
 

WWW.SCAN-INFO.NL 

Route 4 
3460 km, de route gaat door midden Zweden en noord Zweden. U rijdt over weg 45 (Inlands 
vagen) naar het noorden en over de E4 (langs de Botnische Golf) ter g naar het zuiden. 
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Hieronder geven we de route in een notendop en een (kleine) opsomming van bezienswaardigheden 
langs de route. Bij de beschrijving van de diverse provincies (län) kunt u meer informatie vinden 
over de bijzonderheden en bezienswaardigheden in deze provincies. 
Met deze opsomming en routebeschrijving, een goede wegenkaart (of navigatiesysteem) en een 
reisgids van Zweden kunt u een vakantie beleven zoals nooit te voren. 
U kunt natuurlijk te allen tijde van deze route afwijken en uw eigen route volgen. 
 

De route in een notendop 
U vertrekt in Göteborg en rijdt langs de Göta älv over weg 45 naar het noorden. 
 

Wegnummer en beschrijving 
45: Göteborg - Surte - Alvängen - Lilla Edet - Trollhättan 
45: Trollhättan  - Vänersborg - Mellerud - Åmål - Säffle - Grums - Vålberg 
45: Vålberg - Fagerås - Rottneros - Sunne - Torsby - Malung 
 

Bezienswaardigheden 
Göteborg   : diverse kerken, musea, historische gebouwen en parken, visafslag Fiskehamn, Liseberg  
                   amusementspark 
Trollhättan: waterval Göta älv, diverse sluizen, Trollhätte Kanaalmuseum 
Säffle        : Vikingmuseum 
Rottneros  : Rottneros Bloemen en Beeldenpark 
Sunne        : geboorteplaats van de schrijfster Selma Lagerlöf  
Torsby       : Fins openluchtmuseum  
Malung       : dans- en folkloristische feesten in park Grönland 
 

Wegnummer en beschrijving 
45     : Malung - Johannisholm 
45/26: Johannisholm - Mora 
45     : Mora - Färnäs - Orsa  Västbacka - Sveg 
45/84: Sveg - Älvros 
 

Bezienswaardigheden 
Orsa: Grönklitt is een berenpark ten noorden van het dorp (Orsa komt van het Latijn voor beer),  
         een 14de eeuws kerkje, authentiek stationsgebouw 

 
Wegnummer en beschrijving 
45: Älvros - Ytterhogdal - Rätan 
45: Rätan - Svenstavik - Tandsbyn - Östersund 
45: Östersund - Häggenås - Hammerdal - Strömsund 
 

Bezienswaardigheden 
Älvros      : Älvros kyrka, Älvrosgården 
Östersund: ligt aan Storsjön, tegenover het eiland Frösön, universiteitstad, Frösö Zoo, Gaaltije  is  
                  een centrum voor de zuidelijke Sami cultuur 

 
Wegnummer en beschrijving 
45       : Strömsund - Dorotea - Vilhelmina - Storuman 
45       : Storuman - Sandsele 
45/363: Sandsele - Sorsele 
45       : Sorsele - Arvidsjaur 
 

Bezienswaardigheden 
Storuman  : botanische tuinen in Hemavan 
Sorsele     : Vindelfjällen Natuurreservaat 
Arvidsjaur: u kunt een uitstapje maken naar Arjeplog over weg 95 (Silvervägen), met een beetje  
                  geluk ziet u rendieren, Lappstaden (Samen stad) 
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Wegnummer en beschrijving 
45: Arvidsjaur - Moskosel - Polcirkelns semesterby - Jokkmokk 
45: Jokkmokk - Porjus - Gällivare - Malmberget 
 

Bezienswaardigheden 
Moskosel     : Rallarmuseet 
Jokkmokk   : de 4 nationale parken zijn: Sarek, Muddus, Padjelantaen Stora Sjöfallet, Sami markt,  
                     Poolcirkel 
Porjus        : is gebouwd op de plaats waar het Grote Lulemeer (Stora Lulevatten) leegstroomt in de  
                    Grote Lule (Stora Luleälven), het dorp is rond 1900 gebouwd om de arbeiders van de  
                    waterkrachtcentrale (één van de oudste en krachtigste in Zweden) een woonplek te  
                    bieden 
Gällivare    : skigebied Dundret, mijnbouwstad 
Malmberget: ligt ten noorden van Gällivare en is alleen te bereiken via Gällivare want andere  
                    wegen vanuit Malmberget lopen dood in een moerasgebied, Gropen is een stuk open  
                     mijn dat de stad in tweeën deelt 
 

Wegnummer en beschrijving 
E10: Malmberget - Hakkas - Tallvik - Överkalix 
98 : Överkalix - Tallvik - Övertorneå 
99 : Övertorneå  - Karungi - Haparanda 
E4 : Haparanda - Töre - Luleå 
 

Bezienswaardigheden 
Övertorneå: houten kerk met een orgel uit de 17de eeuw 
Haparanda : ligt aan de rivier Torne die de grens vormt tussen Zweden en Finland 
Luleå         : kerkdorp Gammelstad (Werelderfgoedlijst), Norrbottens museum 
 

Wegnummer en beschrijving 
97                  : Luleå - Boden 
356/94           : Boden - Trångfors - Heden - Älvsbyn 
374                : Älvsbyn - Vidsel - Storforsen  
Ongenummerd: Vidsel - Edet- Muskus - Vistheden 
94                  : Vistheden - Älvsbyn 
374                : Älvsbyn - Piteå 
 

Bezienswaardigheden 
Älvsbyn/Vidsel: Storforsen is een natuurreservaat met één van de grootste Europese watervallen,  
                         het gemiddelde debiet is ongeveer 250 m³/s, maar rond midzomer kan dit tot 
                         870 m³ m/s oplopen, het water verliest 82 meter hoogte over een afstand van 5 km 

 
Wegnummer en beschrijving 
E4 : Piteå - Skellefteå 
364: Skellefteå - Burträsk - Umeå 
E4 : Umeå - Hörnefors - Nordmaling - Husum - Örnsköldsvik  
E4 : Örnsköldsvik - Docksta - Härnösand 
 

Bezienswaardigheden 
Umeå       : Zweeds Skimuseum, Umedalens Skulpturpark, bekend als de 'berkenstad' omdat er veel  
                  lanen met berkenbomen zijn, in 2014 culturele hoofdstad van Europa 
Härnösand: de poort naar Hoge Kusten (Höga kusten) en de Kvarkenarchipel (Werelderfgoedlijst),  
                  Murberget Länsmuseet Västernorrland 
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Wegnummer en beschrijving 
E4: Härnösand - Timrå - Sundsvall 
E4: Sundsvall - Jättendal - Hudiksvall - Iggesund - Enånger - Söderhamn  
E4: Söderhamn - Bergby - Hagsta - Gävle - Uppsala 
 

Bezienswaardigheden 
Sundsvall : Kulturmagasinet is een museum en bibliotheek 
Hudiksvall: Hudiksvalls Kyrka 
Iggesund  : Bodarnegrottorna is een grottensysteem dat 2600 m lang is 
Gävle       : spoorwegmuseum, Furuviksparken 
Uppsala    : Domkyrka, Gamla Uppsala, Botanische tuinen 

 
Wegnummer en beschrijving 
E4       : Uppsala - Stockholm 
E4/E20: Stockholm - Södertälje  
E20     : Södertälje  - Eskilstuna 
 

Bezienswaardigheden 
Stockholm: diverse musea, Djurgården, Drottningholm, Vikingennederzetting Birka  
                   (Werelderfgoedlijst), Riddarhuset 
Södertälje: diverse musea en kerken 
Eskilstuna: veel parken en musea, Parken Zoo, Ramsundsristningen, Ogaklev 

 
Wegnummer en beschrijving 
214: Eskilstuna - Lappe 
52 : Lappe - Sköllersta 
51 : Sköllersta - Åby 
E20: Åby - Vretstorp - Laxå - Hova - Mariestad 
E20: Mariestad - Götene - Skara - Vara - Vårgårda - Alingsås  
E20: Alingsås - Göteborg 
 

Bezienswaardigheden 
Mariestad: ligt aan het Väner meer 
Skara      : Skara Sommarland (amusementspark, het museum van Västergötland, kathedraal van  
                 Skara 
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Bezienswaardigheden langs deze route 
 
Göteborg          : diverse kerken, musea, historische gebouwen en parken, visafslag Fiskehamn,  
                           Liseberg amusementspark, Trädgårdsföreningenspark, Slottsskogen, Göteborgs  
                          botaniska trädgård, Historiska museet , Sjöfartsmuseet, Röhsska museet (museum  
                          voor design en toegepaste kunst) Museum of World Culture (Världskulturmuseet),  
                          Universeum Göteborg (natuur- en wetenschapsmuseum, vooral erg leuk voor  
                          kinderen) 
Trollhättan       : waterval Göta älv, diverse sluizen, Trollhätte Kanaalmuseum 
Rottneros         : Rottneros Bloemen en Beeldenpark 
Sunne               : geboorteplaats van de schrijfster Selma Lagerlöf 
Torsby              : Fins openluchtmuseum 
Malung             : dans- en folkloristische feesten in park Grönland 
Orsa                 : Grönklitt is een berenpark ten noorden van het dorp (Orsa komt van het Latijn  
                          voor beer), een 14de eeuws kerkje, authentiek stationsgebouw 
Östersund        : ligt aan Storsjön, tegenover het eiland Frösön, universiteitstad, Frösö Zoo, Gaaltije   
                          is een centrum voor de zuidelijke Sami cultuur 
Storuman        : botanische tuinen in Hemavan 
Arvidsjaur       : u kunt een uitstapje maken naar Arjeplog over weg 95 (Silvervägen), met een  
                         beetje geluk ziet u rendieren 
Jokkmokk       : de 4 nationale parken zijn: Sarek, Muddus, Padjelantaen Stora Sjöfallet, Sami  
                         markt, Poolcirkel 
Porjus             : is gebouwd op de plaats waar het Grote Lulemeer (Stora Lulevatten) leegstroomt in  
                         de Grote Lule (Stora Luleälven), het dorp is rond 1900 gebouwd om de arbeiders  
                         van de waterkrachtcentrale (één van de oudste en krachtigste in Zweden) een  
                         woonplek te bieden 
Gällivare         : skigebied Dundret, mijnbouwstad 
Haparanda      : ligt aan de rivier Torne 
Luleå              : Kerkdorp Gammelstad (Werelderfgoedlijst) 
Älvsbyn/Vidsel: Storforsen is één van de grootste Europese wildwaterbaan 
Umeå              : Zweeds Skimuseum, Umedalens Skulpturpark, bekend als de 'berkenstad' omdat er  
                         veel lanen met berkenbomen zijn, in 2014 culturele hoofdstad van Europa 
Härnösand      : Hoge Kust (Höga kusten) en de Kvarkenarchipel (Werelderfgoedlijst) 
Gävle             : spoorwegmuseum, Furuviksparken 
Uppsala          : Domkyrka, Gamla Uppsala, Botanische tuinen 
Stockholm      : diverse musea, Djurgården, Drottningholm, Vikingennederzetting Birka  
                        (Werelderfgoedlijst), Riddarhuset 

 
 
 


