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

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

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

Trafikverkets övergripande målsättning för all 
väghållning beskrivs såhär:

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

Vägen lyfter fram upplevelsen av landskapets 
kvaliteter.

Upplevelsen av landskapets kvaliteter omfattar 
inte bara natur- och kulturmiljöer    

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

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

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

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

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

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

Förord
– här spelar också gestaltningen av vägen och 
vägrummet en stor roll.

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

Begränsad klimatpåverkan•	
Frisk luft•	
Bara naturlig försurning•	
Giftfri miljö•	
Skyddande ozonskikt•	
Säker strålmiljö•	
Ingen övergödning•	
Levande sjöar och vattendrag•	
Grundvatten av god kvalitet•	
Hav i balans samt levande kust och  •	
skärgård
Myllrande våtmarker•	
Levande skogar•	
Ett rikt odlingslandskap•	
Storslagen fjällmiljö•	
God bebyggd miljö•	
Ett rikt växt- och djurliv•	

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

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

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

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

Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.•	

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

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

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

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

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

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

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

1. Inledning

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

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

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

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

D2. Vägmiljön ska ha goda förutsättningar för biologisk mångfald.

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

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

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

1.3 Metod och arbetssätt
Arbetet med projektet har bedrivits genom:

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

•	Inventering	och	kartläggning	av	landskapets	
visuella värden.

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

•	Utarbetande	av	förslag	till	särskilt	
intressanta/prioriterade områden.

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

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

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

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

Kapitel 2: Allmän information om landskapet i 
Piteå driftområde.

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

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

Kapitel 5: Områdesspecifik skötsel för de fyra 
mest intressanta områdena inom driftområdet.

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

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

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

Bilaga C: Kartblad över naturmiljö-, 
kulturmiljö- och visuella värden.
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2. Landskapets särart och upplevelsevärden
2.1 Piteå driftområde
Piteå driftområde är beläget i den sydöstra 
delen av Norrbotten och omfattar i stort 
sett hela Piteå kommun och större delen av 
Älvsbyns kommun. Det allmänna vägnätet 
omfattar totalt 1 094 km väg, 606 km är 
belagda och 488 utgörs av grusväg (ca 44 %). 

I driftområdet ingår del av europaväg 4, 
genom Piteå kommun, från trafikplats södra 
till  driftområdesgräns/kommungräns. Del av 
riksväg 94, från korsning väg 573/94/583 till 
korsning väg 94/653. Vägnätet är relativt jämnt 
fördelat över hela driftområdet med en något 
högre täthet i området runt Piteå och Älvsbyn.

Karta över Piteå driftområde.
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2.2 Topografi
Driftområde Piteå berör två  naturgeografiska                                  
regioner. 

De kustnära områdena tillhör Kustslätter och  
dalar med finsediment kring norra 
Bottenviken. Landskapet präglas här av 
skärgården, kustlinjen och älvdalarna med sina 
öppna odlingsmarker kantade av barrskog.  

De inre delarna av området tillhör Norrlands 
vågiga bergkulleterräng med mellanboreala 
skogsområden. Landskapet karaktäriseras 
av vidsträckta barrskogsområden, mindre 
bergsknallar och på sina håll de öppna betes- 
och odlingsmarkerna i anslutning till byar och 
samhällen. 

Vattendragen och terrängformationerna har en 
tydlig riktning från nordväst till sydöst.

2.3 Bergarter
Berggrunden inom Piteå driftområde utgörs 
av den svekofenniska berggrunden med 
både yngre och äldre urberg med inslag som 
granit, pegmatit, gråvacka, skiffer, kvartsit och 
arkos samt urgarniter som granit, tonalit och 
granodiorit. Det finns  även områden av urberg 
med gabbro och inslag av basiska vulkaniska 
bergarter. 

2.4 Jordarter

Piteå driftområde ingår i Södra och mellersta 
Norrlands inlands morän- och myrområde. 
Inom detta område är morän den dominerande 
jordarten. I de större dalgångarna dominerar 
grovmo, sand och grus men det förekommer 
även inslag av isälvsediment och lera–finmo. 

2.5 Markanvändning 
De huvudsakliga markanvändningsområdena 
inom driftområdet är skogsbruk och jordbruk. 
Jordbruksmarken är främst lokaliserad till 
kusten och älvdalarnas östra delar.  De största  
tätorterna inom driftområdet är Piteå och 
Älvsbyn som även utgör huvudort i respektive 
kommun. Invånarantal är ca 40 800 respektive  
ca 8 500. I respektive kommun finns även ett 
antal mindre  tätorter.

Inom driftområdet finns samebyarna Udtja, 
Sirges, Jåhågasska Tjiellde, Tuorpon, 
Semisijaur–Njarg, Luokta–Mavas, Ståkke 
samt Östra och Västra Kikkejaur.  Stora 
arealer inom driftområdet utgör riksintresse 
för rennäringen bland annat kärnområden, 
rastbeten	och	ett	stort	antal	flyttleder.		

Driftområdet brukas främst för vinterbete 
men i västra delarna finns även områden 
som brukas för höst- och vårbete. Det finns 
även spår av dagens rennäring i form av bl a 
arbetshage, beteshagar och renvaktarstugor.

2.6 Landskapsbeskrivning
Landskapet i driftområde Piteå består till 
största delen av barrskog och området har 
sedan långt tillbaka präglats av skogsbruk. 
Jordbruksbygderna finns främst samlade längs 
Alterälvens nedre dalgång, Pite älvs mynning 
och dalgång och runt de större sjöarna och 
vattendragen, samt i kustnära lägen. 

Jordbruksmarken är i huvudsak 
småskalig med ålderdomlig karaktär med 
björkdungar, lövskogsridåer och traditionell 
bebyggelse i form av lador och rödmålade 
norrbottensgårdar. Kusten och skärgården 
med sina öar präglar områdets östra delar och 
längst i väst breder de djupa barrskogarna ut 
sig över bergkullarna. 

Piteå är centralorten, belägen på en udde i 
havet och innanför udden mynnar Piteälven i 
Svensbyfjärden. Många av de större byarna har 
ett medeltida ursprung, och de äldsta bygderna 
ligger i kust- och älvnära lägen.

Bebyggelsen och de öppna odlingsmarkerna 
är främst lokaliserade till de större sjöarna, 
åarna och älvarna. Byarna är långsträckta och 
den öppna marken bildar stora öppningar i 
skogslandskapet. Odlingslandskapet är öppet 
och välskött. 

2. Landskapets särart och upplevelsevärden
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Bild 2.6.1 Landskapsvy över stora odlingmarker och bebyggelse inramade av granskog längs väg 550 vid Lillpite. 
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3.1 Odlingslandskap
Där vägar löper genom kulturhistoriskt 
intressanta miljöer med karaktäristisk struktur 
och bebyggelse samt öppna ängs-, betes- eller 
odlingsmarker, är även vägen en viktig del av 
kulturmiljön. Skötseln av vägen och vägens 
sidoområden påverkar upplevelsen av det 
omgivande landskapet.

Inom	Piteå	driftområde	finns	ett	flertal	byar	
med öppna vidsträckta odlingslandskap längs 
de statliga vägarna, se bilaga C.

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

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

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

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

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

– breddning, rätning och dikning av väg

– beläggning av vägbana

– profiljustering

– justering av vägskäl

– skötsel av vägrenar

– främmande material

Inom Piteå driftområde finns sex stycken 
statliga kulturvägar, se bilaga B och C.

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

Bild 3.2.1 Kulturväg längs väg 573 vid Rosfors.



12  Landskapsprogram dr i f tområde  P i teå      2010-11-15  Landskapsprogram dr i f tområde  P i teå      2010-11-15

Kulturhistoriskt intressanta broar finns 
utpekade både på läns- och nationell nivå. 
En inventering av kulturhistoriskt värdefulla 
broar i Norrbottens län genomfördes under 
2000-2001. Resultatet har sammanställts 
i rapporten Broarna i Norrbottens län – 
Inventering av  kulturhistorisk värdefulla 
vägbroar. Skötsel av bron samt dess kon och 
slänter påverkar  upplevelsen av bron och 
vattenrummet och också brons livslängd och 
skick. 

Inom Piteå driftområde finns trettioen 
kulturbroar längs de statliga vägarna, se bilaga 
B och C.

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

Trafikverkets mål är att både alléer och 
solitärträd ska vara ett vanligt förekommande 
inslag i vägmiljön. I Norrbottens län finns 
relativt få landsvägsalléer jämfört med andra 
delar av Sverige. Alléerna är i allmänhet i 
dåligt skick med luckor i trädraderna och träd 
i dålig kondition. 

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

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

Inom Piteå driftområde finns två alléer längs 
de statliga vägarna, se bilaga B och C.

3.5 Kulturobjekt
Längs de statliga vägarna finns vägobjekt i 
form av milstenar, kilometerstolpar, vägvisare 
m m. Vägobjekten bidrar till en intressant 

vägmiljö och är viktiga för förståelsen av 
vägens och landskapets historia. Det största 
hotet mot vägobjekten är vägåtgärder så som 
breddning samt utebliven skötsel. 

Inom Piteå driftområde finns ett fåtal 
utpekade kulturobjekt i form av bland annat 
vägvisare, bågbro och brolandfäste, längs de 
statliga vägarna, se bilaga B och C.

3.6 Artrika vägkanter
Sveriges vägkanter innehåller bitvis en 
artrikedom i nivå med landets artrikaste 
ängsmarker. Eftersom arealen ängsmark 
har minskat kraftigt i	Sverige	är	flera	av	
ängarnas växter hotade eller under stark 
tillbakagång. Vägkanterna har därmed en 
viktig roll att fylla när det gäller att värna dessa 
växter, vars förekomst gynnas av den årliga 

Bild 3.4.1 Allé längs väg 933, vid Hortlax.Bild 3.3.1 Vy över vatten med stålbågbro, klass III, längs väg 
660. 
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slåttern av sidoområdet. Blommande och 
artrika vägkanter bidrar också till en positiv 
upplevelse för trafikanterna.

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

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

Inom Piteå driftområde finns 16 artrika 
vägkanter längs de statliga vägarna, se bilaga B 
och C.

3.7 Stenmurar
Stenmurar är väganknutna objekt med 
kulturhistoriska värden. De anlades förr för 
att hägna in djur eller uppkom i ägogränser 
i samband med att sten avlägsnades från 
odlingsmarken. Många stenmurar längs 
vägarna har försvunnit i samband med 
vägåtgärder men en del finns ännu kvar. 

Stenmurar i odlingslandskapet är idag 
biotopskyddade men många hotas av förfall 
och överväxning.

Inom Piteå driftområde finns idag inga 
dokumenterade stenmurar längs de statliga 
vägarna.

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

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

3.9 Vattendrag och våtmarker
Myrar, kärr och öppna vatten skapar 
karaktärsfulla rumsbildningar och bidrar till 
variation längs vägen. 

Våtmarker och vattendrag utgör även viktiga 
livsmiljöer för många djur- och växtarter. 
Trummor kan ibland utgöra vandringshinder 
för fisk eller andra vattenlevande djur.

Länsstyrelsen har genomfört en 
våtmarksinventering, och delat in våtmarkerna 
i fyra naturvärdesklasser där klass 1 har högst 

Bild 3.6.1 Vy över odlingsmarker med artrika vägkanter mot söder, väg 503, vid Blåsmark. 
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värde. Klass 1 (ca 10 % av våtmarksobjekten) 
är särskilt värdefulla objekt med så stora 
naturvärden att de bör bevaras för all framtid. 
Klass 2 (ca 20 % av objekten) är sådana objekt 
som ur naturvårdssynpunkt är så värdefulla 
objekt att de bör skonas från ingrepp.

Inom	Piteå	driftområde	finns	ett	flertal	
våtmarker, sjöar och vattendrag i direkt 
anslutning till de statliga vägarna, se bilaga C.

3.10 Visuella värden/vyer
Visuella värden i landskapet kan beskrivas som 
karaktärsfulla platser och miljöer där vägen 
och landskapet harmonierar på ett särskilt 
spännande sätt. Det kan vara en särskilt 
vacker sträcka intill en sjö eller en vy mot en 
karaktärsstark bergsformation.  Utblickar 
mot vatten, starka landskapsrum i form av 

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

odlingslandskap och myrar eller landmärken i 
form av berg, kyrkor, eller andra byggnationer 
är	fler	exempel.	Landskapets	visuella	värden	
visar på landskapets särart och ger en 
upplevelserik resa längs de statliga vägarna. 

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

Genom täta byar och samhällen
Genom tätorter och tätt samlade byar präglas 
vägområdet av intilliggande trädgårdar och 
hus. Välvårdad och klippt vägren ger uttryck 
för en levande bygd och tätort.

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

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

Bild 3.10.3 Vy över myr, våtmark och vatten längs väg 512. Bild 3.10.2 Väg 661 genom blockrik tallmark, träden ger en 
pelarsalskaraktär.

Bild 3.10.1 Väg 549, mot Persöbyn, kulturväg, allé och tät 
bymiljö. 
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3. Naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden längs statliga vägar

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

Mot landmärken
Utblickar mot tydliga landmärken ger 
spännande vyer och underlättar orienteringen 
i landskapet. 

Inom	Piteå	driftområde	finns	ett	flertal	
vyer mot såväl älvar, sjöar, odlingsmark och 
skogsmark som våtmarker och landmärken 
längs de statliga vägarna, se bilaga C. 

3.11 Faunapassage, utter
Åtta av tio uttrar som skickas in till 
Naturhistoriska museet har dött genom 
trafiken. Uttern blir påkörd i trafiken eftersom 
de inte gärna simmar under broar men också 
tillföljd av att uttern genar över vägbanan om 
det saknas markeringsstenar under eller vid 
bron.

Uttern har funnits i hela Sverige förutom 
på Gotland men på 80-talet fanns den bara 
kvar på ett fåtal platser då den drabbats hårt 

Bild 3.11.1 Utteranpassad bro med spång.

av miljögifter som DDT och PCB.  Även om 
utterbeståndet ökar uppkommer hela tiden 
nya farhågor som exempelvis den ökande 
trafiken och nya miljögifter.

Ca 30-50 % av befintliga vägtrummor utgör 
hinder för upp- och nedströms vandrande 
fisk och andra vattenlevande organismer att 
förflytta	sig.	Vid	nyanläggande	av	såväl	stora	
som små trummor är det viktigt att anpassa 
nya trummor till det befintliga vattendraget så 
att inget hinder för fisk och andra djur uppstår. 
I vissa fall kan även valvtrummor vara ett 
bättre alternativ. Även stora broar kan utgöra 
hinder för djur.  Uttern tillhör en av Sveriges 
mest hotade arter. Under 1900-talets senare 

hälft drabbades uttern hårt av miljögifter 
och var nära att utrotas. Uttern är nu på väg 
tillbaka men ett stort nutida hot är trafiken vid 
utterns passage av vägar. Uttern lever i och på 
sidan om vattendragen.

För att främja utterns överlevnad har 
Trafikverket (dåvarande Vägverket) Region 
Nord genomfört inventeringar av broar 
och trummor där vägen har ett ÅDT över 
400. Inventeringen har resulterat i att man 
utteranpassat ett antal broar och trummor.

Inom Piteå driftområde finns fem 
utteranpassade broar längs det statliga 
vägarna, se bilaga B och C.
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4.1 Inventering
Vägarna inom Piteå driftområde har 
inventerats avseende landskapets 
naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden. 
Inventeringen redovisas i sin helhet i sjutton 
kartblad i bilaga C. Inventering av landskapets 
värden, kartblad, sidan 66-99. 

Inventeringen av de visuella värdena utfördes 
under en vecka i mitten av augusti då samtliga 
vägar inom driftområdet kördes med bil. 
Visuella värden såsom öppna landskapsrum 
och vyer dokumenterades med kamera och 
utritades i fält med hjälp av kartprogrammet 
ArcPad.

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

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

Sammanfattning av inventeringen
Inventeringen visar på ett landskap dominerat 
av barrskog med återkommande inslag 
av myrar, sjöar och vattendrag samt stora 
områden med välskötta öppna odlingsmarker. 

4. Metod
De vanligaste visuella värdena inom 
driftområdet är öppna landskapsrum i form 
odlingsmarker, älvar, sjöar, tjärnar samt 
myrar. Den mest förekommande utblicken är 
över öppna välskötta odlingsmarker.

De öppna odlingsmarkerna är vidsträckta 
och förekommer främst i dalgångarna i 
driftområdets östra del i närheten  till sjö, å 
eller älv. 

De viktigaste naturvärdena utgörs av 
vattendrag som ingår Natura 2000. Pite älvdal 
outbyggd älv, våtmarker samt naturreservat  
och riksintresse  naturvård. 

Inom driftområdet finns relativt få 
kulturobjekt och statliga kulturvägar.

Områdena längs Pite älvdal samt Infjärden och 
Sjulsmark–Rosfors särskiljer sig något med en 
högre ansamling av värden. I dessa område 
återfinns	ett	flertal	områden	av	riksintresse	
för kulturvård och bevaringsvärda 
odlingsmarker. 

I området Infjärden finns driftområdets 
största sammanhängande odlingsmarker. 

Odlingslandskapet är också utpekat som 
bevarandevärt på grund av dess natur- och 
kulturvärden. 

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

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

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

- om sträckan är viktigt för turism, 

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

Kartutsnitt i skala  1:50 000 visar 
utpekade sträckor och objekt  i varje 
område som även finns beskrivna i 
tillhörande tabell. 

5. Prioriterade områden

5.3 Sjulsmark-Rosfors

5.4 Infjärden

5.2 Älvsbyn, östra infarten

5.1 Pite älvdal

±

Teckenförklaring

Driftområde

Prioriterade områden

Översiktskarta över prioriterade områden. 
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Bild 5.1.1 Vy över odlingsmarker inramat av tallskog, längs väg 664, vid byn Fridabo öster om Fällforsen.

5.1 Pite älvdal, del av väg 664
Väg 664 väster om Älvsbyn följer Piteå 
älv på dess sydvästra sida. Längs vägen 
finns  storslagna vyer över älven med 
forsen och  vattenfallet (Fällforsen). Ett rikt 
odlingslandskapet breder ut sig längs delar 
av vägen. Odlingslandskapet karaktäriseras 
av sammanhängande odlingsmarker i 
skogsbygden, inramat av tall- och granskog. 
Området skiljer sig från resten av Piteå 
driftområdes prioriterade områden, vilka är 
koncentrerade till odlingslandskap närmare 
kusten. 

Naturmiljö
Strax utanför Älvsbyn, vid Örebyn, finns 
en sträcka med artrika vägkanter. De 
artrika vägkanterna ligger i anslutning till 
betesmarker med ängsklocka, daggkåpa, 
blåklocka	m.fl.

Piteälven utgör riksintresse för naturvården.  

Kulturmiljö
Större delen av väg 664 går igenom ett område 
som av Länsstyrelsen har utpekats som 
bevarandevärt odlingslandskap, Pite älvdal, 
klass II. Odlingslandskapet har här delvis kvar 
en småskalighet och mångformighet vilket 
innebär att förutsättningar finns för att fauna-  
och	floravärden	skall	ha	bevarats.	

5. Prioriterade områden

Landskapet i direkt anslutning till älven 
har raviner och nipor i sina bitvis branta 
sluttningar.

I området finns både äldre bebyggelse och 
modernare villor.

Den norra delen av vägsträckan, mellan 
Fällfors och Nybyn, är kurvig och grusbelagd. 
Sträckan är utpekad som kulturväg och har 
ett högt och vackert läge ovanför älven. I 
södra Fällfors passerar vägen två äldre gårdar 
(parstuga och timrade uthus).   
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Området kring Fällforsen ingår i 
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för 
Norrbotten.  Lämningar visar på laxfiskets 
betydelse i området från medeltiden och till 
våra dagar. Vid Fällforsen finns även lämningar 
efter två andra viktiga inkomstkällor för länet, 
flottningen	och	tjärbränningen.	Fiskestugorna	
vid forsen  är från 1700–talet och i länet 
finns få bevarade stugor av den typen. 
Området ligger även lättillgängligt intill väg 
664. Detta sammantaget ger miljön ett högt 
kulturhistoriskt, pedagogiskt och turistiskt 
värde.  

Visuella värden
Vägen slingrar sig genom landskapet 
bestående omväxlande av odlingsmarker, 
bebyggelse och gran- och tallskog med 
skogsklädda berg i horisonten.

De visuella värdena består av utsikter 
mot långsträckta välskötta odlingsmarker 
och hagmarker med betande hästar i nära 
anslutning till bebyggelse samt vyer över Pite 
älv. Utsikten över Piteälven vid Fällforsen 
är magnifik med forsande vatten inramat av 
granskog med skogsklädda berg i bakgrunden.

En väl utförd skötsel av vägkanterna 
säkerställer utblickarna över odlingslandskap 
och forsande vatten. Att skötseln av 

den norra delen av vägsträckan följer 
rekommendationerna för en kulturväg bidrar 
till att upprätthålla vägens småskaliga och 
ålderdomliga karaktär.

5. Prioriterade områden

Bild 5.1.2 Vy över Piteå älv vid kulturvägens östra ände där vägen möter älvstranden. 
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MÅL
Områdets karaktär, med utblickar mot vattnet och odlingsmarker ska 
kunna upplevas från vägen. Upplevelsen av kulturvägen ska bibehållas 
genom bevarad vägbeläggning, vägbredd, plan och profil samat vyer över 
älven. Vägen och sidoområden sköts så att utblickarna stärks. De artrika 
vägkanterna ska bevaras och utvecklas så att det finns ett fortsatt inslag av 
för landskapet karaktäristiska ängsväxter i vägkanten.

5. Prioriterade områden

Storslagna vyer över Piteälv med forsande •	
vatten, granskog och skogsklädda berg i 
horisonten
Långsträckta välskötta odlingslandskap, med •	
blandad bebyggelse inramade av granskog
Kulturväg med grusbeläggning och smal, •	
kurvig sträckning
Artrika vägkanter•	

OMRÅDETS KVALITETER

Bild 5.1.3 Vy över Piteå älv med barrskogen och de skogsklädda bergen i horisonten.



 Landskapsprogram dr i f tområde  P i teå      2010-11-15 21 Landskapsprogram dr i f tområde  P i teå      2010-11-15

5. Prioriterade områden
5.1 Pite älvdal,
      (södra delen)

b

a

664

374

663

66
6

671
0 42 Km

±

Teckenförklaring
Landskapsinventering

Vy odlingsmark

Vy vatten

Vy odlingsmark, vatten

Vy myr

Potentiell vy, odlingsmark

Potentiell vy vatten

Tät bymiljö

Kulturväg

Artrika vägkanter

Prioriterad vägsträcka 

Statliga vägar

Prioriterade områden

Driftområde

Skala 1:50 000

Karta över prioriterat område, Piteå älvdal, södra delen 
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5.1 Pite älvdal
     (norra delen)
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Teckenförklaring
Landskapsinventering

Vy odlingsmark

Vy vatten

Vy odlingsmark, vatten

Vy myr

Potentiell vy, odlingsmark

Potentiell vy vatten

Tät bymiljö

Kulturväg

Artrika vägkanter

Prioriterad vägsträcka 

Statliga vägar

Prioriterade områden

Driftområde

Skala 1:50 000

Karta över prioriterat område, Piteå älvdal, norra delen 
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Områdesspecifik skötsel
Standardkrav
Odlingslandskap
I odlings-, ängs- eller betetsmarkslandskap 
ska vägområdet hållas fritt från sly och slåtter 
ska ske inom hela vägområdet en gång per år.

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

Artrika vägkanter
Artrika vägkanter slås/röjs en gång per år 
tidigast i juli.

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

Visuella värden/Vyer
Visuella värden såsom vyer ska kunna 
upplevas från vägen. Hela vägområdet ska 
röjas/slåttras en gång per år för att ge fri sikt 
över de öppna markerna och älven.

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

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

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

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

att utgöra fröbank åt de rensade partiernas 
återetablering.

Visuella värden/Vyer
Avseende röjning utanför vägområdet ska 
entreprenören inventera, bevaka och meddela 
beställaren när utsiktsvärdena försvinner eller 
behöver förbättras längs utpekade sträckor. 

Se tabell 5.1.1

5. Prioriterade områden
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5.1.1 Tabell områdesspecifik skötsel
Sträcka Objekt* Väg nr Längd (m) Vägsida Typ Skötselåtgärd drift Ytterligare investeringsbehov**

Del av väg a 664 1400 Båda sidor Artrik vägkant Slåtter/röjning en gång per år tidigast i juli.
Markarbeten längs artrika vägkanter kan få negativa konse-
kvenser för floran. Om/när ingrepp i form av kantskärning, 
utfyllnad, breddning och dikning måste ske ska detta göras 
med största möjliga hänsyn och endast efter samråd med 
person med biologisk kompetens och Trafikverket.
Vid eventuell dikning ska sk anpassad dikning utföras. Detta 
kan göra på olika sätt, ett alternativ är att först lägga ytjor-
den åt sidan, därefter fördjupa diket och till sist återföra ve-
getationsjorden (som innehåller fröbanken). Observera att 
jorden måste återföras till samma ställe som den togs ifrån. 
Alternativt kan vegetationsöar sparas för att utgöra fröbank 
åt de rensade partiernas återetablering.

Tydlig skylt om artrik vägkant saknas.

Del av väg b 664 50 Norra sidan Artrik vägkant Tydlig skylt om artrik vägkant saknas.

Del av väg c 664 3000 Kulturväg När ingrepp måste ske i form av kantskärning, utfyllnad och 
dikning ska samråd tas med kulturspecialist. Kulturspecia-
listen ska inför samråd få tillhanda en sammanställning som 
beskriver vad som planeras samt hur arbetet ska genom-
föras.

5. Prioriterade områden

 *För objekt avses av Trafikverket utpekade vägobjekt Bilaga B. 
**Ingår ej i driftupphandling.
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5.2 Älvsbyns östra infart,  
del av väg 94 och väg 374
Östra infarten till Älvsbyn är en knutpunkt 
för trafik till Älvsbyn/Luleå/Boden/Piteå/
Jokkmokk/Arvidsjaur. 

Vid infarten till Älvsbyn via väg 94 öppnar sig 
landskapet med vyer över stora odlingsmarker, 
Piteå älv och Älvsbyn.  Landskapet inramas 
av skogsklädda berg i horisonten. Vyerna är 
storslagna. 

Naturmiljö
Strax utanför Älvsbyn, längs väg 94, finns 
en sträcka med artrika vägkanter. De artrika 
vägkanterna är utvecklingsbara, torra–
friska vägkanter strax utanför tätort nära 
jordbruksmark och gårdar med prästkrage, 
rölleka,	gulsporre,	ängsskallra	m.fl.

Området ingår i ett riksintresseområde för 
naturvård, Pite älv.  

Kulturmiljö
Området öster om väg 374, vid Nördbyn, ingår 
i ett av Länsstyrelsen utpekat område med 
bevarandevärt odlingslandskap, Pite älvdal, 
klass II. Odlingslandskapet har här delvis kvar 
en småskalighet och mångformighet vilket 
innebär att förutsättningar finns för att fauna-  
och	floravärden	skall	ha	bevarats.	

Kulturmiljön karaktäriseras av en förutom 
själva odlinglandskapet blandad bebyggelse 

5. Prioriterade områden

med äldre gårdar i ursprungliga lägen samt 
inslag av moderna villor.

Visuella värden
Väg 94 öster om Älvsbyn går till stora delar 
genom ett vidsträckt skoglandskap. Vid 
infarten mot Älvsbyn öppnar sig plötsligt 
landskapet med stora välskötta odlingsmarker 
på båda sidor om vägen. I horisonten syns de 
skogsklädda bergen som ramar in landskapet. 

Korsningen mellan väg 374 och väg 94 ligger 
mitt i odlingslandskapet och domineras av en 
cirkulationsplats. 

Bebyggelsen kantar de uppodlade markerna 
och karaktäriseras av större bondgårdar, även 
om inslaget av modernare villor är påtagligt. 
I väster skymtar Piteälven med Älvsbyn på 
andra sidan strandkanten.

En väl utförd skötsel av vägkanterna 
säkerställer utblickarna över odlingslandskap 
och älv.

Bild 5.2.1 Vy över odlingsmarker öster om väg 374, norr om korsningen med väg 94, mot Nördbyn. 
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MÅL
Områdets karaktär, med utblickar mot vattnet och odlingsmarker 
ska kunna upplevas från vägen. Vägen och sidoområden sköts så att 
utblickarna stärks. De artrika vägkanterna ska bevaras och utvecklas 
så att det finns ett fortsatt inslag av för landskapet karaktäristiska 
ängsväxter i vägkanten.

OMRÅDETS KVALITETER

5. Prioriterade områden

Bild 5.2.2 Infarten mot Älvsbyn, väg 374 norr om korsningen med väg 94.

Långsträckta välskötta odlingslandskap, med •	
blandad bebyggelse vid infarten mot Älvsbyn
Vy mot Piteå älv med samhället Älvsbyn i •	
bakgrunden
Knutpunkt för trafik till Älvsbyn/Luleå/Bo-•	
den/Piteå/Jokkmokk/Arvidsjaur. 
Artrika vägkanter •	
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5.2 Älvsbyn, östra infarten
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Karta över prioriterat område, Älvsbyn östra infarten 
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Områdesspecifik skötsel
Standardkrav
Odlingslandskap
I odlings-, ängs- eller betetsmarkslandskap ska 
vägområdet hållas fritt från sly och slåtter ska 
ske inom hela vägområdet en gång per år.

Artrika vägkanter
Artrika vägkanter slås/röjs en gång per år 
tidigast i juli.

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

Visuella värden/Vyer
Visuella värden såsom vyer ska kunna upplevas 
från vägen. Hela vägområdet ska röjas/slåttras 
en gång per år för att ge fri sikt över de öppna 
markerna och älven.

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

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

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

Visuella värden/Vyer
Avseende röjning utanför vägområdet ska 
entreprenören inventera, bevaka och meddela 
beställaren när utsiktsvärdena försvinner eller 
behöver förbättras längs utpekade sträckor. 

Se tabell 5.2.1

5. Prioriterade områden
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Sträcka Objekt* Väg nr Längd (m) Vägsida Typ Skötselåtgärd drift Ytterligare investeringsbehov**

Del av väg a 94 3000 Båda sidor Artrik vägkant Slåtter/röjning en gång per år tidigast i juli.
Markarbeten längs artrika vägkanter kan få negativa 
konsekvenser för floran. Om/när ingrepp i form av 
kantskärning, utfyllnad, breddning och dikning måste 
ske ska detta göras med största möjliga hänsyn och 
endast efter samråd med person med biologisk kom-
petens och Trafikverket.
Vid eventuell dikning ska sk anpassad dikning utföras. 
Detta kan göra på olika sätt, ett alternativ är att först 
lägga ytjorden åt sidan, därefter fördjupa diket och 
till sist återföra vegetationsjorden (som innehåller 
fröbanken). Observera att jorden måste återföras till 
samma ställe som den togs ifrån. Alternativt kan ve-
getationsöar sparas för att utgöra fröbank åt de ren-
sade partiernas återetablering.

Tydlig skylt om artrik vägkant saknas

Del av väg b 374 ca 70 Västra sidan Potentiell vy, 
vatten

 - Röja sly utanför vägområde.

Del av väg c 374 ca 170 Västra sidan Potentiell vy, 
vatten

 - Röja sly utanför vägområde.

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

5.2.1 Tabell för områdesspecifik skötsel

5. Prioriterade områden
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5.3 Sjulsmark–Rosfors,   
del av väg 563 och 573 
Området kring Sjulsmark karaktäriseras 
av stora odlingsmarker med välbevarade 
gårdsställen. 

I området kring Rosfors slingrar sig vägen högt 
i landskapet med utsikter över betesmarker 
och välbevarad bruksmiljö.

Naturmiljö
Området innefattar riksintressområde 
för naturvård, Sjulsmark och Rosfors. 
Området utgör riksintresse på grund av dess 
odlingsmark,	naturbetesmark	och	flora.

Kulturmiljö
Inom det prioriterade området finns  två 
områden  som dels utgör riksintresseområde 
för kulturmiljövård. Dessa är även av 
Länsstyrelsen utpekade områden med 
bevarandevärd odlingsmark (klass I) samt 
finns med i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram 
i Norrbotten. Områdena som till största delen 
sammanfaller är: Sjulsmark (odlingslandskap) 
och Rosfors (bruksmiljö).  

Det välhävdade odlingslandskapet i Sjulsmark  
är av hög ålder och typiskt för natur- och 
kulturmiljön i södra Norrbottens kustland.  
Sjulsmark är en typisk jordbruksby med 
en ovanligt välbevarad byastruktur där 
bebyggelsen, med några få undantag, ligger i 
ursprungliga lägen. Odlingarna i sydsluttning 

5. Prioriterade områden

och på sankare partierna nedanför är hävdade 
och de har också kvar äldre drag som diken, 
åkerholmar och lador.

Grunden för odlingslandskapet i  Rosfors 
är det järnbruk som fick privilegier år 1832, 
Rosfors bruk. Vid Rosån anlades masugn 
och krossverk samt en kvarn. Bruksmiljön 
består	av	ett	flertal	restaurerade	byggnader	
samt herrgården. Förutom  bruksmiljön 
finns i anslutning till Rosån ett småbrutet 
odlingslandskap med ett stort antal 
välbevarade lador. Ladorna är grupperade fyra 
och fyra ute på markerna som betas.  

En sträcka i områdets norra del genom Rosfors 
ingår i Vägverkets inventering av värdefulla 
vägmiljöer, kulturvägar.  På 1880-talet byggdes 
den första vägen som gick helt inom Älvsby 
sockens gränser. Den förband Älvsbyn med 
de äldsta och mest tättbefolkade byarna i 
socknen: Korsträsk, Muskus och Manjärv. 
Tidigare hade det bara funnits en enkel 
kärrväg till dessa byar. En restaurerad allé 
med träd på båda sidor ingår i Vägverkets 
inventering av värdefulla landskapsalléer och 
återfinns längs kulturvägen.  

Bild 5.3.1 Vy över odlingsmarker med grupperade lador söder om väg 563 i Rosfors
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Visuella värden
De visuella värdena i Sjulsmark består 
av utsikter mot långsträckta välskötta 
odlingsmarker i nära anslutning till bebyggelse 
bestående av lador och gamla gårdställen 
med stora norrbottensgårdar. Landskapet 
är lätt kuperat. Trafikanten, som omges av 

5. Prioriterade områden

odlingsmarker, ges en känsla av att befinna sig 
mitt inne i odlingslandskapet.

I Rosfors slingrar sig vägen högt i skogskanten 
med utsikt ner mot odlings- och betesmarker 
innan vyerna över den gamla bruksmiljön tar 
vid med herrgård och masugn.

Bild 5.3.1 Vy över odlingsmarker med lador och bebyggelse söder om väg 563, vid Sjulsmark.

En väl utförd skötsel av vägkanterna 
säkerställer utblickarna över odlingslandskap 
och bruksmiljö. Att skötseln av kulturvägen 
genom Rosfors följer rekommendationerna 
bidrar till att upprätthålla vägens småskaliga 
och ålderdomliga karaktär. En välskött allé 
bidrar till vägens och bruksmiljöns karaktär. 
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MÅL
Områdets karaktär, med utblickar mot odlingsmarker och bruksmiljö ska 
kunna upplevas från vägen. Upplevelsen av kulturvägen bibehålls genom 
bevarad vägbredd, beläggning och sträckning. Alléen bevaras och utvecklas 
genom röjning och beskärning. Vägen och sidoområden sköts så att 
utblickarna stärks. 

OMRÅDETS KVALITETER Långsträckta välskötta odlingslandskap, med •	
välbevarad byastruktur
Bruksmiljö•	
Kulturväg med grusbeläggning och kurvig •	
sträckning, 
Allé•	
Riksintresse natur och kultur, bevarandevärd •	
odlingsmark (klass I) samt kulturmiljöprogram 

5. Prioriterade områden

Bild 5.3.3 Vy, bruksmiljön vid Rosfors bruk



5. Prioriterade områden
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Karta över prioriterat område, Sjulsmark–Rosfors 
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Områdesspecifik skötsel
Standardkrav
Odlingslandskap
I odlings-, ängs- eller betetsmarkslandskap 
ska vägområdet hållas fritt från sly och slåtter 
ska ske inom hela vägområdet en gång per år.

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

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

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

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

5. Prioriterade områden

Visuella värden/Vyer
Visuella värden såsom vyer ska kunna 
upplevas från vägen. Hela vägområdet ska 
röjas/slåttras en gång per år för att ge fri sikt 
över de öppna markerna och älven.

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

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

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

Manuell röjning ska årligen ske runt allé- och 
solitärträd till en bredd av 2 m. Sly och annan 

hög vegetation som skuggar trädens stammar 
ska röjas bort.

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

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

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

Visuella värden/Vyer
Avseende röjning utanför vägområdet ska 
entreprenören inventera, bevaka och meddla 
beställaren när utsiktsvärdena försvinner eller 
behöver förbättras längs utpekade sträckor. 

Se tabell 5.3.1
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5. Prioriterade områden
5.3.1 Tabell för områdesspecifik skötsel
Sträcka Objekt* Väg nr Längd (m) Vägsida Typ Skötselåtgärd drift Ytterligare investeringsbehov**

Del av väg a 573 2  900 Båda sidor Kulturväg När ingrepp måste ske i form av kantskärning, utfyll-
nad och dikning ska samråd tas med kulturspecialist. 
Kulturspecialisten ska inför samråd få tillhanda en sam-
manställning som beskriver vad som planeras samt hur 
arbetet ska genomföras.

Del av väg b 573 960 Båda sidor Allé Besiktning av allé ska ske årligen av fackman med bio-
logisk kompetens. Döda grenar större än 20 mm som 
kan utgöra fara ska tas bort. Grenar med större diame-
ter än 10 cm ska dock inte sågas bort, eftersom såret 
kan bli en inkörsport för svampangrepp.
Manuell röjning ska årligen ske runt allé- och solitär-
träd till en bredd av 2 m. Sly och annan hög vegetation 
som skuggar trädens stammar ska röjas bort.
All skötsel av alléträd, såsom plantering, beskärning, 
avverkning etc ska utföras på ett fackmannamässigt 
vis. Beskärning får endast utföras av personer med ut-
bildning och kompetens i beskärningsteknik. 

  
*För objekt avses av Trafikverket utpekade vägobjekt Bilaga B. 
**Ingår ej i driftupphandling.
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5.4 Infjärden, hela väg 557, 554, 551, 935 
och 549, del av  väg 501, 550, 555, 543, 
934, 373, 548 och 512
Området har stora sammanhängande 
odlingsmarker med välbevarade gårdsställen 
och bystrukturer längs slingrande vägar, 
framförallt i Roknäs, Lillpite och Långnäs. 
Stora sammanhängande slättlandskap är 
ovanliga i övriga delar av Region Nord.

Att färdas förbi de storslagna vyerna, med 
inslag av kulturhistoriska intressanta 
byggnader,	ger	en	känsla	av	att	förflytta	sig	i	tid	
och rum.  Vyerna över Svensbyfjärdens vatten 
ger ytterligare dynamik åt landskapet.

Naturmiljö
En del av området, öster om väg 554 och 
väg 555, innefattar riksintresseområde för 
naturvård, Pite älv.  

Kulturmiljö
Hela området ingår i  Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram för Norrbotten, Infjärden. 
Området	innehåller	flera	medeltida	storbyar	
och det finns en hög andel välbevarade 
gårdsgrupper med kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse samt till stora del välbevarade 
byastrukturer. 

Delar av området, Lillpitedalen, utgör 
riksintresseområde för  kulturmiljövården, 
med välbevarad bebyggelse och välhävdat 
odlingslandskap.

5. Prioriterade områden

Området är uppdelat i tre områden 
som av Länsstyrelsen har utpekats som 
bevarandevärda odlingslandskap, Infjärden 
klass I och II samt Bodsjön–Mjösjön klass I. 

Infjärden är en jordbruksmiljö med gårds- 
och byalägen av medeltida ursprung. I 
Bodsjön–Mjösjön, i den sydvästra delen av 
det prioriterade området,  ligger odlingarna i 
sydsluttning. Där är också de sankare partierna 
nedanför hävdade och även de har kvar äldre 
drag som diken, åkerholmar och lador.  

Bild 5.4.1 Vy över odlingsmarker längs väg 934 i bevarandevärt odlingslandskap Infjärden, Riksintresse kultur och 
kulturmiljöprogram.

I områdets östra del finns två kulturvägar som 
ingår Vägverkets inventering av värdefulla 
vägmiljöer, kulturvägar, dels längs väg 549  
och dels längs väg 554. 

Kulturvägen längs väg 549, finns markerad på 
Generalstabskartan 1900 och 1935 i samma 
sträckning, dock lite krokigare år 1900. År 
1935 betecknas vägen som enskild körväg. 
På ekonomiska kartan från 1945 är vägen 
markerad som enskild bättre körväg med 
samma sträckning som dagens. Vägen följer 
ägogränser från avtagsvägen mot Durrudden 
till avtagsvägen mot Dalknösen. Vägen är smal 
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5. Prioriterade områden

och bitvis slingrande och följer terrängen. 
Trots beläggning har den kvar sin karaktär av 
äldre väg. Sträckan genom Persibyn kantas av 
vägnära träd som ger en påtaglig rumskänsla. 
Vägen slingrar sig där även mellan viss 
äldre bebyggelse, bl a ett rödmålat härbre. 
Vägbelysningen utgörs av byhattsarmaturer på 
trästolpar.

Kulturvägen längs väg 554 är markerad 
på Generalstabskartan 1900 och 1935. 
Vägsträckan löper genom den gamla byn 

Långnäs, som har karaktären av radby, med 
bebyggelse längs vägen och det vidsträckta, 
hävdade odlingslandskapet utanför. Vägen, 
som är byns ”ryggrad”, har lång kontinuitet. 
Den har en rak sträckning med enstaka krökar 
och böjar. På Ekonomiska kartan från 1945 
följer vägen ägogränser hela vägen fram till 
strax innan väg 549, och är markerad som 
enskild bättre körväg. Längs vägen finns en 
vitmålad bensinpump av äldre modell med 
OK:s logo på, samt en minnessten över byns 
store son, Nicolaus Bothenensis. Pumpen 

är ett i Vägverkets inventering av värdefulla 
vägmiljöer utpekat kulturobjekt. Många av 
gårdsuppfarterna är kantade av björkalléer och 
i vägens södra ände finns en enradig björkallé. 
Vägbelysning består av trästolpar med 
byhattsarmaturer. Det omgivande landskapet 
utgörs av ett vidsträckt hävdat odlingslandskap 
med inslag av många ängslador. 

I Roknäs finns en kulturbro, klass II, över 
Rokån längs väg 551. Bron, som byggdes 1938, 
är en plattrambro i betong.

Bild 5.4.2 Vy över odlingslandskap med större jordbruk längs väg 543.
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Visuella värden
De visuella värdena består av utsikter mot 
långsträckta välskötta odlingsmarker i nära 
anslutning till bebyggelse, vyer över vatten, 
kulturbroar, kulturvägar och en allé.

Odlingsmarkerna breder ofta ut sig på 
båda sidor om vägen och omsluter en vid 
färden på de bitvis smala vägarna. Vägarna 
slingrar sig fram mellan ägoslagsgränser och 
bebyggelsegrupperingar. 

5. Prioriterade områden

Bild 5.4.2 Väg 554 genom bebyggelsen i Långnäs. Vägen utgör kulturväg.

Området är rikt på gamla välbevarade 
gårdställen som vittnar om bygdens välstånd 
lång tillbaka i tiden. 

En väl utförd skötsel av vägkanterna 
säkerställer utblickarna över odlingslandskap 
och bebyggelsemiljöer. Att skötseln av 
kulturvägarna följer rekommendationerna 
bidrar till att vägarnas ålderdomliga karaktärer 
upprätthålls. Välskötta alléer bidrar till 

vägarnas karaktärer och förankrar vägarna i 
den kulturellt värdefulla miljön.
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5. Prioriterade områden

Långsträckta välskötta odlingslandskap •	
Bevarandevärt odlingslandskap, riksintresse •	
kultur och kulturmiljöprogram som samman-
faller
Kulturvägar med ursprunglig vägsträcka och •	
småskalig karaktär
Kulturbro•	

MÅL
Områdets karaktär, med utblickar mot vattnet och odlingsmarker ska kunna 
upplevas från vägen. Vägen och sidoområden sköts så att utblickarna stärks. 
Kulturvägarnas karaktär bibehålls genom bevarande av vägsträckning, vägobjekt 
och vägbelysning så att upplevelsen av dem kvarstår. Kulturbron bevaras genom 
varsam restaurering och slyröjning. Alléerna bevaras genom röjning, beskärning 
och återplantering.

Bild 5.4.4 Ensidig allé längs kulturväg, väg 554

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

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

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

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

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

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

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

Artrika vägkanter
Artrika vägkanter slås/röjs en gång per år 
tidigast i juli.

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

Visuella värden/Vyer
Visuella värden såsom vyer ska kunna 
upplevas från vägen. Hela vägområdet ska 
röjas/slåttras en gång per år för att ge fri sikt 
över de öppna markerna och älven.

Utterinventering
Spång, markeringsstenar, stängsel, 
torrtrummor och stränder ska vara i gott 
skick vilket främjar uttern att passera under 
bron. Röjning, rensning och slåtter ska ske 
vid passagen för att bibehålla passagens 
funktion. Två inspektioner sker per år, varav 
en vintertid för att upptäcka eventuella spår 
(fotodokumentera och skicka till beställare) 
och	en	direkt	efter	vårfloden	dock	senast	1/7	

för att kontrollera funktionen och åtgärda 
eventuella brister.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mossborttagning ska noteras och anmälas till 
beställaren. Återställning av raserat fundament 
ingår i skötseln om skadan är liten, dvs om 
åtgärden kan utföras med handkraft.

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

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

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

Vid eventuell dikning ska sk anpassad dikning 
utföras. Detta kan göra på olika sätt, ett alter-
nativ är att först lägga ytjorden åt sidan, där-
efter fördjupa diket och till sist  med återföra 
vegetationsjorden (som innehåller fröbanken). 
Observera att jorden måste återföras till sam-
ma ställe som den togs ifrån. Alternativt kan 

vegetationsöar sparas för att utgöra fröbank åt 
de rensade partiernas återetablering.
Visuella värden/Vyer
Avseende röjning utanför vägområdet ska 
entreprenören inventera, bevaka och meddela 
beställaren när utsiktsvärdena försvinner eller 
behöver förbättras längs utpekade sträckor. 

Utterinventering
Spång: Inspekteras varje vår direkt 
efter islossningen och skador åtgärdas 
så att spången bibehåller sin funktion. 
Markeringsstenar som ligger på spången ska 
ligga kvar. 

Markeringsstenar: Vid markeringsstenarna 
ska det röjas för att hålla det fria från hög 
vegetation.

Stängsel: Inspekteras att de är ordentligt 
nedgrävda i marken och att inga ”kryphål” 
finns. Åtgärda eventuella skador som uppstått 
från snöröjningen. Närmast stängslet ska de 
röjas för att hålla det fritt från hög vegetation. 

Torrtrummor: Inspekteras varje år och 
åtgärdas vid behov så att trumöppningen inte 
är igensatt och att in- och utlopp är fria från 
hög vegetation. Åtgärda eventuell erodering 
vid in- och utlopp.

Se tabell 5.4.1

5. Prioriterade områden
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5. Prioriterade områden

5.4.1 Tabell områdesspecifik skötsel
Sträcka Objekt* Väg nr Längd (m) Vägsida Typ Skötselåtgärd drift Ytterligare investerings- 

behov**

Del av väg a 549 1 200 Kulturväg När ingrepp måste ske i form av kantskärning, utfyllnad och dikning 
ska samråd tas med kulturspecialist. Kulturspecialisten ska inför sam-
råd få tillhanda en sammanställning som beskriver vad som planeras 
samt hur arbetet ska genomföras. 
Vägsträckningen, den låga vägbanken, de små dikena, vägbredden, 
björkallén samt de vägnära objekten bör bevaras. Vägbelysningen 
med trästolpar och byhattsarmaturer är ett viktigt miljöskapande in-
slag i vägmiljön och bör behållas.

Del av väg b 554 2 700 Kulturväg När ingrepp måste ske i form av kantskärning, utfyllnad och dikning 
ska samråd tas med kulturspecialist. Kulturspecialisten ska inför sam-
råd få tillhanda en sammanställning som beskriver vad som planeras 
samt hur arbetet ska genomföras.
Bevara vägens sträckning. Undvik breddning och höjning av vägkrop-
pen. Behåll vägbelysningen i befintligt utförande. Håll odlingsmarker-
na öppna och bevara om möjligt vägnära träd.

c 554 Västra sidan Kulturobjekt, 
bensinpump

Ingen särskild skötselåtgärd krävs

De av väg d*** 549 ca 110 Norra sidan Allé, enkelsidig Besiktning av allé ska ske årligen av fackman med biologisk kompe-
tens. Döda grenar större än 20 mm som kan utgöra fara ska tas bort. 
Grenar med större diameter än 10 cm ska dock inte sågas bort, efter-
som såret kan bli en inkörsport för svampangrepp.
Manuell röjning ska årligen ske runt allé- och solitärträd till en bredd 
av 2 m. Sly och annan hög vegetation som skuggar trädens stammar 
ska röjas bort.
All skötsel av alléträd, såsom plantering, beskärning, avverkning etc 
ska utföras på ett fackmannamässigt vis. Beskärning får endast utfö-
ras av personer med utbildning och kompetens i beskärningsteknik. 

Del av väg e*** 554 ca 170 Södra sidan Allé, enkelsidig

   * För objekt avses av Trafikverket utpekade vägobjekt, Bilaga B.
  **Ingår ej i driftupphanling. 
 ***Objekt ej med i Trafikverkets utpekade vägobjekt, Bilaga B.
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Sträcka Objekt* Väg nr Längd (m) Vägsida Typ Skötselåtgärd drift Ytterligare investerings- 
behov**

Bro över 
Rokån

f 550 Utter  
Åtgärdad 2008 
med marke-
ringsstenar

Kontroll och röjning av hög vegetation.
Inspektionstid: 1 gång under vinterperiod och 1 gång efter vårfloden, 
senast 1 juli.

Del av väg g 551 Längd: 31,6 m
Bredd: 4,5 m
Spännvidd: 
23,8 m

Plattrambro  
Kulturbro, 
klass III

Broarnas slänt och kon ska vara fri från sly högre än 0,5 m. Kon ska 
vara fri från vegetation till minst 95%.
Bron ska bevaras intakt och restaureras eller förstärkas på ett varsamt 
sätt så att brons kulturhistoriska värde inte försämras.

Del av väg h 373 ca 250 Norra sidan Potentiell vy, 
vatten

Röja sly utanför vägområdet.

    * För objekt avses av Trafikverket utpekade vägobjekt, Bilaga B.
   **Ingår ej i driftupphanling.
 ***Objekt ej med i Trafikverkets utpekade vägobjekt, Bilaga B. 

5. Prioriterade områden

5.4.1 Tabell områdesspecifik skötsel, forts.

5.5 Uppföljning av målen

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

Ansvarsområde Ansvarig Kontroll

Utförande av skötsel enligt tabell områdesspecifik skötsel Driftentreprenör Rapportering till beställare

Uppföljning av skötsel enligt tabell områdesspecifik skötsel Driftledare Inspektion görs en gång per år av driftledare 

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

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

Miljöspecialist
Landskapsarkitekt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arbete
Skötsel av milstenar och liknande 
vägobjekt omfattar röjning, rengöring, 

6. Generell skötsel av landskapets värden
För att uppfylla målen för landskapets naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden ska de vik-
tigaste kvaliteterna skötas så att deras värde bibehåll eller stärks.  Målen innebär att ett objekt 
ska skötas enligt respektive punkt nedan.
Skötselinstruktionerna har samma uppdelning som Standardbeskrivningen, SBD där Standard-
krav avser förhållanden som ska var uppfyllda när åtgärd utförts inom i SBD angivna tidskrav, 
och Arbete avser specificerade krav vid utförande.
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kontroll och åtgärd av mindre skador 
och skaderapportering. Objektens skick 
kontrolleras en gång per år. 

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

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

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

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

Arbete
Markarbeten längs artrika vägkanter kan få 
negativa	konsekvenser	för	floran.	Om/när	

ingrepp i form av kantskärning, utfyllnad, 
breddning och dikning måste ske ska detta 
göras med största möjliga hänsyn och endast 
efter samråd med person med biologisk 
kompetens och Trafikverket.

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

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

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

Standardkrav
Vägar som passerar genom, eller intill, skyddade 
områden ska enligt Trafikverkets nationella 
mål skötas enligt gällande skötsel-, eller 
vårdplan för området. Vägarnas drift- och 

underhåll får inte ha negativ inverkan på de 
värden som skyddas.

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

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

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

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

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

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

6.10 Faunapassage, utter
Standardkrav
Spång, markeringsstenar, stängsel, 
torrtrummor och stränder ska vara i gott 
skick vilket främjar uttern att passera under 
bron. Röjning, rensning och slåtter ska ske 
vid passagen för att bibehålla passagens 
funktion. Två inspektioner sker per år, varav 
en vintertid för att upptäcka eventuella spår 
(fotodokumentera och skicka till beställare) 
och	en	direkt	efter	vårfloden	dock	senast	1/7	
för att kontrollera funktionen och åtgärda 
eventuella brister.

Arbete
Spång: Inspekteras varje vår direkt 
efter islossningen och skador åtgärdas 
så att spången bibehåller sin funktion. 
Markeringsstenar som ligger på spången ska 
ligga kvar. 

6. Generell skötsel av landskapets värden

Markeringsstenar: Vid markeringsstenarna 
ska det röjas för att hålla det fria från hög 
vegetation.

Stängsel: Inspekteras att de är ordentligt 
nedgrävda i marken och att inga ”kryphål” 
finns. Åtgärda eventuella skador som uppstått 
från snöröjningen. Närmast stängslet ska de 
röjas för att hålla det fritt från hög vegetation. 

Torrtrummor: Inspekteras varje år och 
åtgärdas vid behov så att trumöppningen inte 
är igensatt och att in- och utlopp är fria från 
hög vegetation. Åtgärda eventuell erodering 
vid in- och utlopp.
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BILAGA A. Generella utformningsprinciper
De generella utformningsprinciperna ska användas vid förstärkningsarbeten och mindre inves-
teringar samt vid skötsel och underhåll av väg och vägområde.
I kapitlet redovisas grundläggande utformningsprinciper som alltid bör gälla, oavsett land-
skapstyp eller särskilda värden, så att vägar och vägmiljöer på bästa sätt anpassas till omgiv-
ningen. Rekommendationerna rör huvudsakligen vägens förhållande till omgivningen, vilket 
främst påverkas av linjeföring, sidoområdenas utformning, men även utrustning inom vägmil-
jön och vården av det omgivande landskapet.

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

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

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

A.12 Beläggning
•	Beläggningen	ska	vara	enhetlig.	Vid	

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

A.13 Sidoområden
•	Släntlutningar	i	skärningar	och	bankar	

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

•	Bankhöjden	bör	hållas	nere.

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

•	Dikenas	djup	och	utbredning	bör	hållas	så	
små som möjligt utan att det inkräktar på 
funktionen. För djupa diken ger intrycket 
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av att vägen går på en hög bank och inte är 
inpassad i landskapet.

Befintliga diken utanför vägområdet får •	
inte breddas eller fördjupas utan tillstånd 
från länsstyrelsen. 

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

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

BILAGA A. Generella utformningsprinciper

Vägens sidoområden ska alltid täckas med •	
jord bestående av avbaningmassor från 
platsen eller motsvarande naturtyp vad 
gäller jordtäckets tjocklek, näringsinnehåll 
och struktur. Avbaningsmassor innehåller 
rötter och fröer från platsens naturliga 
flora	som	kan	gro	och	göra	att	ytorna	
läks snabbare och bättre smälter in i 
omgivningen. Mullrik jord återfinns i 
områden med åkermark och podsoljord i 
skogsmark. 

Att täcka slänterna med •	 fel typ av jord, 
leder till att en för platsen främmande 

vegetation uppkommer, vilket ger 
kontraster mot omgivningen. Ett exempel 
är frodig lövvegetation vid myrar.

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

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

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

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

Dikning och rensning av diken med myrar ska ske med stor restriktivitet och försiktighet. 
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Trumavslutningar bör snedkapas efter •	
innersläntens lutning. 

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

A.14 Växtlighet

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

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

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

Artrika vägkanter
Vägkanter med särskilt stor och •	
bevarandevärd artrikedom har inom 
Trafikverket fått benämningen ”artrika 
vägkanter”. De artrika vägkanterna hyser 
höga naturvärden samtidigt som de 
bidrar till ett vackrare och mer tilltalande 

BILAGA A. Generella utformningsprinciper

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

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

Om vägslänten slåttrats ändra fram till vattenbrynet, skulle 
det ge tydligare utblickar över älven och bron.
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landskap. Därför ska också dessa vägkanter 
skötas så att dess värden kan bibehållas 
och utvecklas så långt det är möjligt. 
Detta innebär att markarbeten längs de 
artrika vägsträckorna i möjligaste mån ska 
undvikas. Se Generell skötsel av landskapets 
värden, kapitel 6, för såtter/röjning, 
anpassad dikning m m.

A.15 Röjning och öppethållande av vyer
Avverkning av träd utförs med mål att •	
gallra fram en oregelbunden fördelning 
av det trädbestånd som sparas. Enstaka 

Skötseln av områden utanför vägområdet 
ingår inte i driftupphandlingen.

A.2 Utrustning i vägmiljön
A.21 Viltstängsel

Viltstängsel undviks på stora •	
jordbruksmarker. Eventuella viltstängsel 
över öppna myrar bör placeras så att 
utblickar främjas.

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

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

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

A.22 Vägräcken
Ett enhetligt utseende ska eftersträvas, •	
blanda inte olika typer av räcken.

A.23 Belysning
Belysning behövs inom tätorter, bymiljöer •	
och betydelsefulla knutpunkter. På 
landsbygden bör belysning på höga master 
undvikas. Flera lägre stolpar och mindre 

träd på jämna avstånd från varandra ger ett 
onaturligt och ordnat utseende som inte 
är eftersträvansvärt. Grupper av träd på 
varierande avstånd från varandra upplevs 
som naturligt och harmoniskt. 

Särskilt viktiga vyer finns med i bilaga C. •	
Inventering av landskapets värden, kartblad 
sid 66-99. Skötsel av dessa vyer kan även 
omfatta områden utanför vägområdet, och  
sker därför genom samarbetsprojekt med 
markägare eller andra intressegrupper. 

BILAGA A. Generella utformningsprinciper

En lyckad gallring med en oregelbunden fördelning av de träd som sparats.  
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driftområde, eller kanske allra helst hela 
Norrbotten.

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

A.3 Pausplatser
Pausplatser längs vägen i form av utsikts •	
platser eller parkeringsfickor kan skapas vi 
särskilt vackra platser.

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

Bullerplankens ändar ansluts mot mark •	
eller vinklas.

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

A.25 Skyltar
Skyltar placeras så att de inte i onödan •	
skymmer utblickar över landskapet eller 
viktiga vyer mot landmärken.

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

Skyltstorlek enligt gällande föreskrifter•	

A.26 Övrig utrustning
Övrig utrustning som möbler, tavlor, •	
väderskydd, toalettbyggnader m m ska 
ha en enhetlig karaktär. Utrustningen 
kan med fördel utformas som en ”familj”, 
där man strävar efter ett genomgående 
utformningstema för hela Piteå 

armaturer är att föredra. Enkla, diskreta 
armaturer och stolpar bör väljas för att 
så lite som möjligt störa upplevelsen av 
omgivande landskap. 

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

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

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

Armaturer på kort arm är att föredra.•	

A.24 Bullerskydd
Bullerskärmar ska vara enkla, diskreta och •	
anpassas till landskapets färgskala. Grått/
obehandlat trä bör användas i skogsmark, 
medan faluröda plank smälter in fint i mer 
utpräglade bymiljöer. Plank med olika 
strukturer såsom rutor och andra mönster 
bör undvikas. Ett enkelt plank, med eller 
utan ribbor, bestående av antingen grå/
träfärgade eller röda ribbor, är att föredra.

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

BILAGA A. Generella utformningsprinciper

Byhattsarmatur är vanlig längs vägar i äldre 
odlingslandskap.  
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ID Väg nr Avstånd från  
vägkant

Typ Skötselåtgärd/hänsyn Material

25103730010 373 1,80 meter Plats med tradition Suptall, bekant hållpunkt för resande med varor mellan Piteå och Älvsbyn. Skyddsräcke av metall som 
förhindrar påkörningsolyckor och samtidigt skyddr tallen för skador.

Träd

25305450010 545 15 meter Övergivet broland-
fäste

Ingick i övergiven, borträtad sträckning av landsvägen. Landfästena är välvda och består av kallmurade 
naturformade stenblock. Skötsel enligt kap. 6.5

Sten

25105540010
*5.4

554 4,5 meter Bensinpump Milstenar, kilometerstolpar, vägvisare och andra liknande vägobjekt ska vara i gott skick och skötas så 
att deras kulturhistoriska värde bibehålls eller stärks. 

Metall och 
betong

25105630010 563 del av väg Vägräcke Broräcke med grönmålad u-balk, typisk för 1950-talet, allt ovanligare idag. Hör till plattrambron över Al-
terälven vid Holmträsk (kbnr 776), som byggdes 1956.Målas, utan underhåll rostar de sönder. Viktigt att 
rätt (grön) kulör används. Skötsel enligt kap. 6.5

Metall

25106600010 660 del av väg Bågbro Stålbågbro över Piteälven i Vidsel. Två spann. Överliggande bågar. Byggd 1945. Konstbyggnadsnummer: 
BD 23. Bron ersatte den färja över Piteälven som tidigare fanns på platsen. Skötsel enligt kap. 6.3 och 6.5

Stål

25109360010 936 3,5 meter Kilometerstolpe Kilometerstolpe av grå granit, 3,5 m ONO om vägen genom Jävre Kontroll, manuell röjning, samt åtgärd 
av mindre skador enligt kap 6.5. 

Granit

B.1 Kulturobjekt 
 se Bilaga C, sid 66-99, för lokalisering av objekt.  
 * Objekt som ingår i prioriterat område 5.1, 5.2, 5.3 eller 5.4.

B.2 Stenmurar
       Längs driftområdets statliga vägar finns inga dokumenterade stenmurar.
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B.3 Kulturbroar
  se Bilaga C, sid 66-99, för lokalisering av objekt.  
 * Objekt som ingår i prioriterat område 5.1, 5.2, 5.3 eller 5.4.

ID Väg nr Klass Vattendrag Brotyp Ort

BD 233 373 III Gäddträskån Plattrambro i betong byggd 1948. V Långträsk

BD 31 373 III Åby älv Balkrambro i betong byggd 1950. Lillforsberget

BD 1208 374 III SJ-Stambanan Plattrambro i betong byggd 1958. Ö Sikfors

BD 1205 507 III Spår vid Munksund Plattrambro i betong byggd 1955. Munksund

BD 1167 513 III Åby älv Balkrambro i betong byggd 1954. Klubbfors

BD 1210 515 II Åby älv Balkrambro i betong byggd 1959. Väster om Björklidforsen

BD 622 543 II Lillpiteälven Plattrambro i betong byggd 1953. Sydväst om Åträsk

BD 618 543 III Lillpiteälven Plattrambro i betong byggd 1951. SO Manjärv

BD 626 544 III S.k. Rudtjärnbäcken Plattrambro i betong byggd 1951. NV Åselet

BD 1015 545 III Lillpiteälven Plattrambro i betong byggd 1951. NO Koler

BD 1083 547 I Arvidssundet Balkrambro i betong byggd 1951. Arvidsträsk

BD 1084 547 I Batusundet Plattrambro i betong byggd 1951. Arvidsträsk

BD 1086 547 II Tvärån Balkrambro i betong byggd 1952. Vid Arvidsträsk

BD 773 548 III Tvärån Plattrambro i betong byggd 1954. Granträsk

BD 241
*5.4

551 II Rokån Plattrambro i betong byggd 1938. Vid Roknäs

BD 171 552 III Vistån Balkrambro i betong byggd 1959. Övre Grundsel

BD 249 555 III Tvärån - Borgforsälven Bågbro i betong byggd 1949. Borgfors

BD 1207 561 III Tvärån Plattrambro i betong byggd 1956. SV Sikfors

BD 776 563 II Alterälven Plattrambro i betong byggd 1956. Vid Holmträsk

BD 487 572 II Alterälven Balkrambro i betong byggd 1955. Vid Norrfjärden

BD 488 575 III Rosån Balkrambro i betong byggd 1949. S Rosvik

BD 981 576 II Trundösundet Plattrambro i betong byggd 1953. Vid Trundön

BD 1183 648 III Vistån Balkrambro i betong byggd 1954. Fors

BD 253 659 III Isträskbäcken Plattrambro i betong byggd 1949. SO Övre Tväråsel
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B.3 Kulturbroar, fortsättning
  se Bilaga C, sid 66-99, för lokalisering av objekt.  
 * Objekt som ingår i prioriterat område 5.1, 5.2, 5.3 eller 5.4.

ID Väg nr Klass Vattendrag Brotyp Ort

BD 23 660 III Pite älv Bågbro i stål byggd 1942. Vidsel

BD 756 662 II Varjisån Balkrambro i betong byggd 1958. Norr om Storforsen

BD 178 670 III Laduträskets utlopp Plattrambro i betong byggd 1956. SV Bergås

BD 644 671 III Korsträskbäcken Plattrambro i betong byggd 1950. Älvsbyn

BD 1155 934 III Lillpiteälven Plattrambro i betong byggd 1951. Ytterstfors

BD 36 936 III Jävreån Balkrambro i betong byggd 1937. Jävre

BD 174 94 III SJ (Stambanan) Kontinuerlig plattbro i betong byggd 1959. Korsträsk
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B.4 Kulturvägar
  se Bilaga C, sid 66-99, för lokalisering av objekt.  
 * Objekt som ingår i prioriterat område 5.1, 5.2, 5.3 eller 5.4.

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

25105730010
*5.3

573 Rosfors 2 900 5,5 grus Undvik rätning, breddning och beläggning av vägen. Gruslagret bör ej ersättas av krossgrus, som 
nu har skett längre norrut, eftersom det har fel färg, form och storlek för att passa in i kultur-
miljön i Rosfors. Dika varsamt med hänsyn till floran. Skötsel av artrika vägkanter genom slåtter 
med skärande/klippande redskap och bortförning av höet. Vårda allén. Håll landskapet öppet, 
gärna genom fortsatt bete. Övriga delar av väg 573 är bredare och har sämre terränganpassning 
och har därför ej tagits med. Sträckan längs sjön Storkrokvattnet skulle dock vinna på återkom-
mande siktröjning.

25105460010 546 Åträsk-väg 545 24 700 grus Vägens sträckning och karaktär bör bevaras. Detta innebär att den ej bör dras om, breddas, 
beläggas eller få högre vägbank. Dika varsamt. Viktigt är också att odlingsmarken hålls öppen.

25106640010
*5.1

664 Fällfors 3 000 5 grus Vägens sträckning i plan och profil bör ej förändras och den bör ej heller breddas eller beläggas. 
Björkraden öster om rastplatsen i Fällfors är betydelsefull för landskapsupplevelsen (skapar rum 
och djup) och bör bevaras/vårdas. Siktröj vägkanten mot älven vid behov, så att man ser älven 
från vägen. I övrigt är det betydelsefullt att odlingsmarken hålls öppen.

25106600010 660 Vistträsk–Manjärv– 
Vidsel

17 400 7 oljegrus Vägen är i ganska dåligt skick (ojämn), speciellt vid tjällossningen på vårarna, och kan tänkas 
bli föremål för åtgärder. Eftersom vägen passerar genom känsliga kulturmiljöer bör vägkrop-
pen inte bli högre eller bredare än nu och slitlagret bör inte vara mörkt eller för slätt.  Vägen bör 
ej heller dras om i plan eller profil. Dika varsamt med hänsyn till vägkantsflora och omgivande 
landskap. Vägkanterna bör slås med klippande/skärande redskap under sensommaren och höet 
föras bort. El/belysningsstolparna bör vara av trä och armaturerna byhattar. Bevara stålbågbron 
i Vidsel.

25105540010
*5.4

554 Långnäs 2 700 5,5-6 asfalt Vägsträckningen, den låga vägbanken, de små dikena, vägbredden, björkallén samt de vägnära 
objekten bör bevaras. Vägbelysningen med trästolpar och byhattsarmaturer är ett viktigt miljö-
skapande inslag i vägmiljön och bör behållas.

25105490010
*5.4

549 Persibyn–Dalknösvägen 1 200 4,5 oljegrus Bevara vägens sträckning. Undvik breddning och höjning av vägkroppen. Behåll vägbelysningen i 
befintligt utförande. Håll odlingsmarkerna öppna och bevara om möjligt vägnära träd.
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B.5 Artrika vägkanter 
 se Bilaga C, sid 66-99, för lokalisering av objekt.  
 * Objekt som ingår i prioriterat område 5.1, 5.2, 5.3 eller 5.4.       

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

Arter Slåttertid

2500940011 94 Klöverträsk- 
korsningen

300 söder Markarbeten, 
kantskärning, 
utfyllnad, 
breddning, dikning 
utförs med 
särskild hänsyn 
enligt kap 6.6.

Blandskog: röllika, prästkrage, vitklöver, alsickeklöver, kattfot, skogsnycklar, 
skogskovall, blåklocka, rödklöver, rödblära, kvastfibbla, brudborste, åkerbär

Tidigast i  
slutet på juli

250094021
*5.2

94 Älvsbyn 400 Norr Åkermark/vall: röllika, vitklöver, rödklöver, blåklocka, skogskovall, kvastfibbla, 
norsk fingerört, prästkrage, kattfot, höskallra

250094020
*5.2

94 Älvsbyn 400 Söder Åkermark/vall: röllika, prästkrage, rödklöver, blåklocka, norsk fingerört, vitklö-
ver, höskallra

250094030 94 Vistträsk 2 900 Norr Del 1, äng: rödklöver, röllika, ängskovall, prästkrage, blåklocka, kattfot, vitklöver 
Del 2, barrskog: röllika, prästkrage, rödklöver, blåklocka, vitklöver, ögontröst, 
ängskovall, rödblära 
Del 3, äng: prästkrage, ängskovall, röllika, rödklöver, ormrot, kattfot, blåklocka, 
vitklöver

Tidigast första 
veckan i augusti

250094031 94 Vistträsk 2 900 Söder Del 1, blandskog:  blåklocka, röllika, prästkrage, kvastfibbla, rödklöver, 
förgätmigej, kattfot, vitklöver, ängskovall, ormrot 
Del 2, åkermark/vall: kvastfibbla, röllika, rödklöver, vitklöver, prästkrage, 
blåklocka, ängsklocka

250373010 373 Fagerheden 200 Norr Äng: blåklocka, kattfot, rödklöver, röllika, skogskovall, vitklöver, daggkåpa, 
ängsskallra, rödblära, ormrot, prästkrage

Tidigast i  
slutet på juli

2500373011 373 Fagerheden 200 Söder Äng: röllika, blåklocka, åkerbär, daggkåpa, rödblära, rödklöver, vitklöver, ormrot, 
ängsskallra, prästkrage, vårbrodd, backskärvfrö

250373020 373 Roknäs 100 Väster Barrskog: ormrot, kattfot, röllika, ängskovall, tåg, J-M nycklar, tätört, rödklöver, 
skogsnyckel

250503010 503 Blåsmark 400 Norr Tätort: timotej, ormrot, rödblära, vitklöver, prästkrage, röllika, blåklocka, 
kvastfibbla, rödklöver,, toppklocka, åkerbär, ängskovall, backskärvfrö

250503011 503 Blåsmark 400 Söder Naturbetesmark: kvastfibbla, vitklöver, rödklöver, röllika, blåklocka, prästkrage, 
backskärvfrö, ängskovall

250503021 503 Hortlax  400 Söder Barrskog: rödblära, tätört, prästkrage, ängskovall, röllika, vårfryle, vårbrodd, 
blåklocka, J-M nycklar, svärdtåg, ormrot, åkerbär, norsk fingerört, vitklöver, 
kattfot, rödklöver
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Objektsnr Väg nr Ortnamn Längd (m) Vägsida Skötselåtgärd/
hänsyn

Arter Slåttertid

250506010 506 Pitsund-Skuthamn 5 000 Väster Markarbeten, 
kantskärning, 
utfyllnad, 
breddning, dikning 
utförs med 
särskild hänsyn 
enligt kap 6.6.

Barrskog: vitklöver, röllika, ängskovall, rödklöver, ormrot, blåklocka, alsicke- 
klöver. Rödlistade arter: bottenviksmalört

Tidigast första 
veckan i augusti

250506011 506 Pitsund-Skuthamn 5 000 Öcter Barrskog: vitklöver, röllika, rödklöver, blåklocka. Rödlistade arter: bottenviksmal-
ört

2500374011 374 Hotell Storforsen 1 300 Barrskog: röllika, skogskovall, kattfot, rödklöver, ängsklocka, ängskovall, åkerbär, 
vitklöver, prästkrage, blåklocka, brudborste, ormrot

250506020 506 Piteå 3 300 Öster Del 1, lövskog: röllika, prästkrage, teveronika, vitklöver, rödklöver, ängskovall, 
strandråg, daggkåpa, rödblära, blåklocka, brudborste. Rödlistade arter: botten-
viksmalört 
Del 2, barrskog: röllika, rödklöver, vitklöver, åkerbär, rödblära, teveronika, blå-
klocka, strandveronika, gåsört. Rödlistade arter: bottenviksmalört

250506021 506 Piteå 3 300 Väster Del 1, lövskog: röllika, vitklöver, rödklöver, skogskovall, teveronika, brudborste, 
prästkrage, åkerbär, blåklocka, daggkåpa, ormrot, akleja, rödblära 
Del 2 barrskog: teveronika, röllika, rödklöver, blåklocka, vitklöver, ängskovall. 
Rödlistade arter: bottenviksmalört

250554010 554 Näsudden 200 Norr Äng: blåklocka, röllika, vitklöver, rödklöver Tidigast i  
slutet på juli250554011 554 Näsudden 200 Söder Äng: blåklocka, röllika, höstfibbla, vitklöver, rödklöver,

250555010 555 Borgfors 1 000 Söder Blandskog: röllika, rödklöver, prästkrage, vitklöver, blåklocka, åkerbär, ormrot, 
rödblära, kvastfibbla, styvmorsviol, smällglim

250555011 555 Borgfors 1 000 Norr Naturbetesmark: röllika, blåklocka, ormrot, åkerbär, rödklöver, vitklöver, 
höstfibbla, kummin, rödblära, prästkrage, ängskovall

250555020 555 Sikfors 100 Väster Tätort: röllika, prästkrage, blåklocka, rödklöver, kattfot, brandlilja, toppklocka, 
ormrot, förgätmigej, norsk fingerört, vitklöver, höstfibbla

BILAGA B. Förteckning över objekt

B.5 Artrika vägkanter, fortsättning
 se Bilaga C, sid 66-99, för lokalisering av objekt.  
 * Objekt som ingår i prioriterat område 5.1, 5.2, 5.3 eller 5.4.  
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Objektsnr Väg nr Ortnamn Längd (m) Vägsida Skötselåtgärd/
hänsyn

Arter Slåttertid

250576010 576 Trundön 200 Söder Markarbeten, 
kantskärning, 
utfyllnad, 
breddning, dikning 
utförs med 
särskild hänsyn 
enligt kap 6.6.

Hav/kust: ängskovall, rödklöver, röllika, vitklöver, ormrot, rödblära, tågarter, 
starr, gultåtel

Tidigast i  
slutet på juli

250664010
*5.1

664 Övrebyn 1 400 Öster Del 1, tätort: ängsklocka, röllika, rödklöver, vitklöver, blåklocka, prästkrage, 
ögontröst, höstfibbla, rödblära, ormrot, ängskovall, åkerbär, daggkåpa, 
backskärvfrö 
Del 2, äng: röllika, ängsklocka, vitklöver, rödklöver, kvastfibbla, åkerbär, 
blåklocka, brudborste 
Del 3, Barrskog: röllika, ängsklocka, kvastfibbla, prästkrage, rödklöver, åkerbär, 
ängskovall, vitklöver, kattfot

250664011
*5.1

664 Övrebyn 1 400 Väster Blandskog: ängskovall, blåklocka, röllika, vitklöver, rödklöver, ängsklocka, 
prästkrage, brudborste, rödblära, kattfot, omrot, daggkåpa

200664041
*5.1

664 Nybyn 50 Norr Äng: röllika, prästkrage, vitklöver, rödklöver

B.5 Artrika vägkanter, fortsättning
 se Bilaga C, sid 66-99, för lokalisering av objekt.  
 * Objekt som ingår i prioriterat område 5.1, 5.2, 5.3 eller 5.4.  
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ID Väg nr Vägsträck-
ning

Avstånd från 
vägkant

Längd Typ Antal träd Art Skötselåtgärd/hänsyn

-
*5.4

554 Näsudden 1,5 m 100 m Enkelsidig, söder 22 st Björk Besiktning av allé ska ske årligen av fackman med biologisk kompetens. 
Döda grenar större än 20 mm som kan utgöra fara ska tas bort. Grenar 
med större diameter än 10 cm ska dock inte sågas bort, eftersom såret 
kan bli en inkörsport för svampangrepp.
Manuell röjning ska årligen ske runt allé- och solitärträd till en bredd av 
2 m. Sly och annan hög vegetation som skuggar trädens stammar ska 
röjas bort.
All skötsel av alléträd, såsom plantering, beskärning, avverkning etc ska 
utföras på ett fackmannamässigt vis. Beskärning får endast utföras av 
personer med utbildning och kompetens i beskärningsteknik. Uppbygg-
nadsbeskärning görs för att vidmakthålla trädens kvalitet. På björkar i 
Västerbotten ska beskärning utföras på sensommaren, juli-september. 
Trädens behov av uppbyggnadsbeskärning rapporteras till driftledare 
innan åtgärd.
För att undvika att allé- och solitärträdens rötter, stam, gren- eller blad-
verk skadas ska markarbete inte utföras i rotsystemets utbredning. En 
tumregel är att rotsystemet är ungefär lika brett som trädets krona.
Se även kapitel 6.4.

-
*5.4

549 Persöbyn - 100 m Enkelsidig, norr 5 st Björk

5151
*5.3

573 Rosfors 1-3,5 m 845 m Dubbelsidig 40 st Björk

5153 933 Hortlax 2-2,5 m 250 m Dubbelsidig 65 st Björk

B.6 Alléer   
  se Bilaga C, sid 66-99, för lokalisering av objekt.  
 * Objekt som ingår i prioriterat område 5.1, 5.2, 5.3 eller 5.4.
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Väg nr Vattendrag Typ Typ av åtgärd Skötselåtgärd Inspektion

550 
*5.4

Rokån Utter Åtgärdad 2008 med markeringsstenar Kontroll och röjninga av hög vegetation. 1 gång under vinterperiod och  1 gång efter vårflo-
den,  
senast 1/7.543 Lillpiteälven Utter Åtgärdad 2008 med markeringsstenar Kontroll och röjninga av hög vegetation.

E4 Alterälven Utter Åtgärdad 2008 med spång Kontroll, röjning aoch åtgärda skador på spången.

545 Gammelsträsket Utter Åtgärdad 2008 med markeringsstenar Kontroll och röjninga av hög vegetation.

374 Isträskbäcken Utter Åtgärdad 2008 med markeringsstenar Kontroll och röjninga av hög vegetation.

B.7 Faunapassager

 se Bilaga C, sid 66-99, för lokalisering av objekt.  
 * Objekt som ingår i prioriterat område 5.1, 5.2, 5.3 eller 5.4.  
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BILAGA C. Inventering av 
landskapets värden, kartblad
Vägarna inom Piteå driftområde har 
inventerats med avseende på landskapets 
visuella värden vilket redovisas på följande 
17 kartblad. Visuella värden omfattar viktiga 
vyer, t ex mot vatten och vattendrag samt mot 
landskapsrum så som odlingsmark, myrar, 
sjöar och vattendrag. 

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

Underlag är Vägkartan i skala 1:100 000, samt 
motsvarande GIS-data från Trafikverket och 
länsstyrelsen i Norrbottens län.

Översiktskarta över  
kartbladens uppdelning.
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BILAGA C. Inventering av landskapets värden, kartblad

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

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

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

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

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

±
Teckenförklaring
Visuella vyer

Statliga vägar

Landskapsinventering

Tät bymiljö

Vy odlingsmark

Vy vatten

Vy odlingsmark, vatten

Vy myr

Potentiell vy odlingsmark

Potentiell vy vatten

Driftområde

±
Teckenförklaring
Natur- och kulturvärden

Fornlämningar
< 50 m från vägen

!( Kulturobjekt

#* Milstolpe

GF Utterinventering

Kulturbroar

#* Klass I

#* Klass II

#* Klass III

Alléer

Kulturväg

Artrika vägkanter

Statliga vägar
Fornlämningar yta
< 50 m från väg

Driftområde

Kulturmiljöprogrammet

Bevarandeprogram odlingslandskap

N2000

N2000 Piteälv

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse Natur

Naturreservat

Riksintresse Kulturmiljö

Riksintresse rennäring
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KARTA 7 
Visuella värden 
skala 1:100 000
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KARTA 8 
Natur- och  
kulturvärden 
skala 1:100 000
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KARTA 9 
Visuella värden 
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KARTA 10 
Visuella värden 
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KARTA 13 
Visuella värden 
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Trafikverket Region Nord. Besöksadress: Sundsbacken 2-4, 971 25 Luleå.
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90
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