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Läsanvisning och bakgrund

De som arbetar med ett vägprojekt måste förstå varandra, de olika begreppen och de gemensamma målen. Av tradition beskrivs utformn-
ing i tekniska termer och parametrar. Men vi behöver också tydligare förstå de form- och rumsliga konsekvenser och upplevelsevärden som 
vägen ger. 

I ett vägprojekts olika skeden ingår personer med olika kompetenser och erfarenheter. Det är därför viktigt att hitta ett gemensamt språk i 
processen. Bilden är oslagbar för att identifiera vad som avses eller inte avses. Bilden är ett instrument som kan användas både i de tidiga 
planeringsskedena och i utförandeskedena. 

Vägbilder ska betraktas som ett hjälpdokument och ett gemensamt DISKUSSIONSUNDERLAG för mål, värdering och val. Vägbilder värder-
ar inte bra eller dåligt utan visar på exempel och konsekvenser av olika val. Poängen är att med hjälp av bilder underlätta diskussion och 
samsyn såväl internt som externt och att arbetssättet är stimulerande och effektivt. 

Vägbilder består av bildpar som visar ett antal typexempel och vanliga situationer. Bildparen är baserade på verkliga miljöer där en eller 
flera bilder justerats i bildprogram för att visa på skillnader och möjligheter. Varje bildpar belyser en specifik del, t ex vägområde, och gör 
inte anspråk på att vara optimala i alla delar. 

För mer kunskap inom vägutformning och vägarkitektur: Vägen - En bok om vägarkitektur, Benny Birgersson. Vägverkets publikation 
2006:28 VGU-Vägar och gators utformning, publikationsnr 2015:086, 2015:087, 2015:088, 2015:089, 2015:090
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1. Linjeföring

Vägens linjeföring, som avgör hur vägens sträckning förhåller sig till landskapet, är 
ett samspel mellan vägens och terrängens former. Detta samspel kan vara mjukt 
och följsamt eller brutalt och trasigt beroende på hur väl man lyckats att passa in 
vägen i landskapet.
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1. Linjeföring  Vägen passerar en dalgång. Vecken i linjeföringen beror delvis på att vertikalradierna är för små och att de har för liten båglängd. 
 Vägens horistontalgeometri utgörs av vänsterkurva (i bildens början)- raklinje - vänsterkurva -  högerkurva.
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Bilden illustrerar en linjeföring med större vertikalradier. Dock innebär stora vertikalradier större bankar eller skärningar än vad små vertikalradier gör.
Horistontalgeometrin har förenklats till vänsterkurva – s-klotoid – högerkurva.
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1. Linjeföring Väglinjen blir mer harmonisk och samspelar med landskapet bättre om man undviker synliga raksträckor. 
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Övergången mellan kurvorna görs med klotoider för att skapa mjuka linjer utan knyckar. Notera att en elegant och smäcker bro  smälter väl in i landskapet, trots att den är relativt hög.
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1. Linjeföring 
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Tänk på att vägen inte får stycka landskapet och odlingsmarken i för små bitar att marker fortsättningsvis ska vara brukbara vid planering av väg. Blir de svårtillgängliga riskerar de att inte brukas och nyttjas och 
växer i stället igen och förändrar landskapsbilden. Detta gäller både vid nydragning av väg, men även vid mitträckesåtgärder. Dialog med markägare är viktigt.
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1. Linjeföring Kort vertikalkurva ger en knyck i profilen som kan se ut som en sättning och ge en orolig linjeföring
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I den bearbetade bilden har en längre båglängd på vertikalkurvan illustrerats vilket ger en lugnare profil.
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1. Linjeföring Tvär horisontalkurva på krön ger knyckig linjeföring och bristfällig visuell ledning. Denna utformning stödjer inte en trafiksäker självförklarande linjeföring.
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En övergång med klotoid signalerar högerkurvan bättre.
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1. Linjeföring Denna trafikplats av rutertyp uppfyller alla tekniska  krav men har inte fullt ut bearbetats efter platsens förutsättningar.
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Genom att ge av- och påfartsramper en mjuk linjeföring upplevs trafikplatsen mer anpassad till landskapet eftersom att visuella knyckar har tagits bort. Notera hur de tre broarna har stöd i landskapet och att de 
har en gemensam gestaltning.
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1. Linjeföring Avfartsrampens horisontalgeometri utgörs av en högerkurva-raklinje-högerkurva och en konkav kort vertikalgeometrikruva, vilket ger en svacka. 
 Görs rampen i stället med genomgående högerkurvatur utan raklinje blir det ingen svacka. Vertikalkurvor bör vara 5 till 10 gånger större än horisontalkurvan.
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Högerkurvan är placerad där profilen fortfarande är plan innan rampen börjat stiga. Kurvan syns ur lågt perspektiv och blir därför skarp.  
Rampen svänger av åt vänster innan sekundärvägskorsningen men det syns dåligt eftersom krökningen börjar först efter att profilen viker av.
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2. Vägområde

Vägens möte med terrängen blir också trafikantens möte med omgivningen.  
Även om vägen i sig är väl inpassad och landskapet vackert kan helhetsintrycket 
förstöras av ett okänsligt eller slarvigt utformat vägområde.



22

2. Vägområde 
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Avskärmningen av sidovägen dämpar intrycket av att vägarna dominerar i landskapet. Huvudvägens linjeföring och visuella ledning blir därmed tydligare. 
I den bearbetade bilden har sidområdet kompletterats med en vall som skärm mot sidovägen.
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2. Vägområde
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Mittremsans bredd och utförande har betydelse för upplevelsen av vägrummet.  Omsorg i utförandet harmonierar med övrigt sidoområde och ger ett lugnare helhetsintryck.  
En grusad yta kan se ovårdad ut och är i regel mer känslig för eftersatt skötsel än gräs/naturmarksvegetation.
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2. Vägområde
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Även små förändringar av sektionen påverkar helhetsintrycket av vägen. Observera konsekvenser av mittremsans utformning så som bredd och ytmaterial. 
Driftaspekter är viktiga. I den bearbetade bilden har mittremsan en smal gräsremsa.
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2. Vägområde En dålig och okänslig hantering av sektionen ger ofta ett trasigt intryck. Val av sektion/normalsektion bör alltid utgå från landskapets skala och karaktär.  
 Bilden redovisar en traditionell sektion med öppet dike. Det ger en karaktär mer som trafikled än stadsväg.



29

Vägområdets skala och sektionen samt även utformning av vägens sidoområden, påverkar hur väl väg- och gaturummet anpassar sig till omgivningen och dess karaktär.
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2. Vägområde
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Överskottsmassor ska inte placeras så att utblickar skyms. Den bearbetade bilden visar på möjligheten att visa upp landskapets karaktär med dess nya roll som ”bärare” av en väg.
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2. Vägområde
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Sidovägar och parallellvägar bör i möjligaste mån anpassas till befintlig struktur och skala för att minimera intrycket av ett trasigt vägrum. 
Små detaljer som val av slitlager, och val av olika material har betydelse vid övergången mellan gammalt och nytt.
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2. Vägområde
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Anslutningar till små vägar från ombyggd huvudväg ska anpassas och utformas omsorgsfullt så att karaktären och funktionen behålls. 
Vägbredd och anslutningen till naturmarken är viktiga kvaliteter som innebär att vägen stämmer med sitt sammanhang.
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2. Vägområde
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Arbetsvägen får efter vägbygget en ny funktion som ska stämma med användarens, markägarens behov.  Vägbredd, slitlager och anslutningen till naturmarken är 
viktiga detaljer som påverkar hur arbetsvägen kommer att upplevas från huvudvägen.
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2. Vägområde Gång- och cykelvägar bör ges utrymme att variera i sidled längs vägen. Tänk på att linjeföringen måste finna stöd i terrängen och inte kännas omotiverad. Sparad vegetation kan vara värdefullt 
samtidigt som man ska beakta trafiksäkerhets- och trygghetsaspekten. Om linjeföringen tar hänsyn till skogsdungar mm, är det viktigt att de inte avverkas av misstag i byggskedet.
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Gång och cykelvägar bör följa landskapet på ett naturligt sätt utan onaturliga knyckar. Det ska finnas ett medvetet samspel i linjeföringen mellan huvudvägen och gång- och cykelvägen.
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2. Vägområde
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Övergången mellan berg- och jordskärning sker på ett mjukare och naturligare sätt med propellerbladsutformning av slänten. Som en följd av detta blir  viltstängslet mindre iögonfallande.
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2. Vägområde Ytterslänt, ej utformad enligt propellerbladsprincipen, dvs. samma släntlutning i hela skärningen.
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Ytterslänt, utformad enligt propellerbladsprincipen, dvs. slänten har samma bredd längs hela skärningen och en släntlutning som varierar.
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2. Vägområde Höga bakslänter bör anpassas för etablering av naturlig vegetation med åtgärder som exempelvis påförda avbaningsmassor, stödplanteringar och sådd.  
 Det ger en bättre anpassning av vägen till omgivande terräng.
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Det är viktigt för helhetsresultatet att så fort som möjligt underlätta etablering av naturlig vegetation. Det enklaste sättet är att tillvarata avbaningsmassor utmed väglinjen. 
Även innerslänten kan bearbetas så att ett naturligt fältskikt etableras.



46

2. Vägområde
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För att vägmiljön skall få ett bra helhetsintryck krävs det finish på anslutande ytor och slänter. Släntutformning och ytskikt bör kännas så naturliga som möjligt i förhållande till omgivande landskap.
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2. Vägområde Stora ytor med krossmaterial ger ett obearbetat uttryck och förtar den annars välgestaltade omsorgen av bron. 
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2. Vägområde En distinktare gräns mellan krossytan under bron och den gräsklädda kon är en detalj som skulle kunna höja gestaltningsnivån ytterligare.
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2. Vägområde Även grässlänter kan ge ett monotont intryck.
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Vegetationen ska anpassas till landskapstyp och befintlig vegetation. Varierar vägområdet minskar monotonin och trafiksäkerheten ökar.
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2. Vägområde
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Omsorgsfullt utformad och anpassad trummynning bidrar till en god finish och ger dessutom ökad trafiksäkerhet.
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2. Vägområde
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Omsorg om bergskärningar, krön och hyllor ger  ett naturligare och mer harmoniskt utseende. I den bearbetade bilden har toppen på berget sprängts bort.



58

2. Vägområde
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Täckning av slänter eller ej har stor påverkan på hur pass bra vägen smälter in i landskapet.
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2. Vägområde “Trasiga” ytor ger lätt ett ofärdigt intryck.
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Ett fåtal och genomgående materialval ger en lugn miljö. Ytor ska omsorgsfullt ansluta till varandra.
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2. Vägområde Gabioner används ofta som stödmurar.
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Mängd och placering kan dock ge väldigt olika intryck.
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3. Korsningar, trafikplatser och sidoanläggningar

Alla korsningar från den stora ytkrävande trafikplatsen till det enkla vägskälet 
ställer höga krav på utformningen. De skall vara både trafiksäkra och estetiskt 
tilltalande samtidigt som de skall upplevas som en del av väganläggningen. Även 
olika typer av sidoanläggningar som rastplatser, driftvändplatser och kontroll- 
platser skall ges en bra placering i terrängen. Omsorg i utförandet bidrar till att 
dessa får en naturlig  förankring i landskapet.
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3. Korsningar, trafikplatser och sidoanläggningar



67

Terrängformerna vid en korsning upplevs ofta som en restyta som är betingad av att vägsektionen möter befintlig mark. Det är en fördel att modellera och medvetet utforma dessa ytor. Sektionen kan varieras, 
släntfot kan avrundas osv. Lämpliga överskottsmassor bör användas för att utjämna nivåskillnaden mellan ramp och som här, primärväg. Behandla primärvägen, sekundärvägen och ramperna som en helhet.
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3. Korsningar, trafikplatser och sidoanläggningar Onaturliga och obearbetade former av överskottsmassor ger ett märkligt landskap.
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I den bearbetade bilden har mellanytorna medvetet utformats för att ge en helhetslösning.
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3. Korsningar, trafikplatser och sidoanläggningar
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Vid utformning av tryckbankar i vägens sidoområde bör en ”naturlik” utformning och vegetationsetablering eftersträvas. Genom att anpassa tryckbanken till anslutande terrängformer kan risken för ett negativt 
visuellt intryck reduceras. En mer bearbetad utformning har ingen inverkan på bankens funktion, men är viktig för helhetsintrycket av väg- och järnvägsmiljön.
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3. Korsningar, trafikplatser och sidoanläggningar 
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Bilden visar hur man kunnat undvika mötesplatser genom att bredda vägen i stället. Samtidigt blir vägens anpassning till landskapet bättre och den visuella ledning för föraren.  
Drift av vägen, så som snöröjning, blir också lättare utan hacken i väglinjen.
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4. Broar och portar

En bro eller port skall inordnas i helheten och kännas som en del av vägen 
samtidigt som den signalerar samhörighet med landskapet.
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4. Broar och portar Var noga med att studera brons förhållande till underliggande vägbana. Brons lutning ger ett disharmoniskt intryck.
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I den bearbetade bilden är brobanan horisontell och ligger inte parallellt med underliggande vägbanan.
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4. Broar och portar
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En öppen bro ger bättre utblick in i nästa rum och visar landskapet som finns på andra sidan. Oavsett brotyp är det viktigt att bankar, koner och anslutningar ges omsorg och ett naturligt utseende.
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4. Broar och portar
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Vid ombyggnad av vägen la man även ned omsorg på befintliga, obearbetade ytor. Anslutningar, slänter och koner ger inte längre ett trasigt intryck.
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4. Broar och portar
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Låt brons former framhävas. Inga onödiga planteringar.
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4. Broar och portar
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Materialmöten, avslut, och övergångar ska göras så enkla som möjligt. 
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4. Broar och portar Belysningstolpar på bron förtar det horisontella uttrycket.
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I det här fallet har belysningsstolparna placering ändrats för att samspela bättre med bropelare och landfästen.
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4. Broar och portar Stupröret är placerat fel både ur teknisk och estetisk synvinkel. Ofta är en bro konvex, vilket gör att ytvattnet rinner från stupröret i ursprungsbilden.  
 Det mesta av vattnet rinner alltså ändå åt sidorna.
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 I den bearbetade bilden är stupröret borttaget och avvattningen sker i brons slutändpunkter.
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4. Broar och portar
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Genom en uppdelning av skivstödet till två pelare kommer bron att upplevas som mer öppen och med bättre genomsikt.
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4. Broar och portar
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En enkel avrundning av släntfoten ger en mjukare övergång till terrängen.
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4. Broar och portar
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Tänk igenom och lägg omsorg om materialmöten, exempelvis som här mellan kantsten och kantbalk.
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4. Broar och portar Naturliga stråk i landskapet, så som visuella, biologiska och kulturella, skärs av när en bank anläggs.
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Ett öppet landskap påverkas mer av en bank än vad ett skogslandskap gör.
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4. Broar och portar Biologiska och visuella samband bevaras i större utsträckning med en öppen brolösning.
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Banken skär av dalgången. En dalgång kan bevara sin öppenhet genom en landbro sk landskapsbro.
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5. Vägutrustning

En okänslig ”möblering” kan förstöra ett vackert vägrum och en väl anlagd väg.
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5. Vägutrustning  Bergsskärning med räcke. Vägsektionen kan göras smal, men då krävs nästan alltid sidoräcke som skydd för oeftergivliga föremål.
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Bergsskärning utan räcke. Sidoräcken kan undvikas om vägsektionen görs bredare och oeftergivliga föremål hamnar utanför säkerhetszonen.
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5. Vägutrustning Okänsligt placerad belysning ger ett rörigt intryck. Om möjligt bör höjd och placering anpassas till landskapet. Belysningsstolpar påverkar vägrummet, även på dagen.
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Finns det behov av belysning?
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5. Vägutrustning
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Sidoplacering eller mittplacering av belysning ger olika uttryck och förutsättningar. Sidoplacering ger en förstärkt rumsbildning.
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5. Vägutrustning



109

Val av vägvisning och placering bör harmoniera med vägrummets skala. Trafikanten skall i god tid ha möjlighet att skapa sig en uppfattning av vägval. 
Portalplacering rekommenderas när det är viktigt att förstärka möjligeten att upptäcka vägskälet i tid. Använd inte fler vägmärken än nödvändigt.
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5. Vägutrustning
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Tänk på placering av vägskyltar så att broar och brofästen inte skyms i onödan. Placera hellre avståndstavlan efter bron. 
En nedtonad och matt skyltbaksida är mindre störande än en reflekterande och  ljus baksida.
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5. Vägutrustning
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Stora vägmärken kan upplevas som störande och bör undvikas framför allt i innerkurva. Tabellvägvisare är ofta effektivare än en stor skylt med mycket informa-
tion. Undvik att montera skyltar på broar. Skyltarna kan förta intrycket av konstbyggnaden.
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5. Vägutrustning
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Övergångar mellan räcken måste man lägga särskild vikt vid för att de ska vara bra. Håll om möjligt nere antal typer av vägutrustning.
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5. Vägutrustning Räcket ovan sneddar diagonalt längs innerslänten på en lång sträcka och avslutas i ytterslänt. Såväl räckets linjeföring som avslut ger intryck av tveksamhet och instabilitet.
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Exempel på distinkt räckesavslutning i ytterslänt.
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5. Vägutrustning



119

Om viltstängslet placeras strax bakom släntkrönet på bullervallen förstärks inte formen av vallen på samma sätt som när det placeras på släntkrönet.
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5. Vägutrustning En bullerskärm behöver underhållas, vilket kan vara svårt om den står allt för nära vägen.
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Att kombinera bullervall och skärm ger ett varierat sidoområde.
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5. Vägutrustning
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Av olika anledningar kan det behövas sidoräcke t.ex. vid vattenskyddsområde. Tänk på att olika typer av räcke ger genomsiktlighet av varierande grad.
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5. Vägutrustning
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Alla räckestyper har sina för- respektive nackdelar. Viktigt är att analysera vilken typ som lämpar sig bäst för platsen.
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5. Vägutrustning
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