åns södra sida inbjudande. 
Invånare och besökare söker sig hit för att 
njuta av Eskilstunas å-rum, promenera, 
umgås och koppla av. Gående och cyklister 
har tillgång till breda ytor utmed Hamngatans 
och Nybrons båda sidor. Den tidigare 
barriäreffekten har begränsats tack vare att 
det blivit bekvämare och säkrare att korsa 
gatan. Med den nya utformningen finns en 
tydligare koppling till omgivande områden. 
Det knyter inte bara Eskilstunaån närmare 
centrum, utan vidgar även stadsrummet att 
omfatta Strömsholmen och norra sidan av 
ån. Det som tidigare var en bakgård utgör nu 
en framsida och en välkomnande entré till 
stadens centrum. Ett reducerat gatuutrymme 
och cirkulationsplatser har möjliggjort en 
hastighetssänkning från 50 till 30 km/h 
och ett ökat samspel mellan olika trafikslag. 
Förändringen upplevs positiv ur gestaltings- 
och trafiksäkerhetssynpunkt av både 
trafikanter och boende. 

Drygt 10 år efter Hamngatans färdigställande 
fungerar trafikanläggningen fortfarande bra. 

Figur 45. Vy över Hamngatan, från kurvan längst österut i riktning mot Nybrorondellen. Två körbanor, separarad g/c-bana 
samt ett kajstråk med boardwalk närmast vattnet.

Figur 44. Vy över Nybron med dess nya räcken och 
specialdesignade belysningsstolpar.

Under rusningstrafik förekommer kortvarig 
köbildning och markmaterial har bytts ut 
på ytor med hårt slitage i cirkulationer och 
vid övergångsställen. Vid återbyggandet 
av stadshotellet som brann ner 2009, blev 
dess entrétorg en bilparkering. Därmed har 
kopplingen till torget vid Nybron försämrats.

Projektet Hamngatan genomfördes till största 
delen enligt planerna från arkitekttävlingen.  
Framtagna handlingar för den återstående 
etappen i väst kommer att behöva arbetas om 
p.g.a. ändrade förutsättningar i omgivningen. 
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Figur 46. & 47. Vy från kyrktornen mot trafikanläggningen. Översta bilden före och understa bilden efter ombyggnad.



44 Vacker och hållbar - Hur åldras uppmärksammade trafikanläggnigar?

Figur 49. Vy över kajen i Nybroparken, väst om Nybron. I 
bakgrunden syns bron över till Stömsholmen.

LÄRDOMAR

• Höga ambitioner och stor omsorg i 
utformningen kan ge miljöer som uppskattas 
mer och utsätts för mindre vandalisering.

• Förändringsplaner för stora områden kan 
av ekonomiska skäl vara svåra att realisera 
i en etapp. Området kan delas upp i mindre 
delar, med god tanke om hur helheten med 
anslutande omgivningar ska fungera. Viktigt 
då är att arbeta med flexibla lösningar för 
att undvika omtag om förutsättningarna 
förändras med tiden. 

• En otydlig utformning av väg och omgivande 
ytor kan skapa förvirring och trafikfara. 
Utformningen bör tydligt visa hur/var man 
ska färdas.

• Övergångsställen med interaktiva signaler 
för synsvaga kan skapa förvirring i början, 
men fungera med tiden då trafikanter lär 
sig hur anläggningen fungerar och ska 
användas.

• Hårt trafikerade ytor bör inte utföras med 
betongsten eller natursten av lägre kvalitet, 
då dessa inte klarar slitaget. Om sten 
används bör denna vara av hög kvalitet samt 
ytan ha en stabil inramning av kantsten och 
mycket god dränering. 

Figur 48. Vy över kajen längs Hamngatan, öst om Nybron. 
Gestaltning inspirerad av den gamla hamnstadens kajer.

FRAMGÅNGSFAKTORER

• En stark och stabil politisk vilja samt en 
tydlig målbild.

• Arbetsprocess med kontinuerlig dialog 
och respekt mellan involverade parter gav 
lösningar där alla aspekter vägts samman. 
Projektet sågs som en gemensam process 
där alla i projektgruppen var aktiva.

• En satsning på stadsmiljön som omfattade 
helheten i ett område och dess koppling till 
omgivande miljöer.

• En djärv prioritering av oskyddade 
trafikanter och vistelseytor i förhållande till 
motordriven trafik. ”Inte lika hög komfort - 
men attraktivare”.

• Prioritering av hög kvalitet och anpassning 
av områdets storlek efter de finansiella 
resurserna genom etappindelningar som 
förankrades i planen för helheten.

• Hög gestaltningskompetens i 
projektgruppen från början till slut. Tyngd 
och status till gestaltningsfrågorna genom 
en arkitekttävling i ett tidigt skede.

• Utnyttjande av platsens potential.



Figur 50. Vy över åkanten i Nybroparken. Grönskande miljö med gräsytor, 
planteringar och gott om  sittplatser. Foto från gångbron över till Strömsholmen.
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TRAFIKPLATS HAGA NORRA
Projektnamn    Trafikplats Haga Norra
År    1991-1994
Typ av projekt   Trafikplats
Beställare    Vägverket
Medverkande   Vägverket 
    Stockholms stad 
    Solna kommun 
      White-Coordinator Arkitekter 
    Sivert Lindblom
Entreprenör   Vägverket Produktion (Svevia)
Entreprenadform   Generalentreprenad
Kostnad    Uppgift okänd
Utmärkelse   Stockholmspriset 1995

Figur 52. Vy över trafikplatsen med stödmurar klädda med 
rött tegel och planteringar av låg tall och björkar.Figur 51. Ortofoto över trafikplats Haga Norra med projektområdet inringat.

Genom skapandet av trafikplats Haga Norra fick Stockholms innerstad en värdig 
entré från norr. I projektet förvandlades E4:ans sista signalreglerade plankorsning 
från problempunkt till välfungerande trafikplats. Tack vare ett rejält omtag togs 
ambitionerna för vägarkitektur till en ny nivå och vägen anpassades till intilliggande 
kulturmiljöer - Haga slottspark och Norra begravningsplatsen.  

Hagaparken

Solna station

Norra begravningsplatsen

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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fortsatta projekteringen, vilket bidrog till 
en hög ambitionsnivå för den estetiska 
utformningen. Krav ställdes på medverkande 
av arkitektonisk kompetens och projektet 
kom att bli ett pilotprojekt för 1990-talets 
arbete med utformningsfrågor inom 
Vägverket. Utsmyckning i form av konst 
och materialbearbetning som tidigare inte 
använts i vägmiljö introducerades i det som 
kallades ”porten till Stockholm”. Konst och 
estetik fick ytterligare fokus genom att Statens 
konstråd för första gången medverkade i 
ett vägbyggnadsprojekt genom att bekosta 
delaktighet av konstnär. 

Trafikplats Haga Norra gavs ett formellt 
uttryck med avsikt att knyta trafikmiljön 
till Hagaparken. Vägbanor, sidoområden, 
broar och stödmurar utformades med en 
hög detaljeringsgrad och påkostade material 
för att undvika monotoni och ge platsen en 
stadsmässig prägel. Stödmurarna kläddes 
med rött tegel och vägbanorna belades med 
asfalt innehållande ballast av älvdalsgranit i 
matchande röd kulör. Växtmaterial vid sidan av 
vägen valdes för att efterlikna en brynzon med 
tall och björk, vilken skulle harmoniera med 
vegetationen i slottsparkens utkant. Vägbron 
i förlängningen av Frösundaleden utformades 

Berättelsen om projektet

Kanske färdades en gång Gustav III med 
sitt kungliga följe samma väg som vi nu går, 
mot grindarna till slottsparkens norra entré. 
Trafikplats Haga Norra är belägen mellan 
Uppsalavägen (E4) och Frösundaleden alldeles 
intill Hagaparken. Här låg tidigare E4:ans 
sista ljusreglerade plankorsning och vid 
rusningstrafik uppstod regelbundet problem 
med framkomlighet och trafiksäkerhet. I 
mitten av 1980-talet var måttet rågat och 
handlingar för en planskild korsning med 
en breddad E4 i marknivå projekterades. 
Projektet var i stort sett klart för byggnation 
när det stoppades på grund av starka protester 
från bland annat kommunala tjänstemän 
och andra intressenter. De menade att 
förslaget skulle förstöra den värdefulla miljön 
kring Hagaparken. Vägverkets dåvarande 
generaldirektör, Per Anders Örtendahl, tog ett 
djärvt beslut. Vägen skulle projekteras om och 
sänkas i förhållande till omgivande mark. Tack 
vare detta kunde trafikplatsen bli underordnad 
Hagaparkens miljöer och kopplingen bevaras 
mellan Norra begravningsplatsen och parken. 

Vägverkets då nybildade råd för kultur 
och skönhet medverkade aktivt i den 

med markerade landfästen och en detaljerad 
undersida i mörk anläggningsbetong, till 
skillnad från gång- och cykelbroarna som 
uppfördes i vit betong med ljus ballast. Gång- 
och cykelbron som ansluter mot Hagaparkens 
norra entré pryddes med Sivert Lindbloms 
ärggröna urnor, vilka blivit något av ett signum 
för platsen. 

År 1995 tilldelades trafikplats Haga Norra 
Stockholmspriset (nu benämnt Stockholms 
Handelskammares stadsmiljöpris). Priset delas 
årligen ut av Stockholms Handelskammare 
till projekt som ”på bästa sätt bidragit till 
förskönande eller förbättring av Stockholms 
stadsmiljö”. 

Figur 53.  Skissvy längs med väg E4 mot söder med vägbron 
i bakgrunden.



Figur 54. Vy från luften över hur plankorsningen vid trafikplats Haga Norra såg ut år 1986.
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Projektet idag

Genom ombyggnationen ökade 
trafiksäkerheten och framkomligheten 
samtidigt som en trafikplats med hög ambition 
i gestaltningen skapades. E4:ans sänkta profil 
gav många fördelar, såsom sänkt bullernivå 
i omgivande miljöer och en förstärkt 
koppling mellan park och begravningsplats. 
Sänkningen medförde dock vissa nackdelar, 
däribland dyrare anläggningskostnader och 
att bilisterna nu färdas utmed höga stödmurar 
som begränsar den visuella kontakten med 
Hagaparkens miljöer. Tack vare planteringar, 
omsorgsfull utformning och flera förbindelser 
över vägen mildrades effekterna av 
Europavägens intrång.

Snart två decennier efter trafikplatsens 
färdigställande fungerar anläggningen i 
sin helhet bra. Både planteringar och de 
hårdgjorda ytorna är relativt lättskötta. 
Tallarna längs stödmurarna växer sig lite 
för höga för bibehållen sikt och är svåra att 
beskära utan att de blir glesa. Den klippta 
måbärshäck som ursprungligen var planterad 
längs med g/c-bron vid norra entrén har 
ersatts av en ny plantering som skiljer sig i 
karaktär från det som var tänkt. Belysningen, 

Figur 55. G/c-bron mellan Norra begravningsplatsen och 
Hagaparkens norra entré. Utmed bron finns en plantering 
som ursprungligen var tänkt som klippt häck. Bronskloten 
som låg på var sida om entrén har stulits. 

främst i miljöerna för fotgängare och cyklister, 
har bytts ut på flera ställen på grund av 
vandalisering. Stölder av urnor och klot av 
brons utgör också ett problem. De tegelklädda 
stödmurarna klarar påfrestningarna i 
trafikmiljön men kräver regelbunden tvätt 
för att hålla sig fina. Detsamma gäller övriga 
element i trafikplatsen, speciellt ytorna av 
vit betong som, trots att de antagit en gråare 
ton, fortfarande är ljusare än den mörka 
anläggningsbetongen. 

Trafikplatsen passeras dagligen av ett 
stort antal trafikanter. Vid köbildning i 
rusningstrafik används ibland av- och 
påfarterna som smitvägar av vissa 
fordonsförare för att komma snabbare fram 
i kön. För att förbättra framkomligheten 
med ökade trafikmängder har E4:an nyligen 
byggts ut med fler körfält. Utrymme för detta 
erhölls genom att mittremsa och sidoområden 
med gräs togs bort samt att stödmurarnas fot 
ändrades. Körfältens ursprungliga beläggning 
med asfalt innehållande röd älvdalsgranit har 
med omläggningar under årens lopp ändrats 
till asfalt med grå ballast på flera av körfälten. 
Vägbanan skiftar därför i färg mellan körfält 
och sträckor, vilket ger ett rörigt intryck. 

Utmed vägen finns luftledningar mellan 
belysningsstolparna, vilket drar ned det 
visuella intrycket. På grund av platsbrist och 
att dåtidens krav var annorlunda, är g/c-
vägarna utmed trafikplatsen alltför smala 
för antalet cyklister som färdas där. Under 
projektets omtag fanns inte tid och resurser 
nog att hålla samma ambitionsnivå för 
gestaltningen i hela trafikplatsen. Den södra 
delen, med g/c-tunneln, fick inte samma höga 
bearbetningsgrad som delarna i norr vilket 
tydligt syns i slutresultatet. 
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FRAMGÅNGSFAKTORER

• Vilja och mod att genomföra ett extremt 
omtag gav ett mycket bättre slutresultat.

• En stark vilja från ledningen att satsa på 
hög gestaltningskvalitet gav en långsiktigt 
hållbar anläggning både funktionellt och 
estetiskt. D.v.s. en omsorgsfull utformning 
med bra material där funktionella problem 
löstes och hänsyn togs till omgivande 
miljöer. 

• Satsning på en speciell och platsanpassad 
utformning gav platsen förutsättningar att 
utvecklas till en orienteringspunkt.

• Gott samarbete mellan konstnär och 
projekteringsgrupp skapade en lyckad 
helhetslösning där konsten integrerades 
med övrig gestaltning.

• Ett gott samarbete skapades med drift- och 
planeringsansvariga i omgivande miljöer.

• Goda gestaltningsidéer släpptes inte utan 
att deras realiserbarhet undersökts. 

• Konstbevattning under etableringsskedet 
bidrog till att växtmaterialet snabbt växte 
till sig.

Figur 57. Kring gång- och cykelvägarna finns planteringar 
med brynvegetation närmast Hagaparken och grupper av 
björkar som ger visuell kontakt mot vägarna.

LÄRDOMAR

• En skötselplan som omfattar hela 
anläggningen och övergångarna mellan 
förvaltningar kan bidra till att bibehållna 
intentioner och ett gott helhetsinstryck.

• Driftpersonal med rätt kompetens och 
involvering i projekteringsprocessen kan ge 
en hållbar anläggning. Driftansvariga bör 
göra regelbundna platsbesök för att se hur 
förvaltning etc. fungerar.

• Regelbunden tvätt av ytor utsatta för 
nedsmutsning och klotter bör utföras 
för att bibehålla ett gott helhetsintryck. 
Material med naturlig variation i färg och 
form, t.ex. tegel, kan minska intrycket av att 
ytan är smutsig.

• Vit betong kan ge ett lättare och ljusare 
intryck, men är dyrare och behöver tvättas 
oftare än mörk betong.

• Växtval och utformning av planteringar bör 
anpassas efter platsen och driftkapacitet.

• Beläggningar på ytor utsatta för hårt slitage 
bör inte vara av ovanlig typ.

• Åtgärder bör vidtas för att stöldbegärliga 
element inte ska vara enkla att stjäla. 

• Hänsyn bör tas till att luftledningar kan ha 
negativ inverkan på det visuella intrycket.

Figur 56. Vägbron utfördes i mörk betong och dess 
utformning inspirerades av den italienska arkitekten Carlos 
Scarpa. 



Figur 60. Vy över den norra g/c-bron. G/c-broarna utfördes i vit betong och har cirkelrunda 
entréplatser där anslutande gång- och cykelvägar strålar samman (se även foto t.h.).

Figur 58. Vy över  E4:an mot vägbron. Utbyggnaden av fler körfält pågår och vägbanornas skiftande färg, 
orsakat av omläggningar av ytskiktet, syns tydligt. T.v. syns stödmurar i två nivåer med planteringar.

Figur 59. Vy över entréplatsen vid brofästet intill Hagaparkens norra entré.  Formellt formspråk 
med träd och olika markbeläggningar i cirkelmönster.

Figur 61. Vy över den södra g/c-bron vid Hagaparkens norra entré. Bron pryds av identitets-
förstärkande ärggröna urnor av Sivert Lindblom. 
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Projektnamn    E6 Fastarp-Heberg
År    Öppnad 1996
Typ av projekt   Motorväg
Beställare    Vägverket
Medverkande   Vägverket

E6 FASTARP-HEBERG

Figur 62. Ortofoto över vägsträckan Fastarp-Heberg med trafikplatser och rastplats markerade.

Detta viktiga trafikstråk skapades med utgångspunkt i landskapets förutsättningar.  
E6:an är resultatet av ett långvarigt arbete med att planera, projektera och bygga 
en modern motorväg genom Halland. Delsträckan Fastarp-Heberg utgör ett stycke 
nutidshistoria där kunniga människors engagerade arbete kom till uttryck i trafiksäkerhet 
och upplevelsevärden genom fokus på konsekvent utformning och platsanpassning. 

Rastplats Susedalen

Trafikplats Getinge
Trafikplats Fastarp

Trafikplats Slöinge
Trafikplats Heberg

Mot GöteborgMot Malmö

Entreprenör   Vägverket Produktion,  
    Entreprenad Skanska Syd
Entreprenadform   Generalentreprenad
Kostnad    ca 940 miljoner SEK
Utmärkelse   Hedersomnämnande 
    Vackra Vägars Pris 1997  

Falkenberg

Halmstad

Heberg

Slöinge

Getinge

Kvibille

Holm

N

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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som löper i kanten av Susedalen, är det tydligt 
att vägen följer det kuperade landskapet 
och att möjligheterna till utblickar tagits 
tillvara i projekteringen. Vägen följer ett 
konsekvent mönster där man arbetat med en 
enkelhet i utformningen och att föra samman 
alla element till en helhet. Längs sträckan 
finns Rastplats Susedalen som placerats och 
utformats utifrån naturens förutsättningar och 
lokala kulturella värden. Två viktiga metoder 
för projektgruppen var att i fält studera det 
aktuella landskapet liksom att följa upp 
detaljfrågor på plats i byggskedet. Arbetet 
karaktäriserades av en öppen diskussion med 
delaktighet av alla inblandade parter.

Att vara väl insatt i och ha respekt för 
landskapets förutsättningar underlättade även 
kommunikationen med berörda och allmänhet. 
Trots att många påverkades av vägen var 
protesterna få. Detta mycket tack vare en 
tidigt etablerad och ödmjuk kontakt samt 
ett väl underbyggt faktamaterial. Markägare 
erbjöds om möjligt ersättningsmark istället för 
ekonomisk ersättning. 

Till slut stod den klar, den efterlängtade 
moderna motorvägen. E6:an - ett kugghjul 
i  svensk samhällsutveckling och en pulsåder 
utmed västkusten.  

Berättelsen om projektet

När delsträckan Fastarp-Heberg öppnade 
1996 stod den sista utbyggnadsetappen av 35 
mil sammanhängande motorväg klar. Det var 
resultatet av ett arbete som påbörjades fyrtio 
år tidigare, i en tid då formerna för den fysiska 
samhällsplaneringen såg annorlunda ut. 

Hela E6:an upphandlades och byggdes 
etappvis. Arbetet med sträckan från 
Kungsbacka till Halmstad utfördes av 
Vägverkets projekteringskontor i Halmstad. 
Med tiden blev det en väl sammansvetsad 
projektgrupp av engagerade personer. 
Detta resulterade i en helhetssyn och att 
erfarenheter från tidigare delsträckor 
arbetades in i påföljande etapper. Som sista 
delsträcka kom projektgruppens samlade 
erfarenhet av motorvägsbyggande till uttryck 
i Fastarp-Heberg. Vilken var den viktigaste 
lärdomen? Jo, att utgå från landskapet.

Målet med den estetiska utformningen av 
E6:an, en motorväg i landsbygd, var redan 
från början att sammanföra väg och landskap. 
Det uttrycktes genom att vägen fick en mjuk 
och följsam linjeföring, både i plan och 
profil, som på ett naturligt sätt inpassades i 
landskapet. Längs etappen Fastarp-Heberg, 

BAKGRUND

År 1954 fick Kungliga väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen i uppdrag att göra 
en översiktlig planläggning av det svenska 
vägnätets utformning. Vägplan 1957, med 
principer för utbyggnad av motorvägar 
i Sverige, togs fram. Samma år öppnade 
styrelsen ett lokalkontor i Halmstad som 
skulle ansvara för projekteringen i framförallt 
Halland, men det skulle dröja flera år innan 
arbetet var i gång. 

Att bygga motorväg är krävande och 
förutsätter politisk beslutsamhet, stora 
ekonomiska resurser och en gemensam 
målbild. Med en växande trafikmängd ökade 
antalet olyckor på gamla E6. Höga olyckstal 
och intensiv trafik motiverade en snabbare 
utbyggnad för att få bort trafikfällorna. 

I juli 1971 bildades en parlamentarisk 
samrådsgrupp där, förutom berörda 
kommuner, också Vägverket, Länsstyrelsen 
och Landstinget ingick. I september 1972 
presenterade samrådsgruppen ett förslag 
till huvudsträckning för framtida motorväg 
E6. Förslaget godtogs och sträckningen 
kunde läggas in som en korridor på 
planeringskartorna. Vägplanering och fysisk 
samhällsplanering kunde nu samordnas och 
utvecklas hand i hand. 
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Figur 63. Vy längs vägen som är projekterad med klotoider, stora radier i det öppna landskapet mellan Getinge och Fastarp.
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Projektet idag
E6 genom Halland är en väg med ett 
sammanhållet uttryck. Sista etappen Fastarp-
Heberg utformades av ett team med lång 
erfarenhet av motorvägsbyggande och 
vägen är en del av landskapet. Den är inte 
spektakulär på något sätt utan existerar i 
harmoni med omgivningen. I sin enkelhet 
visar den att någon har brytt sig om hur 
resan längs den ska fungera och vad man som 
trafikant ska få uppleva. Längs vägen varvas 
händelserika partier med händelsefattiga 
och linjeföringen är mjuk och konsekvent. 
Behållningen är en väg som upplevs lugn och 
logisk, vilket troligtvis bidragit till låga siffror 
i olycksstatisken. En annan signal som visar 
på etappens goda egenskaper är att Fastarp-
Heberg var det första vägavsnittet i Sverige 
som gavs en bashastighet på 120 km/h.

Nästan två decennier efter att vägen öppnades 
fungerar den fortfarande mycket bra. På de 
mindre vägarna i omgivande trafiksystem har 
trafikmängden sjunkit. Den stora mängden 
genomfartstrafik är borta såväl som de höga 
riskerna för olyckor när intensiv trafik samsas 
med fotgängare, cyklister, jordbruksfordon 
och lokal trafik. Motorvägen innebär säkra 
resor utan trängsel, men bjuder fortfarande 

” Utformningen av motorvägen med dess 
broar, trafikplatser, övriga anläggningar i 
anslutning till vägen och rastplats Susedalen 
är ett exempel på god, sammanhållen 
vägarkitektur. Linjeföringen förankrar vägen 
i landskapet på samma föredömliga sätt 
som tidigare uppmärksammats för sträckan 
Långås–Gunnestorp.  
Vattenspeglar och frödröjningsmagasin 
tar hand om dagvatten samt närsalter och 
andra miljöbelastande ämnen från vägen. 
Detta vittnar om ett utvidgat synsätt 
på vägbyggnadskonsten som utgör ett 
föredöme för framtiden. ” 
Motivering hedersomnämnande Vackra Vägars 
Pris 1997.

trafikanterna på upplevelsevärden. Vägen ger 
även en jämnare trafikrytm som bidrar till 
minskad miljöpåverkan. 

Delen norr om trafikplats Getinge är 
utförd i betong, vilket är ovanligt i Sverige. 
Betongvägar kräver regelbundet underhåll, 
men p.g.a. avsaknad av skötselplan för 
betongbeläggningen gjordes detta inte under 
det första decenniet. Numer fungerar dock 
sträckan bra ur driftsynpunkt. 

De blå broräckena längs sträckan är 
identitetsförstärkande men dyra ur 
driftsynpunkt. Räckena behöver målas om när 
färgen flagar eller partier behöver bytas ut och 
eftersom färgen bleknar måste då NCS-prov 
tas på befintliga räcken. Längs vägen har det på 
vissa platser uppkommit spontanetableringar 
av sly. Ibland bildar dessa slyuppslag visuella 
barriärer för utsikten mot det kringliggande 
landskapet. Ibland skapar de en märklig gräns 
mellan vägrum och omgivande landskap.

Motorväg E6 ger många tillfällen att möta det 
vackra Halland samtidigt som vägen erbjuder 
god åkkomfort samt hög trafiksäkerhet 
och framkomlighet. Trafiken är intensiv 
med betydande inslag av både tung och 
internationell trafik. Vägen är den naturliga 
länken längs den svenska väskusten och har 

onekligen spelat stor roll för utvecklingen 
i länet. E6 förenar västkustregionen med 
Malmö/Köpenhamnsregionen samt Norge och 
Sverige med den europeiska kontinenten.

Fastarp-Heberg fick ett hedersomnämnande 
år 1997 i tävlingen Vackra Vägars Pris. 
Utöver detta  fick även Benny Birgersson, 
projektansvarig, ett personligt pris år 
2001, Hubendicks pris, för sitt arbete med 
motorvägen genom Halland. 



56 Vacker och hållbar - Hur åldras uppmärksammade trafikanläggnigar?

Figur 64. & 65. Rastplats Susedalen. Över: Vy från byggnaden mot Mosstorps slott på andra 
sidan dalgången. Under: Vy från långtradarparkeringen mot byggnad och vistelseytor.

Figur 66. Vy över på- och avfarterna vid trafikplats Getinge.

Figur 67. Vy med ex. på landskapsanpassning av all infrastruktur - trästolpar till kraftledningar.

Figur 68. Vy med ex. på landmärke skapat av framhävd gavel på stor lada intill vägen samt 
på identitetsförstärkande blå räcken på bro för korsande väg.
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Ett antal miljöinriktade satsningar, bland 
annat test av nya beläggningstyper 
(betongkörbana) och ekologisk rening 
av dagvatten från vägen i nyanlagda 
våtmarksdammar (gav även gynnsamma 
betingelser för flora och fauna).

Vägvisningsskyltar utformade med 
versalgemen text och placerade med 
omgivande landskap i åtanke. 

Noggrant placerade och utformade platser 
för rast och drift. Rastplatsen skulle ha 
ett egenvärde och stark anknytning till 
landskapet. Driftplatserna skulle ha en 
undanskymd placering  

Viltstängsel satta med mjuk form i övergång 
mellan skärning och bank och exakt placering 
löst på plats med ”pekmetoden”. Placeringen 
blir ofta i praktiken avgränsningslinje för 
skötseln av vägrummet.

UTFORMNINGSPRINCIPER

Mjuk linjeföring, utan märkbara raksträckor, 
som utgår från landskapet. S-kurvor, i plan 
och profil, ger en karaktärsfull väg men 
behöver utformas med stora radier för att ge 
vägen mjukhet. Långa, följsamma övergångar 
mellan kurvor och skevningar i plan och profil 
för att undvika svackor och knäckar. 

En blandning av händelserika och 
händelsefattiga partier längs med vägen. 
Detta gör den intressant men ändå lugn och 
trafiksäker.

Där det är möjligt vilar vägprofil med 
vägkropp strax ovanför omgivande mark, på 
en 1,5 meter hög bank. Vägen upplevs som 
en del av landskapet ur både trafikant- och 
åskådarperspektiv.

Sidoområden med grunda diken, 
flacka släntlutningar (1:4-1:6), mjuka 
krönavrundningar, propellerslänter samt en 
naturlik modellering av mark i vägens närhet. 
Slänter klädda med jord från vägbyggets 
avbaningsmassor med en naturlig fröbank 
ger snabbt ett naturligt utseende. 

Den gröna mittremsan skapar två väghalvor 
med ”landskap” emellan som förankrar vägen 
i landskapet.

Planteringar, vars placering, form och 
artsammansättning efterliknar naturens, 
förankrar vägen i sitt sammanhang. 

Principen för de planskilda korsningarna 
är att skära ner och leda anslutande vägar 
under E6, gärna i naturligt förekommande 
svacka. 

Användning av parallellavfarter för att 
underlätta trafikflödet på huvudvägen.

Broar med långa spann och konvex radie på 
ca 1200 m för att skapa rymd och öppenhet. 
Täckbalk på fronten av de överliggande 
broarna och genomtänkt placering av 
nätsektioner. Broräcken genomgående 
färgsatta i blå kulör, som symbol för himmel 
och hav i Hallands kustområde. Ytor under 
broarna stensatta eller, vid smalare broar 
än fem meter,  vegetationsklädda likt brons 
koner. Belysningsstolpar placerade på brons 
sidor istället för på dess mitt.
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Figur 70. Vy ut över landskapet från vägen strax norr om trafikplats Heberg.

Figur 69. Vy över vägen från intilliggande väg vid trafikplats Slöinge.
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FRAMGÅNGSFAKTORER

• En engagerad och kunnig projektgrupp som 
arbetat med flera delar av vägen tidigare.

• Kontinuitet och enkelhet i utformningen 
av hela vägen med utgångspunkt i 
landskapet. D.v.s. en välplanerad och 
landskapsanpassad linjeföring samt god 
eftertanke i utformning och placering av 
vägens olika element, såsom broar, skyltar 
och slänter. Detta gav en lugn, logisk, 
intressant och säker väg. 

• Ansvarsfördelning där en person såg till att 
alla delar av projektet knöts samman till en 
fungerande helhet, såväl stora frågor som 
detaljer av betydelse.

• Integrering av gestaltningsfrågorna i hela 
processen samt på lika villkor som teknik 
och funktion så att bra diskussioner och 
kompromisser kunde föras däremellan. 

• En bra dialog inom projektgruppen och 
mot entreprenören med öppenhet för 
diskussioner kring alla frågor. Vi-känsla 
mellan alla inblandade parter. 

• Användning av ”pekmetoden” och 
”stövelmetoden”, d.v.s. platsanpassning 
genom att vara ute på plats under alla faser 
av projektet, gällande allt ifrån linjeföring 
till detaljlösningar.

LÄRDOMAR

• Förståelsen för landskapet – vad man ska 
utnyttja och anpassa till – är vital för lyckat 
resultat och fås genom fältarbete. ”Det är i 
landskapet man hittar vägens form”.

• En bra linjeföring, i plan och profil, kan ge 
förankring i landskapet, orienterbarhet och 
upplevelsevärden. En dålig linjeföring kan 
inte skylas över. 

• En god dialog med entreprenören kan ge 
möjligheter till rätt lösningar för platsen. 
Närvaro på byggmöten och ute på plats 
under byggnationen är en bra metod.

• Byte av projektgrupp/byggherre mellan 
olika etapper av en väg kan ge vägsträckor 
med olika karaktär samt därmed sämre 
läsbarhet och en sämre sammanhållen väg 
som helhet.

• Utformning och placering av vägens 
olika element bör alltid ifrågasättas och 
diskuteras, bl.a. efter hur de ska fungera i 
landskapet.

• Viktiga lärdomar och erfarenhet kan fås 
genom att utvärdera projektet på plats 
under bygget och efter färdigställandet.

• Betongvägar kostar mycket initialt och 
kräver regelbundet underhåll, men är 
billigare än asfalt över sin totala livslängd. Figur 71. 72 & 73. Exempel på brotyper längs vägsträckan. 

Broräcken målade i ljust himmelsblå kulör.
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RASTPLATS BRÖMS
Projektnamn    Rastplats Bröms, längs E22
Plats    Norr om Brömsebro, mellan  
    Kalmar och Karlskrona
År    1995
Typ av projekt   Rastplats
Beställare    Vägverket
Medverkande   Vägverket 
    Retzner Arén Rekonstruktion  
         & Arkitektur AB 
    J&W Bygg & Anläggning AB
Entreprenör   SIAB AB
Entreprenadform   Generalentreprenad
Kostnad    ca 6 miljoner SEK
Utmärkelse   Bästa Rastplats 
   (Motormännens riskförbund)

Figur 75. Väganvisningsskylt vid rastplats Bröms.Figur 74. Ortofoto över rastplats Bröms.

Denna rastplats är en populär målpunkt för återhämtning och historiska upplevelser på 
resan längs E22. Utgångspunkt för byggnationen var att skapa en speciell rastplats, till 
ett speciellt tillfälle, i en speciell miljö. Projektet realiserades snabbt och utfördes av en 
engagerad projektgrupp med särskild omsorg för detaljer och känsla för att synliggöra 
historiens vingslag.

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan



61Vacker och hållbar - Hur åldras uppmärksammade trafikanläggnigar?

Rastplats Bröms placerades mitt i det gamla 
kulturlandskapet. Omsorg lades på detaljer för 
byggnad och utemiljöer. Material och färger 
valdes med lokal anknytning, t.ex. gråsten, 
grästorv och rostrött järn. På byggnadens 
väggar integrerades en utställning om platsens 
historia och information om trakten med tips 
på utflyktsmål. 

Projektet karaktäriserades av en stark 
tidspress men flöt på bra tack vare en 
skicklig projektledare, kompetenta och 
engagerade personer samt en öppen dialog 
inom projektgruppen. Fokus lades på att 

Berättelsen om projektet

Vattnet i Brömsebäcken rinner sakta fram, 
gräset är frodigt, fåglarna kvittrar och platsen 
är idyllisk, men så har det inte alltid varit. 
I nära 1000 år utgjorde bäcken riksgränsen 
mellan Sverige och Danmark och gränslandet 
stod scen för flera historiska händelser. Kung 
Edmund den gamle, kung Gösta, Engelbrekt 
och Axel Oxenstierna har alla varit här för att 
försvara det svenska riket. 

På en liten holme i bäcken står en praktfull 
sten, rest till minne av freden i Brömsebro 
1645. Freden avslutade Torstensons krig 
mellan Sverige och Danmark-Norge. Med 
freden avträdde Danmark stora landområden 
till Sverige och tullfrihet infördes i Öresund. 

350 år efter freden i Brömsebro bestämdes 
att en rastplats skulle byggas för att 
uppmärksamma händelsen. Jubiléet skulle 
gästas av kungen som ombetts att inviga den 
nya rastplatsen. Utgångspunkten var att ge 
rastplatsen en historisk prägel med landskapet 
som grund. Här skulle trafikanterna längs 
E22 erbjudas möjlighet till återhämtning och 
samtidigt få en inblick i vad som i svunna tider 
utspelats i omgivningarna runt Brömsebro. 
Men tiden var knapp då årsdagen närmade sig. Figur 76. Skiss över rastplatsen där leder och omgivande landskap med Brömsebäcken och Östersjön syns.

tillsammans skapa ett lyckat resultat med 
ambitionen att rastplatsen skulle bli speciell.

Vattnet rinner fortsatt i Brömsebäcken som 
idag utgör landskapsgräns mellan Småland 
och Blekinge. Bilar står parkerade i rader, 
några rastplatsgäster intar matsäck vid 
bänkborden, andra vandrar runt byggnaden 
och tittar på utställningen, några barn leker. 
Miljön är avkopplande och i bakgrunden hörs 
bruset från bilarna. Från den vackert belägna 
rastplatsen finns skyltade vandringsleder till 
Brömsehus och en som leder till holmen där 
den står, minnesstenen för freden i Brömsebro.



Figur 77. Vy över rastplatsens mellersta del från entrén.

”Förutom att Bröms rastplats är vackert belägen vid fredsstenen i Torsås 
kommun, så ger Motormännen den högsta betyg när det gäller barnvänlighet, 
tydliga informationstavlor, bra bord och bänkar, välstädade toaletter samt att 
soptunnor och containrar hålls snygga utvändigt och töms ofta.” 
Citat från tidningen Barometern, 02-03-30, i samband med ceremoni för vinst av 
Sveriges Bästa Rastplats år 2001.
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Projektet idag

På Rastplats Bröms finns den vanliga servicen 
i form av toaletter, utemiljöer med sittplatser 
och plats för parkering av olika typer av 
fordon. Denna rastplats ha dock en tydlig 
profil som gör att den skiljer sig från mängden. 
Kopplingen till det omgivande landskapet är 
stark. Här avskärmas besökarna från E22:ans 
trafik och lockas att upptäcka omgivningen 
med dess historia. Tack vare de höga 
ambitionerna för utformningen och påkostade 
materialval håller fortfarande rastplatsen hög 
standard. 

Sedan rastplatsen stod klar 1995 
har den fungerat bra. Inledningsvis 
orsakade kopior av historiska föremål i 
utställningsmontrarna problem då montrarna 
krossades och utställningsföremålen stals. 
Utställningen består idag därför endast av 
informationstavlor. Andra mindre förändringar 
har skett i form av ersättning och tillägg 
av växter och utemöbler. Några år efter 
invigningen kompletterades rastplatsen 
med sittplatser under tak. Markmaterialet 
under dessa sittplatser växlades nyligen 
från gräs till kalkstensytor i enlighet med 
grundutförandet kring byggnaden. Rastplatsen 

Figur 78. 79 & 80. Bord och bänkar i bersåer på den östra 
delen. Bänkar och bord under tak på rastplatsens mitt.
Besökare som fikar på rastplatsens västra del.

har på senare år även kompletterats med 
lekutrustning. Båda dessa tillägg, sittplatser 
under tak och möjlighet till lek, är exempel på 
önskemål som framkommit vid undersökning 
av rastplatsbesökarnas synpunkter. Sedan 
något år är kiosken i byggnaden stängd och 
ansträngningar pågår för att hitta en hållbar 
lösning för den ödsliga känsla som den tomma 
lokalen inger. 

Bröms utgör, likt övriga rastplatser, en 
del i vägarnas trafiksäkerhet. De inbjuder 
till avbrott på resan, ger möjlighet till 
återhämtning och bidrar därmed till att minska 
risken för olyckor orsakade av t.ex. trötthet. 
Rastplatsen är välbesökt och utgör ett naturligt 
stopp för trafikanterna längs E22. 

Motormännens Riskförbund listar varje år 
Sveriges bästa rastplatser utifrån en metod för 
tester av europeiska rastplatser där man tittar 
på en mängd olika kriterier. Rastplats Bröms 
har under ett flertal år blivit utsedd till Bästa 
Rastplats i länet och år 2001 till den bästa i 
hela Sverige.
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FRAMGÅNGSFAKTORER

• En engagerad projektgrupp med bra 
projektledning, kompetena personer och 
öppen dialog genom hela processen.

• Tydlig profil för rastplatsen som tongav 
utformningen av såväl det övergripande 
som detaljer.

• En stark koppling till platsen och det 
omgivande landskapet gällande profil, 
utformning och material.

• En ambition att skapa en speciell rastplats 
samt fokus på ett lyckat resultat genom 
hela processen.

• Skapande av en avkopplande miljö, bl.a. 
genom placering med avstånd från vägen 
och visuell avskärmning från trafiken.

• Skapande av mervärden i form av 
information kring platsens historia och 
vandringsleder i det omgivande landskapet.

Figur 81. 82 & 83. Bearbetade detaljer och påkostade 
material ger ett omhändertaget intryck - vägvisningsskyltar, 
möbler och pollare.

LÄRDOMAR

• Ambitionen att skapa något unikt kan 
ge positiva effekter i form av högre 
upplevelsevärden och att besökarna känner 
igen sig.

• Mervärden kan skapas genom tydlig 
koppling till platsen och möjlighet för 
besökarna att lära sig något.

• Stöldbegärliga föremål kan innebära risk 
för förstörelse. 

• En mer harmonisk miljö kan skapas med 
en logisk planlösning för trafiken inom 
rastplatsen så att vägskyltar inte behövs. 

• Platsens syfte och karaktär kan lättare 
behållas genom bra överlämning mellan 
projektgrupp och driftansvarig samt 
fortsatt kommunikation däremellan.

• Samråd med driften under planering och 
projektering kan ge högre hållbarhet.

• Om byggnadsdel för verksamhet finns, t.ex. 
kiosk, bör plan tas fram för hur denna ska 
hanteras om verksamheten läggs ner.

• Hänsyn bör tas till att takvegetation ofta 
kräver en hög skötselnivå för att behålla 
sitt utseende.



Figur 84. Rastplatsens huvudbyggnad med information och toaletter.
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De projekt som studerats i  denna rapport har valts för att de anses hålla 
hög kvalitet gällande både form och funktion. Trots detta innehåller de 
vissa lösningar som visat sig vara mindre lyckade. Här tas lärdomar upp 
som dragits av de missar som identifierats under studien.

Lärdomar av misstag

Välj markmaterial efter slitage
Vissa markmaterial och materialmöten klarar inte av det hårda slitage 
som orsakas av stora trafikmängder, riktningsändringar och start/stopp 
hos tunga fordon samt vinterväghållning. Val av markmaterial och 
utformning av materialmöten bör göras med aktuellt slitage i åtanke. 

  

Figur 85. Slitage av körbanan vid Nybrorondellen längs Hamngatan i Eskilstuna. 
Betongstenen och materialmötet till asfalten klarar inte det höga slitaget.

Figur 86. & 87. Materialmöte mellan asfalt och natursten som inte klarar av slitaget på 
Centralplan vid Gävle Centralstation.
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Figur 88. Mittremsa längs Bärbyleden II som belagts med grus och fått problem med ogräs. Figur 89. Mittremsa längs Bärbyleden III där samma problem med ogräs i grusytan finns 
som i tidigare etapp.

Välj material i restytor som står emot ogräs
Mittremsor och andra restytor längs vägar som beläggs med grus får ofta 
problem med ogräs och är svåra att sköta. Dessa ytor bör därför beläggas 
med markmaterial som står emot ogräs. Med fördel kan material med 
avvikande färg eller struktur mot vägbanan användas. Planteringsytor 
med vegetation i mittremsa kan vara ett alternativ.
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Figur 90. Gräsyta med utspridda träd längs Bärbyleden III. Träden har inte etablerats 
ordentligt och utvecklats dåligt. Ytan är även svår att sköta utan att skada träden. 

Figur 91. Vrå i den rekonstruerade Lillån på Hamntorget vid Gävle Centralstation där löv och 
skräp ansamlas samt de inplanterade karparna ”fastnar”.

Anpassa placering av element efter skötseln
Träd, stolpar och andra element som placeras i gräsytor längs vägar 
orsakar ofta problem med skötseln då gräsytorna blir svåra att klippa. 
Träd blir lätt skadade av maskiner och konkurrensen om vatten kan 
försvåra en god etablering. Placering och val av markmaterial bör 
anpassas efter platsens förutsättningar och driftaspekterna.

Undvik vrår i vattenanläggningar
Formen av en vattenanläggning påverkar funktionen och behovet av 
underhåll. Exempelvis bör utformning göras så att vrår som kan orsaka 
ansamling av skräp och alger undviks. 
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Anpassa tillägg & ändringar till befintlig miljö
Ändringar och tillägg kan med tiden bli nödvändiga för att hålla miljöer 
funktionella efter ändrade behov och önskemål. Vid upprustningen 
är det viktigt att ta hänsyn till befintlig anläggning så att miljöns 
upplevelsevärden och gestaltningskvalitet inte påverkas negativt. 
Val av material, ny möblering och utplacering av denna bör göras 
utifrån det som finns på platsen och tankarna bakom den ursprungliga 
gestaltningen. 

Figur 92. & 93. Planteringens karaktär längs g/c-bron i trpl Haga Norra har ändrats genom 
byte av växtmaterial från klippt måbärshäck till olika rosablommande buskar.

Figur 94. & 95. Papperskorg och informationstavla på Rastplats Bröms samt papperskorg på 
Susedalens rastplats vid E6, vilka inte anpassats till befintligt i placering och utformning. 
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Figur 96. Bronskloten vid g/c-bron i trafikplats Haga Norra har stulits.
Figur 97. G/c-passage i Råneå där ortens skolbarn fick utföra väggmålningar. Väggarna 
består av betong med frilagd balast och är därför svåra att klottersanera.

Beakta stöldrisken av utsmyckningar
Utsmyckningar och andra attraktiva element kan vara stöldbegärliga. 
Placering och montering bör utföras så att objekten är svåra att stjäla. 
Om föremålet är en replika utan värde kan en infomationsskylt om detta 
minska risken för stöld.

Beakta risken för skadegörelse
Vissa platser är mer utsatta för skadegörelse, t.ex. gång- och 
cykelpassager. I dessa lägen bör ytskikt och material väljas som är lätta 
att klottersanera. Här bör också produkter som är utformade för att tåla 
vandalisering användas.
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Figur 98. Fontän vid Centralplan, Gävle centralstation, som nästan aldrig fungerat och där 
systemet är svårt att komma  åt att reparera och underhålla.

Figur 99. & 100. Konstverk med tågstationsrelaterade ljud i trappa vid Gävle Centralstation, 
som gått sönder p.g.a. det höga slitaget.

Undvik komplicerade inslag
Miljöer och element som är svåra och kostsamma att sköta och reparera 
blir ofta misslyckade. Utformningen bör anpassas så att anläggningen 
blir driftsäker och lättskött. 

Tillse att konst är hållbar och integreras i gestaltningen
Konst i infrastrukturanläggningar behöver integreras i anläggningens 
övriga utformning samt anpassas till offentliga miljöers slitage och 
påfrestningar. I val av konstnär och konstverk bör erfarenhet av arbete i 
liknande miljöer och installationens hållbarhet beaktas. 
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Författarnas slutord

De projekt som beskrivs i denna rapport är 
resultatet av kreativa processer med arbetssätt 
och lösningar värda att inspireras av. Vi har 
sett att en lyckad process kräver engagemang, 
kunskap och ansvarstagande genom alla 
faser – planering, projektering, byggskede 
och drift.  Processen karaktäriseras av ett 
gränsöverskridande samarbete med tydlighet 
i intentioner och ett öppet utbyte av kunskap 
mellan alla inblandade parter. Form och 
funktion förekommer på lika villkor och vävs 
samman under arbetets gång. Tydliga mål 
och riktlinjer för ansvar guidar de inblandade 
åt samma håll. På detta sätt breddas, stärks 
och effektiviseras arbetet med att skapa 
anläggningar som både är funktionella och 
vackra i ett långsiktigt perspektiv. 

Vår slutsats är att en vacker och hållbar 
infrastrukturanläggning snarare är resultatet 
av en välfungerande process än uppfyllelse av 
ett slutmål. 

Arbetet med denna rapport har 
inneburit ett unikt tillfälle att studera 
och dra lärdom av projekt med olika 
arbetsprocesser och sammanhang. Studien 
har även uppmärksammat oss på ett flertal 
utvecklingsmöjligheter i vårt arbete. Några 
exempel är: 

• Att vi för en öppen dialog, tar in rätt 
kompetens och sporrar varandra till 
att hålla hög kvalitet genom alla faser. 
Ett sätt kan vara ett ökat användande 
av partnerskap för att säkerställa 
erfarenhetsutbyte mellan alla som är 
inblandade i processen.

• Att vi drar lärdom av de anläggningar som 
finns, testar nya arbetssätt och lösningar, 
utvärderar resultaten samt sprider 
kunskapen. En del i detta är att föra en 
diskussion kring vilket utrymme som ska 
finnas att frångå riktlinjer i VGU för att 
uppnå estetiska kvaliteter i vägrummet.

• Att vi lägger större fokus på förvaltnings-
aspekter genom hela processen samt 
utvecklar förvaltningsstrukturer för att 
säkra rätt kompetens och underlätta 
samarbete över driftsgränserna. Bl.a. att 
tidigt diskutera frågan om vem som har 
ansvaret för en anläggning och alla dess 
delar när den är byggd.

• Att vi skapar förutsättningar för ett större 
allmänt engagemang genom anpassade 
samrådsformer/dialogformer under flera 
delar av processen.

• Att vi arbetar för att hitta sätt att främja 
ett effektivt utnyttjande av vägrummet.

Vår förhoppning är att arbetet med att utveckla 
bättre metoder för att skapa vackra och 
hållbara infrastrukturanläggningar kommer att 
fortsätta. Utvecklingen förutsätter kreativitet 
och engagemang i alla led från planering till 
drift. Antar du utmaningen?

Carina Daubner & Julia Svärd  
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Figur 101. Vy över ån från miljöerna kring Hamngatan mot Klosters kyrka i Eskilstuna.
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E22.
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Vilka egenskaper präglar 
infrastrukturprojekt som 
uppmärksammats för sina 
utformningskvaliteter? Finns det 
något speciellt i processen som lett 
fram till ett lyckat resultat? Vilka 
material och detaljlösningar bör 
väljas och vilka bör undvikas? 

Vacker och hållbar är tänkt att inspirera till 
och öka kunskapen om god infrastruktur. 
Den lyfter fram verkningsfulla arbetsmetoder 
och praktiska lösningar som resulterat i 
vackra, funktionella och uppmärksammade 
infrastrukturmiljöer. Åtta projekt presenteras 
där hela processen redovisas från planering, 
projektering och byggande till förvaltning.


