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Mellan entréerna till Säffl e föreslås en upphöjd skiljeremsa. En rad med marktegel föreslås som sammanhållande tråd utmed sträckan.

  -

Utrustning som skyltportaler och skyltar ses över så att de hålls enkla och inte stör
omgivningen.  Källla: Safeline

Skiljeremsans vägg belyses med en väl avkärmad belysning i
första hand. Källa: S:t Eriks

Varje delområde får sin karaktär på skiljeremsan men
sammanhålls av en rad med marktegel.

Sektion över den upphöjda skiljeremsan. Bredden varieras utmed sträckan och anpassas till omgivningen.

Utmed sträckan ska belysning av miljön runt vägen eftersträvas istället för att en
rad med stolparmaturer används.



 -



3. Räckena på gång- och cykelvägen bör bytas ut. Alternativt behålls de
och belyses med en armatur. Källa: Fergin

4. Om bullerskärm behöver användas är det viktigt att utsikten bibehålls över
Byälven och in mot centrum. Även räckena på sträckan ska ses över och strä-
va efter att bibehålla utsikten.  Källa: Saferoadbirsta.se

2 och 5. Brostöd och undersidan av broarna belyses. Källa: Transportforum.

1. Silon målas ljus upptill och belyses kvällstid. Se framsidan för målning av silon. Källa: Fergin

Skiljeremsan föreslås med lågväxande vegetation ev i kombination med tåligt
gräs som även klarar sig med enbart en tunn växtbädd. Källa: Vegtech.se



 -

3. Belyser träden på respektive sida av gång- och cykeltunnel
och måla gång- och cykeltunnel vit.
Illustration: Annika Johansson

2. Exempel på utformning av cikrkulationsplats som harmonerar
med  mittbarriär i betong.

4. Belys träden/tallarna vid pendelplan med spottar på stol-
par. Ger en välkomnade och tryggare miljö. Källa: Fergin

Skiljeremsan föreslås ges en trädgårdskaraktär. Behövs skydd mot bullret för omgivande bostäder förstärks
villastadskaraktären med en tegelmur.
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2 och 3. Exempel på hur marken en modellering ska göras. Jämför vänstra sidan med om markmodellering utförs.
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