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Sammanfattning
Problembild

Utvärdering av åtgärder

•

Utredning av ev gångfartsgata.

Gruvetableringen i Kanunisvaara har vänt den nedåtgående befolkningstrenden i Pajala kommun för
första gången sedan 60-talet. Kommunens vision är
att 2 600 nya invånare ska ha bosatt sig i centralorten år 2020. För att nå målet krävs en förbättring
av infrastrukturen, dels för att öka tätortens attraktionskraft men även för att klara av att tillgodose
tillgängligheten och trafiksäkerheten för invånare
i tätorten vid en trafikökning som en eventuell befolkningsökning medför.

I syfte att finna lämpliga och kostnadseffektiva lösningar och lösningskombinationer har utvärdering
av samtliga åtgärder skett utifrån kostnad, genomförbarhet samt uppfyllelse av delmål.

•

Barnkonsekvensanalys – tätort.

•

Optimering av rutt för skolbussen.

•

Vandrande skolbussar

Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder

•

Bättre skyltning och information. Skyltprogram
+ åtgärdsprogram

Härlett ur den samlade problembilden har den
övergripande inriktningen varit att:

•

Se över kraven/prioritering för vinterväghållning inför nästa upphandling.

•

•

Viloplatser

•

Plantering av blommor, växter och träd.

•

Placering av funktioner och utredning av affärslokalisering (samhällsplanering).

•

Arbeta med förbättring och utökning av kommunikation mellan kommunen och privata
aktörer.

•

Gestaltningsprogram, vägnät

•

Ombyggnation av Kengisgatan.

•

Ombyggnation av väg 982 -Tornedalsvägen/
Kirunavägen
Ombyggnation av väg 982.01 – Soukolovägen

Syftet med åtgärdsvalsstudien
Det huvudsakliga syftet till genomförandet av åtgärdsvalsstudien, i enlighet med fyrstegsprincipen,
är att undersöka hur man kan förbättra trafiksituationen i Pajala tätort utifrån trafiksäkerhetssynpunkt, ökad attraktivitet för handeln och service
och mer tilltalande utformning för gatumiljön på
bästa möjliga sätt med beaktande av samhällsekonomisk effektivitet.

Mål för åtgärder
Föreslagna åtgärderna som tagits fram har haft
som mål att göra gaturummen i Pajala tätort mer
stadsmässiga med beaktande av tillgänglighet och
trafiksäkerhet.

Föreslagna åtgärder
De föreslagna åtgärderna innefattar åtgärder från
samtliga steg i fyrstegsprincipen - från steg 1 ”Tänk
om” till steg 4 ”Bygg nytt”.

•

skapa ett tydligare och mer tilltalande gaturum
längs väg 982 - Kirunavägen/Tornedalsvägen
i centrum, väg 982.01- Soukolovägen samt
Kengisgatan.
göra Pajala tätort mer anpassad för oskyddade
trafikanter.

•

öka trafiksäkerheten
Kengisgatan.

längs

•

göra tätorten mer attraktiv

väg

99

och

Följande åtgärder rekommenderas att genomföras
inom snar framtid:
•

Trafikstrategi

•

Cykelprogram + åtgärdsplan

•

•

Cykelparkering och cykelpumpar.

Uppskattade kostnader för åtgärderna

•

Tillgänglighetsinventering av tätort.

•

Parkeringsstrategi.

Kostnaderna för att genomföra dessa åtgärder uppskattas totalt till 11 350 000 SEK.

•

Tydliggörande av parkeringar utanför affärer
och andra målpunkter.
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1. Bakgrund
1.1 Varför behövs åtgärder? Varför just nu?
Problemets aktualitet
I området kring Pajala finns järnmalmsfyndigheter
som är företagsekonomiskt intressanta för gruvbrytning. Northland Resources AB, NRAB, bedriver i nuläget malmbrytning i flera dagbrott belägna
i Pajala kommun och Kolari kommun i Finland.
NRAB har, efter ett flerårigt utvecklings- och projekteringsarbete, arbetat fram en slutlig plan för genomförande av Kaunisvaaraprojektet och i nuläget
är produktionen i drift.
Pajala kommun har liksom flertalet inlandskommuner minskat sin befolkning, 1954 hade Pajala en befolkning på 15 400 för att sedan minska till under 6
400 (årsskiftet 2008/2009). Sedan gruvbrytningen
kom i gång har trenden emellertid vänt och befolkningen har ökat för första gången sedan 1960-talet.
Kommunens ambition är att öka befolkningsmängden till 10 000 invånare. Kommunen bedriver ett
intensivt planeringsarbete med fördjupningar av
översiktsplanen samt ett antal detaljplaner för att
möjliggöra den kommande expansionen.
Förutom det vägnät som ska nyttjas för malmtransporterna kommer även övriga vägar runt Pajala
och i Pajala tätort att få ökad belastning beroende
på den förväntade befolkningsökningen och arbetspendling till gruvområdet.
Trafikverket är idag huvudman för väg 99, 982 och
392 som löper igenom och korsar varandra i Pajala
tätort. Väg 982 (Tornedalsvägen och Kirunavägen)
passerar genom Pajalas centum. Kommunens
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ambitioner att göra Pajala tätort mer attraktiv sammanfaller med målet att omforma väg 982 genom
Pajala till en stadsgata.
För att skapa ett mer attraktivt centrum har
Trafikverket och Pajala kommun beslutat sig utföra
en åtgärdsvalsstudie (ÅVS).
Åtgärdsvalet ska utmynna i en gemensam målbild
med funktionerna inom Pajala tätort väl definierade, åtgärdsförslag enligt fyrstegsprincipen samt
tydlighet i fråga om ansvar.

förutsättningar för en eventuell trafikstrategi”
(Trivector, 2012).
I Vägverkets rapport lyftes följande problem ochbrister fram:
• En sliten och trist tätortsmiljö.
• Bristande parkeringsdisciplin i centrum.
• Ett överdimensionerat gaturum på avsnittet i
centrum.
• Otydliga entréer/angöringar från Genvägen.

1.2 Övergripande syfte med de åtgärder som
studerats

• Olycksdrabbad korsning mellan Soukolovägen
–Genvägen.

Det huvudsakliga syftet till genomförandet av åtgärdsvalsstudien, i enlighet med fyrstegsprincipen,
är att undersöka hur man kan förbättra trafiksituationen i Pajala tätort utifrån trafiksäkerhetssynpunkt, ökad attraktivitet för handeln och service
och mer tilltalande utformning för gatumiljön på
bästa möjliga sätt med beaktande av samhällsekonomisk effektivitet.

• Vägutfomning som tillåter höga hastigheter
längs Kirunavägen på delen mellan centrum och
Tornedalsvägen i öster.

Syftet med åtgärdsvalsstudien sammanfaller således med kommunens ambitioner att göra Pajala
tätort mer attraktiv .

1.3 Tidigare planeringsarbete
Tidigare utredningar har gjorts i Pajala. Bland annat ”Bristanalys, typ 1- tätort - Delen genom Pajala
Väg 982 – Kirunavägen m.fl.” (Vägverket, 2007),
samt ”TRANA- Nulägesanalys av Pajala kommun,
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Denna beskrivning av problem och brister överensstämmer med Trivectors rapport.
2011 publicerade Trafikverket rapporten ”Förstudie vägskäl 99/982.01, 99/392 och 99/982” (Trafikverket,
2011), där fokus riktades på att höja trafiksäkerheten vid korsningarna längs med väg 99- Genvägen.
Utifrån detta underlag pågår i nuläget arbetet med
en arbetsplan för en cirkulationsplats vid korsningen Kengisgatan-Genvägen-Teknikvägen.

Initiera

Pröva tänkbara
lösningar

Förstå
situationen

Forma inriktning
och rekommendera
åtgärder

1.4 Anknytande planering

3 Pröva tänkbara lösningar

•

Tjänstemän från skola - och förskola

Parallellt med åtgärdsvalsstudien pågår även Pajala
kommuns arbete med den fördjupade översiktsplanen för Pajala tätort. Samråd sker hösten 2013.

Analysera tänkbara lösningar utifrån
fyrstegsprincipen.

•

Trafikverket

Syftet är ta fram riktlinjer för utvecklingen av
Pajala centralort de närmaste 10-20 åren. Planen
ska utgöra en samlad, övergripande och långsiktig vision genom att ta upp strategier för framtida
mark– och vattenanvändning.

Utifrån de bästa lösningarna formas en övergripande inriktning där förslag till rekommenderade
åtgärder utarbetas inklusive kostnader, effekter och
konsekvenser.

Dessa strategier har beaktats vid utförandet av denna åtgärdsvalsstudie.

1.5 Arbetsprocessen och organiseringen av arbetet

Metodik
Arbetet har utförts i enlighet med Trafikverkets
metodik för åtgärdsvalsstudier ”Åtgärdsvalsstudier
– en handledning” (Trafikverket, 2012). Den principiella metodiken för en åtgärdsvalsstudie innefattar följande steg:

4 Forma inriktning och rekommendera åtgärder

Genomförda dialogmöten har fokuserat på steg 2
till 4. Att notera är att metodiken anger att arbetet
kan avbrytas vid varje steg om oenighet råder kring
ex gemensam problembild eller att val av lösningar är alltför skilda. Så har inte varit fallet i denna
åtgärdsvalsstudie varför samtliga steg har kunnat
genomföras.

Intressenter
Följande intressenter har varit delaktiga i arbetet:
•

Kommunchefen för Pajala kommun

1. Initiera

•

Pajala kommuns tillgänglighetsråd

Beslut om att genomföra en åtgärdsvalsstudie.

•

Pajala utveckling AB

2. Förstå situationen

•

Politiker från plan - och miljönämnden

Klargöra problembilden i form av att närmare studera behov, brister och problem.

•

Tjänstemän från plan - och miljökontoret samt
tekniska förvaltningen i Pajala kommun
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Innan arbetet påbörjades genomfördes platsbesök
2013-06-10 tillsammans med Trafikverket och representant från Pajala kommun.

1.6 Dialogmöten

Dialogmöte 2013-08-13 - Förstå situationen
Det första dialogmötet beaktade steg två i den
principiella metodiken (att förstå situationen).
Intressenterna delades in i fyra grupper där deltagarna tillsammans helt förutsättningslöst fick
skriva ner vilka brister, behov och problem som karaktäriserade Pajala uifrån olika brukargruppers
perspektiv. Till sin hjälp hade deltagarna två kartor
över området - en över hela tätorten samt ett ortofoto över centrum (se bilaga 1 och 2). Efter grupparbetet redovisade respektive grupp vilka problem
man funnit i området. Problembilden sammanfattades av processledaren varpå det konstaterades att
det rådde en stor enighet kring problembilden för
Pajala tätort. I bilaga 3 återfinns sammanställning
från dialogmöte 1.
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Sammanställning av dialogmöte 1 – Tematisering av brister, behov och problem
I syfte att åskådliggöra problembilden på ett tydligare sätt skedde en tematisering av problemen inför
dialogmöte 2 som sedan utgjorde delmål vid framtagande av åtgärder. Följande teman gick att finna i
svarsenkäterna, observera att dessa kategorier inte
är rangordnade på något sätt:
•

Ett säkrare Pajala

•

Ett tryggare Pajala

•

Ett tydligare Pajala

•

Ett nåbarare Pajala

•

Ett mer lättskött Pajala

•

Ett mer aktiverande och spännande Pajala

•

Ett mysigare, grönare och mer lockande Pajala

Dialogmöte 2013-08-20 – Prova tänkbara
lösningar
I det andra dialogmötet låg fokus på fas tre i
den principiella metodiken, att finna lösningar.
Deltagarna gavs en summering av det senaste dialogmötet varefter de fick i uppgift, utifrån fyrstegsprincipen, att ge förslag på åtgärder som infriade de
tidigare nämnda temaområdena. Samma gruppindelning från föregående möte användes.
Deltagarna fick till att börja med skriva ned förslag
på steg 1 - och 2 åtgärder på post-it-lappar. Därefter
fick de i uppgift att redovisa dessa åtgärder och placera förslagen under lämpligt tema område på en
whiteboardtavla.

8

Åt g ä rd s va l s s t u d i e Pa j a l a t ä t o r t

Slutligen när samtliga grupper hade redovisat sina
förslag och kategoriserat dessa, ombads samtliga
deltagare att försöka prioritera bland dessa genom
att markera vilka de ansåg vara mest angelägna att
genomföra.
Dialogmötet fortsatte med att deltagarna skulle ge
förslag på steg 3-och 4 åtgärder. Till att börja med
fick de i uppgift att - utifrån en karta på Pajala tätort
- färglägga och beskriva vägnätet utifrån vilken karaktär de önskade se på olika vägavsnitt inom tätorten, exempelvis stadsgata, bostadsgata, etc.. Vidare
fick de även rita in och ge förslag på övriga åtgärder
som kunde bidra till att lösa de behov, brister och
problem som återfanns i Pajala tätort.
Avslutningsvis redovisade samtliga grupper vilka
steg 3 - och 4 åtgärder de kommit fram till, varefter
prioritering och ansvarsfördelning diskuterades för
samtliga åtgärder.

2. Avgränsningar
2.1 Geografisk avgränsning
Avgränsningen för denna åtgärdsvalsstudie är
Pajala tätort med fokus på centrum. Centrum är i det
här fallet avgränsat av Kirunavägen (Korsningen
Soukolovägen/Kirunavägen/Tornedalsvägen till
ca 150 m i nordlig körriktning förbi Soltorget),
Soukolovägen (från Genvägen till Soltorget) samt
Kengisgatan (från Genvägen till korsningen
Tornedalsvägen).

2.2 Avgränsningar av innehåll och omfattning
Denna åtgärdsvalsstudie omfattar de statliga vägarna 982 (Kirunavägen och Tornedalsvägen),
982.01 (Soukolovägen), 99 (Genvägen) och det
kommunala vägnätet med fokus på Kengisgatan.
Vidare behandlar åtgärdsvalsstudien alla trafikslag
inom ramarna för tillgänglighet, trafiksäkerhet och
trygghet. Detta perspektiv sammankopplas sedermera med hur gaturummet och den offentliga miljön inom tätorten kan göras mer tilltalande för att
skapa ett attraktivare centrum.

2.3 Tidshorisont för åtgärders genomförande
I och med att gruvdriften i närområdet är av stor
betydelse för Pajala kommuns utveckling krävs
åtgärder för att skapa förutsättningar för att kommunen ska kunna attrahera arbetskraft och växa
storleksmässigt. Ett steg i denna riktning är att utveckla Pajala tätort, vilket den fördjupade översiktplanen också lägger stort fokus vid. Tidshorisonten
för genomförande av åtgärder kan variera. Vissa åtgärder kan genomföras inom snar framtid, medan
andra kan genomföras på sikt.

Karta 1: Geografisk lokalisering samt avgränsningsområdet för denna åtgärdsvalsstudie. Källa: Lantmäteriet, bearbetning Sweco.
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3. Förutsättningar, problembeskrivning och mål
3.1 Markanvändning

Befolkning, näringsliv och sysselsättning
Pajala kommun har ca 6 400 invånare varav ca
2000 bor i Pajala centralort. Pajala är en glesbygdskommun med vikande befolkningsunderlag som
under lång tid har genomgått en procentuellt större
befolkningsminskning än läns- och riksgenomsnittet. Under 2008 minskade befolkningen i Pajala
kommun med 1,4%. Pajala kommuns åldersstruktur har en kraftig förskjutning mot de äldre åldersgrupperna, jämfört med riksgenomsnittet. Den 31
december 2008 var medelåldern i Pajala kommun

48,3 år jämfört med 42,8 år i Norrbottens län och
41 år i riket. Pajala kommun har därmed den högsta
medelåldern i riket. Kommunen har lång tradition
inom skogs - och trävaruindustrin. Dagens arbetsmarknad i Pajala kommun domineras dock av den
offentliga sektorn. Näringslivet i Pajala kommun är
varierat och domineras av såväl traditionell tillverkningsindustri som data- och elektronikbranschen.
De nya gruvorna i området kring Kaunisvaara, norr
om Pajala, har inneburit nya arbetstillfällen och bedöms på sikt kunna alstra än fler och medföra en
ökad befolkningsmängd.

Målpunkter
Större del av Pajalas service och handeln ligger
längs Soukolovägen, Kengisgatan, kring soltorget
och längs centrala delen av Tornedalsvägen.
Bostadsbebyggelse finns i huvudsak längs
Kirunavägen och Tornedalsvägen, väster respektive öster om centrum, samt söder om Genvägen
Vid väg 392 återfinns ett industriområde med flertalet arbetsplatser som Samhall, Mikro Makarna,
Svevia och Northland Exploration Sweden AB.
Ytterligare ett industriområde finns väster om väg
403 där bland annat Snells åkeri är lokaliserat.
Andra målpunkter i Pajala är Laestadiusskolan,
idrottsarenan Rian, busstationen, vårdcentralen.
badhuset, Folkets hus, dagligvarubutiker, bensinstationer och restauranger, vilket framgår i karta 2.

Väg 982

Väg 403

Etablering av arbetsplatser och bostäder har på senare tid ökat söder om Genvägen. Tillika finns det
planer på att bygga ytterligare bostäder västerut
längs Kirunavägen vid Snickarbacken liksom att utveckla bostadsområdet Mertapalo som ligger öster
om tätorten längs med Genvägen.

Väg 982.01

3.2 Trafik

Funktioner i vägnätet
Pajala centralort är knutpunkt för ett flertal länsvägar. Sedan början av 1980-talet leds genomfartstrafiken förbi tätorten. Väg 99 är den viktigaste och
en av de mest trafikerade vägarna i Pajala. Vägen
sträcker sig från Karesuando i norr till Haparanda

Väg 99
Väg 392

Karta 2: Markanvändningen i Pajala tätort. Källa:Pajala kommun, bearbetning Sweco.
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Karta 3: Målpunkter i Pajala tätort. Källa: Lantmäteriet, bearbetning Sweco.
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i söder. Andra viktiga länkar som passerar Pajala
är väg 392 mot Överkalix och väg 403 mot norra
Finland och norra Norge. Väg 99 i Pajala utgör ett
viktigt regionalt stråk med transporter av gods och
timmer till förädlingsindustri och utskeppning vid
kusten. Väg 99 Haparanda-Pajala utgör riksintresse
som ”väg av särskild betydelse för regional eller interregional trafik”.

Väg 392 trafikeras av 870 fordon per dygn och väg
403 har en trafikvolym på 1010 fordon per dygn.

Väg 982 utgörs av Kirunavägen och Tornedalsvägen
och löper genom samhället från väg 403 fram till
den ansluter väg 99 väster om tätorten. Vägen var
fram till 1980-talet en genomfartsväg men har nu
funktionen av en lokalgata.

Trafiksäkerhet

Väg 982.01 - Soukolovägen - är en statlig väg som
förbinder väg 99 med väg 982 och utgör idag infart
för den södegående trafiken.
Kengisgatan som ansluter väg 99 vid Shell och
Folkets hus är en kommunal väg som används som
infart till Pajala centrum, framförallt för norrgående trafik från Övertorneå och Överkalix.

Trafikvolymer
Trafikmängden på väg 99 är 1630 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), väster om väg 392. 1190 fordon
per årsmedeldygn öster om väg 392. Öster om
väg 403 är trafikmängden betydligt lägre, endast
ca 400 fordon. Den mest trafikerade korsningen
är korsningen mellan väg 99 och väg 982.01, där
trafikmängden på väg 982.01 är 2870 fordon per
årsmedeldygn.
Trafikmängden på väg 982 är 1180 fordon öster om
centrum och 1360 väster om centrum.
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Uppgifter om trafikmängder saknas på
Soukolovägen, däremot finns uppgifter om trafikmängder söder om väg 99 och Kengisgatan.
Uppgifterna om trafikmängder är från åren 2009,
2010 och 2012.

Det har skett ett antal trafikolyckor i tätorten de senaste 10 åren. Vid korsningen väg 99 Genvägen och
982.01 Soukolovägen har det skett tre olyckor, varav
två personer blev allvarligt skadade.
Vid korsningen Kengisgatan och väg 982
Tornedalsvägen har det skett tre olyckor, alla kollisoner mellan fordon.
Även vid korsningen Kengisgatan och väg 99 genvägen har det skett olyckor. Varav två kollsioner mellan fordon samt en singelolycka, då en lastbil körde
ner i diket vid vänstersväng.
På väg 982- Kirunavägen har det skett två olyckor,
en där ett cyklande barn blev påkört av bilist (barnet cyklade på vägbanan), samt en singelolycka med
bil, orsak okänd.

Gång - och cykelvägar och passager
Befintlig sammanhängande gång - och cykelväg
finns längs väg 982. Den sträcker sig från vårdcentralen och går genom centrum innan den tar slut
vid väg 99. Från centrum löper gång- och cykelvägar längs Soukolovägen samt Kengisatan i riktning
mot väg 99.
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Det finns även gång - och cykelvägsavsnitt som
ej är sammanlänkade väster respektive öster om
centrum.
I nuläget byggs en ny gång - och cykelväg längs älvskanten, samtidigt som vägar kommer byggas i och
med exploatering av bostäder (se karta 5)
En gång- och cykelport mellan skolan och villabebyggelsen på södra sidan av väg 99 finns ca 75 meter väster om väg 982.01. Även vid Isladan finns en
gång- och cykelport. En markerad passage finns i
korsningen 99/982.01. Passagen ansluter inte till
någon gång- och cykelväg eller bana.
I centrum och vid Soltorget finns totalt fem passager sammanlagt och söderut längs Tornedalsvägen
i anslutning till Kengisgatan finns två passager (se
karta 5). Ytterligare gång - och cykelpassage finns
vid väg 403.

Kollektivtrafik
Länstrafiken har linjetrafik från Pajala mot Kiruna,
Gällivare, Haparanda och Luleå. Busstationen ligger centralt inom tätorten i anslutning till korsningen 99/982.01. Hållplatser finns även vid skolan
och vårdcentralen vid väg 982. Ingen lokal kollektivtrafik bedrivs.

Karta 4: Årsdygnsmedeltrafiken (ÅDT) i Pajala tätort. Källa: Lantmäteriet, bearbetning Sweco.
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befintliga gång- och cykelpassager

Karta 5: Gång - och cykelvägnätet i Pajala tätort. Källa: Pajala kommun, bearbetning Sweco.
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3.3 Behov, brister och problem

Ett vidgat perspektiv
Under det första dialogmötet i denna åtgärdsvalsstudie, som ägde rum den 13:e augusti 2013 , fick deltagarna beskriva vilka behov, brister och problem
som finns i Pajala tätort. I följande stycken återges
den samlade problembilden för Pajala tätort.
Uppgiften som deltagarna hade var att utifrån olika
brukargrupper beskriva vilka behov, brister och
problem vederbörande brukargrupp har i dagens
Pajala. Dessa var följande:
•

Barn och ungdomar

•

Funktionsnedsatta och äldre

•

Cyklister

•

Besökare

•

Bilister

•

Yrkeschaufförer

•

Butiksinnehavare

Barn och ungdomar
Deltagarna ansåg att barn och ungdomar i Pajala
har ett behov av att kunna ta sig tryggt och säkert
mellan hemmet och tätortens alla målpunkter exempelvis skolan, kompisarna, idrottsarenan eller
badhuset - både under sommarhalvåret och vinterhalvåret. Tillgängligheten under vinterhalvåret
ansåg deltagarna vara bristfällig.
Något som lyftes särskilt var att gång - och cykelvägen längs med Kirunavägen var för smal för att
ta tillåta både gång - och cykeltrafik samtidigt.

Dessutom ansågs det även finnas behov för barn och ungdomar att färdas på ett säkert och tryggt
sätt även till Mertapalo.
Vidare menade deltagarna på att barn och ungdomars livsvärld var alltför begränsad i dagens Pajala
och att det finns behov av att utforma gaturummet
i centrum trivsammare och tydligare vilket också
innefattar mötesplatser.
Det rådde även en stor enighet bland deltagarna om
att bilen ges för stort utrymme i centrum, på oskyddade trafikanters bekostnad, varför det finns ett behov av att gaturummet ska bli mer anpassat för just
denna grupp istället.

Äldre och funktionsnedsatta
Deltagarna var ense om att tillgängligheten bland
äldre och funktionsnedsatta är väldigt bristfällig
i Pajala. Det finns ett generellt behov att skapa ett
tillgängligt gaturum där äldre och funktionshindrade kan röra sig tryggt och säkert, vilket sammanfaller med barn och ungdomars behov.
Påfallande brister ansågs vara dåligt underhållna
gång - och cykelvägar, bristfällig drift - och underhåll vintertid vilket försämrar tillgängligheten för
målgruppen. Deltagarna ansåg att gaturummet
borde anpassas till att uppfylla tillgänglighetskraven för målgruppen.
Det finns även behov för äldre och funktionsnedsatta att kunna parkera nära service och handel. I
dagsläget finns det för få handikapparkeringar och
de som finns uppfyller inte kraven för tillgänglighet.
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Ett tydligare gaturum utrycktes även som behov
för äldre och funktionsnedsatta framförallt vid
Soltorget, korsningarna Genvägen/Kengisgatan,
Kengisgatan/Tornedalsvägen,
samt
sträckan
längs Tornedalsvägen mellan Soukolovägen och
Kengisgatan. I anknytning till detta menade deltagarna på att det även finns behov av information i
gaturummet för vägledning.
Vidare ansåg deltagarna att det även finns behov
av att förbättra möjligheten till vila och att slänga
skräp liksom att kunna uträtta toalettärenden.

Cyklister
Precis som för föregående brukargrupper ansåg
deltagarna att det finns ett generellt behov av att
göra gång- och cykelvägnätet i Pajala tätort tillgängligare samt att skapa ett tydligare gaturum i
centrum. Detta för att skapa en tillgängligare, säkrare och tryggare trafikmiljö.
Just för målgruppen cyklister ansåg deltagarna
dessutom att det finns behov av att kunna parkera
cyklarna samt att kunna cykla på ett säkert och
tryggt sätt för att få motion. Idagsläget är möjligheten att ta sig ut på en cykeltur på ett säkert sätt dålig,
varför väg 99 används för det ändamålet. Dessutom
ansåg deltagarna att det finns behov av att kunna
utnyttja spark som färdmedel på ett bättre sätt vintertid som komplement till cykeln.

Besökare
Deltagarna menade på att det finns ett behov
av tydliga och inbjudande entréer från väg 99.
Besökare ska känna att man ”lotsas” in i centrum
i en logisk och självförklarande gatumiljö. Denna
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känsla ska göra sig gällande hela vägen från väg 99,
genom Kengisgatan och väg 982 - Tornedalsvägen/
Kirunavägen till Soltorget. Så även mellan väg 99
och väg 982.01 Soukolovägen.
Något som deltagarna lade stor vikt vid var behovet ett tydligare gaturum i centrum så besökare lätt
kan hitta i Pajala. Dessutom har besökare även behov av att parkera längs väg 982 - Tornedalsvägen i
centrum.
För att locka långväga besökare från exempelvis
Finland uttrycktes ett behov av att utöka den regionala och lokala kollektivtrafiken samt att rusta upp
busstationen.
Generellt ansåg deltagarna att Pajala ska vara en
oas med en attraktiv centrumiljö som erbjuder vila
och rekreation till besökare. Därför finns det behov
av att också förbättra tillgängligheten till älven.
Dessutom ansågs även besökare ha behov av att
motionera på ett säkert sätt.

Bilister
Bilister i Pajala har behov av att kunna köra bil på
ett säkert sätt. Vidare finns även behov av ett tydligare gaturum och att kunna parkera efter vägarna
i centrum.
I dagsläget råder oklarheter kring hur man ska parkera i centrum, liksom att vägrummet längs väg 982,
väg 982.01 samt Kengisgatan inbjuder till höga hastigheter. Detta bidrar till försämrad trafiksäkerhet.
Vidare menade deltagarna på att trafiksäkerheten är bristfällig vid korsningarna Kengisgatan/
Tornedalsvägen, Kengisgatan/Genvägen samt
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vid Soukolovägen/Genvägen. Vid korsningen
Kengisgatan/Torndedalsvägen förklaras det av att
siktförhållandena är dåliga samt att Kengisgatans
bredd lurar trafikanter till att tro det är en huvudled. Dåliga siktförhållanden råder även vid korsningen Soukolovägen/Genvägen och Kengisgatan/
Genvägen vilket försämrar trafiksäkerheten.
I övrigt ansåg deltagarna att det finns behov av
bättre belysning längs vägarna, motorvärmarstolpar och på- och avlastningsplatser.

Yrkeschaufförer
Yrkeschaufförer har enligt deltagarna behov av en
rastplats för rast och vila. I dagsläget brukar lastbilschaufförer parkera fordonet vid ett verksamhetsområde söder om väg 99 vid Teknikvägen.
Konsekvensen av detta är att butikerna belägna i
området blir skymda.

3.4 Sammanfattande problembild
Sammanfattningsvis återfinns de flesta problem i centrum längs väg 982 - Kirunavägen/
Tornedalsvägen, väg 982.01 Soukolovägen,
Kengisgatan och anslutande korsningar vid väg 99.
Problemen orsakas främst av överdimensionering
vilket leder till upplevd otydlighet i gaturummet
och inbjuder även till höga hastigheter. Vidare är
tillgängligheten bristfällig och det uttrycks ett
behov av att skapa plats för oskyddade trafikanter för att öka tryggheten och trafiksäkerheten.
Exempelvis finns det behov av att koppla samman
gång - och cykelvägnätet.
Framförallt ansåg deltagarna att centrummiljön
inte är estetiskt tilltalande vilket innefattar gatuutformningen liksom den offentliga miljön. Se även
karta 6.

Utöver detta ansåg deltagarna att det finns behov
av en tydligare miljö vid busstationen för att underlätta för busschaufförer.

3.5 Mål för åtgärderna

Butiksinnehavare

•

Det nåbara Pajala

För att gynna handeln finns det behov av att anpassa väg 982 Kirunavägen/Tornedalsvägen,
Kengisgatan samt Soukolovägen - vägarna i centrum - efter oskyddade trafikanters villkor så att
fler människor kan röra sig i centrum.

•

Det tydliga Pajala

•

Det trygga Pajala

•

Det säkra Pajala

•

Det lättskötta Pajala

Ett påkallande behov är enligt deltagarna att göra
centrum mer attraktivt, vilket innefattar ett promenadvänligt handelsstråk med goda möjligheter att
parkera nära affärer, samt förbättrad information.

•

Det mysiga, gröna och lockande Pajala

•

Det aktiverande och spännande Pajala
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Utifrån de behov, brister och problem som framkom
under dialogmöte 1 gick följande teman att finna:

Syftet med tematiseringen var att de olika kategorierna skulle tjäna som målbilder för deltagarna
innan de i dialogmöte 2 skulle ge förslag på åtgärder

Problembild

Delmål
Delmål
Delmål Delmål
Delmål Delmål
Delmål
Karta 6: Sammanfattande karta över problembild. Källa: Lantmäteriet, bearbetning Sweco.

Åtgärdsförslag

Åt g ä rd s va l s s t u d i e Pa j a l a t ä t o r t
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4. Alternativa lösningar
4.1 Fyrstegsprincipen
Under det andra dialogmötet diskuterades alternativa lösningar för att lösa de problem som framkom
under det första dialogmötet. Inledningsvis gavs en
presentation av fyrstegsprincipen, där deltagarna
ombads att applicera samma synsätt vid framtagandet av åtgärder på de aktuella problemområdena.
1. Tänk om
Omfattar planering, styrning, reglering, påverkan
och information med bäring på såväl transportsystemet som samhället i övrigt för att minska
transportefterfrågan eller föra över transporter till
mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare färdmedel.
2.Optimera
Omfattar insatser inom styrning, reglering, påverkan och information riktade till transportsystemets
olika komponenter för att använda befintlig infrastruktur effektivare, säkrare och miljövänligare
3. Bygg om
Omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader
i befintlig infrastruktur, till exempel trafiksäkerhetsåtgärder eller bärighetsåtgärder.
4. Bygg nytt
Omfattar ny- och ombyggnadsåtgärder som ofta
tar ny mark i anspråk, till exempel nya väg- eller
bansträckningar.
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4.2 Tänkbara steg 1- och 2 åtgärder

Nedan presenteras samtliga förslag på steg 1 - och
2 åtgärder för varje temaområde. Att notera är att
vissa åtgärdsförslag kvalificerar in i flera kategorier
samt att dessa inte är rangordnade på något vis

Det nåbara Pajala
• Trafikstrategi
• Cykelprogram + åtgärdsprogram
• Tillgänglighetsinventering + åtgärdsprogram
• Parkeringsanalys
• Cykel - och sparkutlämning till besökare
• Lokal och gratis busstrafik
• Individanpassad kollektivtrafik
• Regional busstrafik
• Samåkning - arbetspendling
• Pendlarparkeringar
• Bättre skyltning och information till besökare
• Cykelparkeringar, cykelpumpar
• Målning för synsvaga
Det tydliga Pajala
• Skyltning och målning i gaturummet
• Skylta för var offentlig WC finns
• Tydliggöra parkeringar utanför affärer
• Hänvisa yrkeschaufförer till särskilda p-platser
• Skyltprogram för skyltning
• Gång- och cykelvägs-karta
• Skyltning av GC-vägar
Det trygga Pajala
• Hastighetskontroller
• Parkeringsavgifter och parkeringskontroll
• Barnkonsekvensanalys
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Det säkra Pajala
• Optimera rutt för skolbussen
• Osynliga farthinder
• Enkelrikta och stänga av vägar
• Sänkt hastighetsbegränsning
• Säkerställning/ÅVS av korsning vid Rian
• Trafikinformation till elever
• Utbildning för barn och trafikanter
• Stänga av delar av korsningar
• Påverka föräldrar att inte skjutsa barn till
•
•
•
•
•

skolan
Dela ut cykelhjälmar och reflexvästar
Skolpoliser
Information från skolan var av och påstigning
ska ske
Vandrande skolbuss
Dela ut broddar till äldre under vintern

Det lättskötta Pajala
• PR-kampanj för att hålla Pajala rent
• Fler hundlatriner
• Bättre upphandling av snöröjning
• Bättre planering av vinterväghållning
• Optimera och prioritera vinterväghållning
• Riktlinjer från kommunen till entrepenörer
•

gällande driften av snöröjning.
Sparkmekkat Pajala – slippa sanda.

Det mysiga, gröna och lockande Pajala
• Viloplatser (bänkar)
• Evenemang
• Plantering av blommor, växter och träd
• Kolonilotter
• Bilfritt centrum
• Bättre och nya möteplatser med aktiviteter för
•
•
•
•
•
•

alla
Utredning av affärslokalisering
Utökad kommunikation mellan kommun och
privata aktörer
Placering av funktioner - stadsplanering
Uppmuntra uppfräschning och utsmyckning
Gestaltningsprogram för väg 982, 982.01 samt
Kengisgatan
Workshop och arkitekttävling - ”Attraktiva
Pajala”

Det aktiverande och spännande Pajala
• Uppmuntra invånarna till att gå och cykla till
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.3 Potentiella effekter och konsekvenser
Nedan redogörs potentiella effekter och konsekvenser av föreslagna steg 1- och 2 åtgärder.

Trafikstrategi
Effekter och konsekvenser
Åtgärden är en förutsättningarna för att genomföra
övriga åtgärder, exempelvis stänga av av kommunala vägar eller sänka hastigheten på vägar.

Cykelprogram + åtgärdsplan
Effekter och konsekvenser
Åtgärden medför ett bättre beslutsunderlag kring
var åtgärder ska sättas in, vilket på sikt ökar tillgängligheten och trafiksäkerheten.

Tillgänglighetsinventering + åtgärdsplan
Effekter och konsekvenser
Se föregående.

ex. jobb och skola
Marknadsföra Pajala
Kommunicera planprocessen med elever
Tjänstecyklar - och sparkar
Gågata i centrum
Lånecyklar
Sparkfiler – spara osandade ytor för sparkar
Evenmangsprofilering, evenemangsytor
Cykelpool
Ambulerande bastukärra

Parkeringsanalys
Effekter och konsekvenser
Genom att utföra en parkeringsanalys kan man
hitta kostnadseffektiva lösningar avseende dimensionering och lokalisering av parkeringar. Åtgärden
medför på sikt ökad tydlighet och tillgänglighet i
gaturummet.

Cykel - och sparkutlämning till besökare
Effekter och konsekvenser
Åtgärden medför att besökare kan röra sig lättare i
Pajala utan att använda bilen. Åtgärden innebär högre tillgänglighet och trafiksäkerhet.

Lokal kollektivtrafik, gratis
Effekter och konsekvenser
Åtgärden bidrar till att fler väljer bussen som färdmedel vilket minskar bilanvändningen i Pajala.
Dessutom blir det lättare för personer utan bil att
ta sig till olika målpunkter. Åtgärden ökar således
tillgängligheten och trafiksäkerheten.

Individanpassad kollektivtrafik
Effekter och konsekvenser
Åtgärden innebär att kollektivtrafiken blir mer behovsstyrd och flexibel vilket bidrar till minskat bilanvändande. Således bidrar åtgärden till ökad tillgänglighet och framkomlighet.
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Utökad interregional busstrafik
Effekter och konsekvenser
Åtgärden innefattar en ny direktlinje mellan Ylläs
- Kolari - Pajala (inklusive gruvorna i Pajala) vilket
bidrar till förbättrad arbetspendling och gynnar
även turistnäringen.

Samåkning - arbetspendling
Effekter och konsekvenser
Åtgärden reducerar bilanvändandet i Pajala vilket
bidrar till högre trafiksäkerhet och trygghet.

Pendlarparkeringar
Effekter och konsekvenser
Åtgärden reducerar bilanvändandet i Pajala vilket
bidrar till högre trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Bättre skyltning och information till besökare
Effekter och konsekvenser
Åtgärden gör det lättare för besökare att hitta i
Pajala vilket gynnar turistnäringen. Åtgärden bidrar även till ökad tillgänglighet.

Cykelparkeringar och cykelpumpar
Effekter och konsekvenser
Åtgärden bidrar till att göra cykeln mer attraktiv
som färdmedel och bidrar således till ökad tillgänglighet för cyklister.

Målning i gaturummet för oskyddade trafikanter( färger)

Hänvisa yrkeschaufförer till särskilda pplatser

Effekter och konsekvenser
Åtgärden underlättar för barn och funktionsnedsatta, exempelvis synsvaga, att ta röra sig i centrum
då tydligheten förbättras. Åtgärden bidrar således
till att tillgängligheten och tryggheten för denna
målgrupp ökar.

Effekter och konsekvenser
Genom att hänvisa yrkeschaufförer till särskilda
p-platser eller rastplatser, undviks tendensen för
att dessa parkerar utanför affärsverksamheten vid
Teknikvägen. Detta bidrar till ökad tillgänglighet
och framkomlighet för besökare av affärerna.

Skyltning i gaturummet

Skyltprogram för skyltning

Effekter och konsekvenser
Skyltning ökar tydligheten för trafikanter i ett annars otydligt gaturum. Detta bidrar framförallt till
ökad trygghet och trafiksäkerhet, men också ökad
tillgänglighet då vägledningen blir bättre.

Effekter och konsekvenser
Att initiera ett skyltprogram medför att skyltning kan ske på korrekt sätt avseende lokalisering
av skyltar samt att beställaren på förhand vet hur
mycket det kan kosta att uppföra skyltning. Detta
bidrar till ökad tillänglighet.

Skyltning för var offentlig WC finns
Effekter och konsekvenser
Genom att tydliggöra var offentliga toaletter finns
slipper personer leta upp dessa. Detta bidrar till
ökad tillgänglighet och att människor kan vistas
längre i centrum.

Tydliggöra parkeringar utanför affären
Effekter och konsekvenser
Förtydligan kring var trafikanter ska parkera samt
hur de ska parkera, leder till bättre trafikordning.
Tillsammans med exempelvis målning på asfalt bidrar det till ökad framkomlighet och trygghet.

Gång - och cykelvägskarta
Effekter och konsekvenser
En karta över gång - och cykelvägnätet i Pajala ökar
tydligheten beträffande var oskyddade trafikanter
ska vistas. Missförstånd kring nyttjande av gaturummet reduceras. Åtgärden leder till ökad tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet.

Skyltning av gång - och cykelvägar
Effekter och konsekvenser
Se föregående.

Hastighetskontroller
Effekter och konsekvenser
Åtgärden medför att hastigheten på vägarna reduceras vilket bidrar till ökad trafiksäkerhet.
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Parkeringsavgifter och parkeringskontroll

Enkelrikta och stänga av vägar

Stänga av delar av korsningar

Effekter och konsekvenser
Åtgärden reducerar antalet felparkeringar och bidrar till en mindre kaotisk miljö samtidigt som
framkomligheten blir bättre.

Effekter och konsekvenser
Åtgärden innebär att trafik regleras i en riktning
alernativt förbjuds på vissa vägavsnitt. Åtgärden bidrar till ökad trafiksäkerhet och trygghet.

Barnkonsekvensanalys

Sänkt hastighetsbegränsning

Effekter och konsekvenser
Åtgärden innebär att anslutande väg i exempelvis
fyrvägskorsning stängs av vilket bidrar till att antalet konfliktpunkter reduceras. Åtgärden bidrar till
ökad trafiksäkerhet.

Effekter och konsekvenser
Åtgärden ger en inblick i hur barns rörelsemönster
ser ut i gaturummet vilket ger underlag för var åtgärder ska vidtas och vilka åtgärder som ska vidats.
På sikt innebär åtgärden ökad trafiksäkerhet och
trygghet.

Effekter och konsekvenser
Åtgärden leder till lägre hastigheter på vägarna och
bidrar till högre trafiksäkerhet.

Optimerad rutt för skolbussen
Effekter och konsekvenser
Åtgärden bidrar till att fler barn ges möjlighet till
att ta bussen till skolan. Detta innebär att föräldrar slipper skjutsa barnen till skolan i lika stor utsträckning. Åtgärden bidrar till ökad tillgänglighet,
trygghet.

Osynliga farthinder
Effekter och konsekvenser
Åtgärden syftar till digitala skyltar som signalerar
om en gående passerar, eller att föraren ska sänka
hastigheten. Åtgärden bidrar till lägre hastigheter
på vägarna och uppmärksammande av oskyddade
trafikanter vilket ökar trafiksäkerheten.

Säkerställning/ÅVS av korsningen vid Rian
Effekter och konsekvenser
Genom att säkerställa korsningen vid Rian uppnås
en högre trafiksäkerhet för både fordonstrafikanter
och oskyddade trafikanter.

Trafikinformation till eleverna
Effekter och konsekvenser
Åtgärden innebär att elever blir mer uppmärksamma på vilka regler som gäller i trafiken vilket på sikt
bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Utbildning för barn och andra trafikangrupper
Effekter och konsekvenser
Se föregående.
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Påverka föräldrar att inte skjutsa barn till
skolan
Effekter och konsekvenser
Åtgärden innebär att bilanvändandet minskar vilket reducerar antalet bilar vid skolområdet. Således
ökar trafiksäkerheten och framkomligheten på
skolområdet.

Dela ut cykelhjälmar och reflexvästar
Effekter och konsekvenser
Åtgärden innebär att man uppmuntrar människor till att använda cykeln framför exempelvis bilen. Åtgärden bidrar till ökad trafiksäkerhet och
trygghet.

Skolpoliser
Effekter och konsekvenser
Åtgärden syftar till att det finns någon som har
uppsikt över barnen på skolområdet. Åtgärden bidrar till högre trygghet och trafiksäkerhet men
även högre tillgänglighet och framkomlighet då
skolpoliserna kan informera trafikanter om vilka
trafikbestämmelser som gäller vid skolområdet.
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Vandrande skolbuss

Bättre planering av vinterväghållning

Evenemang

Effekter och konsekvenser
Åtgärden innebär föräldrar turas om att gå eller
cykla tillsammans med barnen i ett bostadsområde
till skolan. På så sätt ökar tryggheten för barnen
samtidigt som trafiksäkerheten ökar.

Effekter och konsekvenser
Se föregående.

Effekter och konsekvenser
Åtgärden skapar mer liv och rörelse i centrum och
gör Pajala mer attraktivt.

Dela ut broddar till äldre under vintern
Effekter och konsekvenser
Åtgärden reducerar risken för halka vintertid vilket
minskar risken för halkolyckor för äldre.

PR-kampanj för att hålla Pajala rent
Effekter och konsekvenser
Åtgärden bidrar till att uppmuntra invånare till
att inte skräpa ned vilket bidrar till en trevligare
miljö samtidigt som det reducerar kostnaderna för
renhållning.

Hundlatriner
Effekter och konsekvenser
Hundlatriner medför ökad trivsel för invånare och
besökare i pajala.

Bättre upphandling av snöröjning
Effekter och konsekvenser
Åtgärden leder till att snöröjning av gång - och
cykelvägar utförs så att invånare kan bruka dem.
Således bidrar åtgärden till ökad tillgänglighet och
trafiksäkerhet.
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Optimera och prioritera vinterväghållning
Effekter och konsekvenser
Se föregående.

Riktlinjer från kommunen till entrepenörer
gällande driften av snöröjning
Effekter och konsekvenser
Se föregående

Sparkmekkat Pajala - slippa sanda
Effekter och konsekvenser
Åtgärden syftar till att reservera utrymme för spark
på gång- och cykelvägar under vintertid, vilket
minskar behovet av att sanda. Vidare medför åtgärden att invånarna kan använda spark som färdmedel. Således bidrar åtgärden till ökad trafiksäkerhet
och tillgänglighet

Viloplatser (parkbänkar)
Effekter och konsekvenser
Åtgärden innebär att invånarna kan sätta sig ner
och vila om de känner sig trötta. Detta bidrar till en
trivsammare miljö och skapar liv och rörelse i centrum samtidigt som tillgängligheten för framföralt
äldre förbättras.

Plantering av blommor, växter och träd
Effekter och konsekvenser
Åtgärden bidrar till att göra gaturummet mer estetiskt tilltalande. Detta innebär att centrum blir mer
trivsammare att vistas i, vilket i sin tur skapar liv
och rörelse.

Kolonilotter
Effekter och konsekvenser
Åtgärden skapar mer liv och rörelse i centrum och
gör Pajala mer attraktivt

Bilfritt centrum
Effekter och konsekvenser
Åtgärden innebär att väg 982 i centrum stängs av
mellan väg 982.01 och Kengisgatan och anpassas
helt efter oskyddade trafikanter. Detta bidrar till
högre tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet
för oskyddade trafikanter. Dock minskar tillgängligheten för fordonstrafikanter. Åtgärden går ej att
genomföra i det statliga vägnätet.

Bättre och nya mötesplatser med aktiviteter
för alla
Effekter och konsekvenser
Åtgärden skapar mer liv och rörelse i centrum och
gör Pajala mer attraktivt.
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Utredning av affärslokalisering
Effekter och konsekvenser
Åtgärden innebär att det bör ske en relgering av var
affärer lokaliseras, beroende på vilken typ av handel det rör sig om. Detta bidrar till en funktionsindelad tätort och skapar förutsättningar för ett attraktivt centrum.

Utökad kommunikation mellan kommunen
och privata aktörer
Effekter och konsekvenser
Åtgärden syftar till att förankra kommunens översiktsplan bland de privata aktörerna för att förhindra dagens utveckling med att exempelvis XL-bygg
har lokaliserat sig i centrum. Åtgärden bidrar till att
skapa ett attraktivt centrum.

Placering av funktioner - stadsplanering
Effekter och konsekvenser
Se de två föregående åtgärderna.

Uppmuntra uppfräschning och utsmyckning
Effekter och konsekvenser
Åtgärden bidrar till en trevlig centrummiljö och
reducerar kostnaderna för renhållning av gata och
parker.

Gestaltningsprogram för väg 982, 982.01
och Kengisgatan
Effekter och konsekvenser
Ett gestaltningsprogram underlättar för beslutsfattare och medborgare att tycka till om hur vägarna
ska utformas. På sikt bidrar åtgärden till en trevligare centrummiljö.

Workshops - och arkitekttävling - ”Attraktiva Pajala”
Effekter och konsekvenser
Åtgärden innebär att ett väl förankrat beslutsunderlag kan tas fram avseende utformningen av
Pajala tätort.

Uppmuntra invånarna till att gå och cykla
till ex. jobbet eller skolan
Effekter och konsekvenser
Åtgärden bidrar till minskat bilanvändande vilket
innebär att vägarna trafikeras mindre. Således ökar
trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade
trafikanter.

Marknadsföra Pajala
Effekter och konsekvenser
Genom att marknadsföra Pajala på ett bättre sätt
skapar man förutsättningar för att locka arbetskraft till kommunen. Detta innebär på sikt att kommunen får mer skatteintäkter.

Kommunicera planprocessen med skolelever
Effekter och konsekvenser
Åtgärden skapar förutsättningar för att invånarna
ska bli mer delaktiga i stadsplaneringen.

Tjänstecyklar - och sparkar
Effekter och konsekvenser
Åtgärden bidrar till minskat bilanvändande vilket
innebär att vägarna trafikeras mindre. Således ökar
trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade
trafikanter.
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Gågata i centrum
Effekter och konsekvenser
Se åtgärden ”bilfritt centrum”.

Lånecyklar
Effekter och konsekvenser
Åtgärden bidrar till minskat bilanvändande vilket
innebär att vägarna trafikeras mindre. Således ökar
trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter. För besökare ökar även tillgängligheten.

Sparkfiler - spara osandade ytor för spark
Effekter och konsekvenser
Åtgärden syftar till att reservera utrymme till spark
på gång- och cykelvägar under vintertid, vilket
minskar behovet av att sanda. Vidare medför åtgärden att invånarna kan använda spark som färdmedel. Således bidrar åtgärden till ökad trafiksäkerhet
och tillgänglighet.

Evenmangsprofilering, evenemangsytor
Effekter och konsekvenser
Se effekter och konsekvenser för ”Marknadsföra
Pajala”

Cykelpool
Effekter och konsekvenser
Se effekter och konsekvenser för ”Lånecyklar”.

Ambulerande bastukärra
Effekter och konsekvenser
Åtgärden bidrar till att göra Pajala attraktivt och
lockande för besökare. Utöver detta innebär åtgärden arbetstillfällen för kommunen.
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4.4 Förslag på steg 3 - och 4 åtgärder
Trots ett stort antal steg 1 - och 2 åtgärder, ansågs
det även behövas steg 3- och 4 åtgärder för att komma till rätta med de behov, brister och problem som
återfinns i Pajala.
Framförallt rör det utformningen av gaturummet i
centrum längs väg 982, väg 982.01, och Kengisgatan.
Gaturummet längs dessa gator är överdimensionerade i relation till deras funktion som stadsgator.
Till följd av detta domineras gaturummet av bilar,
samtidigt som det ger upphov till en otydlig trafikmiljö och bristande trafiksäkerhet.
Rent utseendemässigt bidrar inte gatuutformningen till ett attraktivt och inbjudande centrum, med
avsaknad av grönytor, trädplantering etc..
Infarterna
till
Pajala,
vid
korsningarna
Kengisgatan/ Genvägen
samt Soukolovägen/
Genvägen, är trafiksäkerhetsmässigt bristfälliga
och ett flertal olyckor har redan inträffat där.

Infarterna till Pajala
Deltagarna menade på att infarterna till Pajala
vid korsningarna Kengisgatan/ Genvägen samt
Soukolovägen/ Genvägen måste förbättras. Dels på
grund av att det skett ett flertal olyckor vid korsningarna men också för att trafikanter ska hitta in
i Pajala. Idagsläget är infarterna relativt anonyma
och för besökare är det svårt att veta vägen in i
Pajala centrum. Enligt deltagarna ska utformningen av infarten göra trafikanten uppmärksam på
att det händer något här - något som bryter av det
annars så monotona väglandskapet. Trafikanter
ska på ett naturligt sätt lotsas in i centrum via
infarterna.

Korsningen Kengisgatan/ väg 99 efter åtgärder - exempelskiss.
Källa: Google, bearbetning Sweco.

Deltagarnas förslag på åtgärd för att uppnå detta är
att anlägga cirkulationsplatser vid korsningarna.
Kompletterande steg 1 - och 2 åtgärder med skyltning kan också med fördel ske.

Vid sidan av trafiksäkerhetsmässiga skäl var deltagarna enade om att infarterna borde förbättras så
att trafiken från väg 99 också lättare leds in i Pajala
i syfte att skapa liv och rörelse i centrum.
Förslagen på steg 3- och 4 åtgärder berör samtliga
temaområden varför dessa har valts att redovisas
utifrån vilka vägar, gator, korsningar mm., som deltagarna pekat ut för åtgärder.

Korsningen Soukolovägen/ väg 99 sett från norrgående körriktning på väg 99. Källa: Google.

Korsningen Kengisgatan/ väg 99, sett från norrgående körriktning på väg 99. Källa: Google.
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Butiksparkeringen på östra sidan av vägen i anslutning till väg 982 anses det finnas behov av att bygga
om för att öka tydligheten.

Väg 982 - Tornedalsvägen/Kirunavägen
Samma problem som karaktäriserar Kengisgatan
gäller även för väg 982. Vägen är överdimensionerad
för sin funktion och inbjuder till höga hastigheter.

Korsningen Soukolovägen/ väg 99 efter åtgärder - exempelskiss.

Kengisgatan sett från väg 982 - Tornedalsvägen i riktning mot

Källa: Google, bearbetning Sweco.

väg 99. På vänster sida ses parkeringsytan. Källa: Google.

Kengisgatan
Kengisgatan är idagsläget överdimensionerad för
dess funktion som stadsgata. Till följd av detta
inbjuder gatan till höga hastigheter och har misstagits för huvudled, vilket lett till kollisioner vid
korsningen till Genvägen samt korsningen till
Tornedalsvägen.

Korsningen vid Soukolovägen och Soltorget är
otydlig och tar upp väldigt stor yta vilket skapar
en barriär för oskyddade trafikanter och försämrar
tillgängligheten till Soltorget.
Vidare är parkeringsplatserna i centrum otydligt
utmarkerade och strukturerade. Längs med vägen
finns få träd och den enda grönytan utgörs av gräsmattan vid kommunhuset.

Enligt deltagarna borde gatan smalnas av för att
ges karaktären av en stadsgata där oskyddade trafikanter kan färdas på ett tryggt och säkert sätt.
Önskvärda egenskaper för gatan vore även trädplantering för att skapa ett trevligare gaturum.
I anslutning till väg 982 gavs som förslag på att
upprätta en liten cirkulationsplats för att öka
trafiksäkerheten.

Gaturummet upplevs ostrukutrerat till följd av avskalade ytor längs med vägen. Detta späds på av att
bebyggelsen är oregelbunden längs med vägen, med
vissa hus längre bort från vägen än andra, vilket
motverkar en harmonisk väglinjeföring.

Deltagarna ansåg att delarna av väg 982 i centrum bör få en mer stadsmässig utformning med pficksparkerng, grönytor, träd och breda trottoarer.
Oskyddade trafikanter ska ges mer plats i centrum
- det ska vara promenadvänligt.
Kengisgatan efter ombygnation - exempelskiss. Källa Google,
bearbetning Sweco.
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Vissa av deltagarna gav som förslag att göra om vägavsnittet mellan korsningarna Soukolovägen och
Kengisgatan till gågata och således skapa ett bilfritt
centrum.
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För att minska gaturummet vid korsningen mot
Soltorget och motverka den uppleva otydligheten
och minska barriäreffekter föreslogs anläggande av
rondell.

Väg 982.1 Soukolovägen

Väg 982 Tornedalsvägen sett i riktning mot Soltorget.

Korsningen vid Soltorget. Källa: Google

Källa: Google.

Väg 982 Tornedalsvägen efter åtgärder - exepelskiss.

Korsningen vid Soltorget efter åtgärder - exempelskiss.

Källa: Google, bearbetning Sweco.

Källa: Google, bearbetning Sweco.

Som tidigare nämnt föreslog deltagarna att en cirkulationsplats bör anläggas i korsningen mot väg 99
till följd av bristande trafiksäkerhet och för att skapa en tydligare infart. Eftersom Soukolovägen utgör infart för södergående trafik från Kirunahållet,
krävs även åtgärder längs vägen då den förbinder
väg 99 med väg 982 och Soltorget.
Samma problem som för föregående vägar gör sig
gällande för Soukolovägen - sliten och otydlig gatumiljö, torftig gestaltning och dåligt utrymme för
oskyddade trafikanter.

Sliten och otydlig gatumiljö karaktäriserar Soukolvägen.
Källa:Google.
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Eftersom vägen passerar skolan ansåg deltagarna
att det krävs en förbättrad utformning kring skolområdet för att förtydliga var man ska köra samt för
att höja trafiksäkerheten.

behov av breddning. Gång- och cykelvägar längs
Soukolovägen och Kengisgatan har färdig struktur
men är i behov av upprustning vilket även skulle
innebära breddning av dessa. (Se även karta 5 för en
överblick av gång - och cykelvägnätet i Pajala).
I övrigt ansåg deltagarna en motionsslinga bör anläggas inom tätorten för att motverka att oskyddade
trafikanter färdas efter väg 99

Passager

Soukolovägen efter åtgärder - exempelskiss. Källa: Google,
bearbetning Sweco.

Gaturummet skulle enligt deltagarna ha samma karaktär som föreslagits för väg 982 och Kengisgatan
- stadsmässig och anpassad efter oskyddade trafikanter i större utsträckning.

Gång - och cykelvägar
Enligt deltagarna ansågs gång- och cykelvägnätet vara i behov av utbyggnad för att förbättra tillgängligheten och tryggheten för oskyddade trafikanter. Nybyggnation av gång-och cykelväg från
centrum västerut samt från öster mot Mertapalo
gavs som förslag för att sammanbinda befintliga
gång- och cykelvägar. Befintliga gång - och cykelvägar i centrum längs väg 982 ansågs vara i

En säker passage behövdes enligt deltagarna uppföras längs väg 982 Kirunavägen eftersom det finns
en busshållplats på motsatt sida av vårdcentralen, men idag finns ingen utmarkerat passage där.
Vidare uttrycktes även ett behov av att uppföra en
säker passage över väg 99 vid brandstationen eftersom oskyddade trafikanter ofta korsar vägen där.

Väg 982 - Behov av säker passage vid vårdcentralen

Busstationen
Busstationen i Pajala är nedgången varför deltagarna ville se en upprustning av denna då den är ansiktet utåt för Pajala. I samband med detta ansågs det
även finnas behov av att knyta samman busstationen med centrum på ett bättre sätt för att öka tillgängligheten och slussa folk in i centrum. Åtgärder
för att åstadkomma detta var bland annat att förlänga Myntgatan ner mot stationen. Ett alternativ
ansågs också kunna vara att i samband med ombygnation av Soukolovägen förbättra förbindelsen från
centrum till busstationen.

Väg 99- Behov av säker passage vid brandstationen

Ökad attraktivitet i centrum
Vid sidan om gaturummets utformning hade deltagarna förslag på övriga åtgärder för att åstadkomma
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•
•
•
•
•
•
•

Ombyggnation Soukolovägen
Nybyggnation och upprustning av gång- och
cykelvägar
Uppförande av säkra passager
Ombyggnation av busstationen
Ombyggnation av soltorget
Nybyggnation av mötesplats vid älven
Omlokalisering av ICA-parkeringen samt ombyggnation av butiken.

4.6 Potentiella effekter och konsekvenser

Ombyggnation av infarterna
Pajala busstation sedd från väg 99.

ett attraktivare centrum i Pajala. Till att börja med
gavs som förslag att bygga ut soltorget mot Konsum,
vilket innebär att anslutningsvägen från 982 stängs
av för biltrafik och reserveras för oskyddade trafikanter. I samband med detta gavs som förslag att
uppföra en ny mötesplats vid älven norr om soltorget för att dra nytta av älvslandskapet, vilket görs
idag.
Vidare gavs som förslag att omlokalisera den befintliga ICA-parkeringen på baksidan av butiken så att
ytan kan användas för något annat. Detta medför
att butikens entréer måste flyttas.

4.5 Sammanfattaning steg 3 - och 4 åtgärder
Sammanfattningsvis gav deltagarna följande förslag på steg 3- och 4 åtgärder:

•
•
•
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Ombyggnation av infarterna
Ombyggnation av Kengisgatan
Ombyggnation väg 982

Effekter och konsekvenser
Genom att anlägga cirkulationsplatser vid infarterna signaleras att ”något händer” för trafikanter.
Detta bidrar till att exempelvis besökare blir nyfikna och viker av mot centrum oftare. Vidare innebär
cirkulationsplatserna att trafikanterna måste sänka
hastigheten vilket bidrar till högre trafiksäkerhet

Ombyggnation av Kengisgatan
Effekter och konsekvenser
Kengisgatan är infart för norrgående trafik från
Övertorneå och Överkalix. En ombyggnation av
Kengisgatan innebär att gaturummet blir tydligare,
finare och mer inbjudande samtidigt som oskyddade trafikanter ges mer utrymme. Åtgärden bidrar
således till ökad attraktivitet, tillgänglighet och
trafiksäkerhet.

Ombyggnation av väg 982 - Tornedalsvägen
Effekter och konsekvenser
Väg 982 - Tornedalsvägen löper genom centrum. En
ombyggnation av vägen betyder mycket för handel
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och service i tätorten. Oskyddade trafikanter ges
större utrymme då centrum blir mer promenadvänligt. En ombyggnation innebär även att tydligheten i vägrummet ökar generellt och i synnerhet
var trafikanter ska parkera. Således bidrar åtgärden
till ökad tilgänglighet, trafiksäkerhet och en mer estetiskt tilltalande gatumiljö.

Ombyggnation av väg 982-01 - Soukolovägen
Effekter och konsekvenser
Soukolovägen är infart för södergående trafik från
Kirunahållet och en ombyggnation bidrar till att
gaturummet blir mer inbjudande och suger in besökare från väg 99. Vidare bidrar åtgärden till att
oskyddade trafikanter ges mer utrymme i gaturummet. Ur detta perspektiv är Soukolovägen strategiskt viktig för Pajala tätort då den förbinder busstationen med centrum och slussar folk mot centrum.
En ombyggnation innebär ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och en mer tilltalande gatumiljö.

Nybyggnation och upprutsning av gång och
cykelvägar
Effekter och konsekvenser
Genom nybyggnation av och upprustning av gång
- och cykelvägar ökar tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Uppförande av säkra passager
Effekter och konsekvenser
Uppförande av säkra passager vid Genvägen och
Tornedalsvägen ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Ombyggnation av busstationen
Effekter och konsekvenser
Till att börja med bidrar en ombyggnation till en
mer tilltalande stadsbild, då stationen är exponerad mot Genvägen. Vid en ombyggnation ges även
möjligheten att utforma stationsområdet så att tillgängligheten ökar genom att placera om entréer,
skylta tydligare mm. Genom ökad tillgänglighet till
och från busstation skapas liv och rörelse i centrum
vilket också påverkar handeln positivt.

Ombyggnation av Soltorget
Effekter och konsekvenser
Utifrån de behov, brister och problem som karaktäriserar Pajala var behovet av mötesplatser något
återkommande bland deltagarna. Soltorget utgör
idagsläget en ensam ö i centrum, omgärdad av vägar. I syfte att knyta ihop centrum på ett bättre sätt
och skapa en bättre mötesplats föreslog deltagarna
en ombyggnation av soltorget, vilket inkluderar
avstägning av infarten till konsum. Denna åtgärd
förbätrar tillgängligheten i centrum samtidigt som
en trevligare miljö uppnås.

besökare. Vidare bidrar åtgärden till att göra Pajala
mysigare, grönare och lockande.

Omlokalisering av ICA-parkeringen samt
ombyggnation av butiken
Effekter och konsekvenser
Idagsläget tar parkeringen upp stor yta i centrum
varför deltagarna ansåg att parkeringen kan omlokaliseras till baksidan av butiken. Detta innebär
även en smärre ombyggnation av butiken då entréerna måste flyttas. Åtgärden bidrar till att förtätning kan ske i centrum vilket i slutändan bidrar
till ett attraktivare Pajala. Vidare kommer trafiken
på Tornedalsvägen minska vilket ökar tryggheten
och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
i centrum. Dock kommer trafiken sannolikt öka
på väg 982.01 eftersom infarten då kommer vara
vid busstationen. Detta påverka trafiksäkerheten
och tryggheten negativt då vägen angränsar till
skolområdet.

Nybyggnation av mötesplats vid älven
Effekter och konsekvenser
En ny mötesplats vid älven bidrar till att tillgängligheten till natursköna lägen ökar för invånare och
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4.7 Utvärdering av åtgärder
I syfte att hitta lämpliga åtgärder att gå vidare med
för att lösa de behov, brister och problem som återfinns i Pajala tätort krävs en utvärdering av samtliga åtgärder.

”Låg” innebär att åtgärden inte alls bidrar, alternativt, bidrar i liten utsträckning till att uppnå
delmålet.

Tabell 1: Försklaring av utvärderingsparametrar

Förklaring - åtgärdens kostnad

”Medel” innebär att åtgärden i viss utsträckning bidrar till att delmålet uppfylls.

Låg

< 300 000 kr

Medel

300 000 - 500 000kr

Åtgärderna utvärderas utifrån deras kostnad, genomförbarhet och måluppfyllelse.

”Hög” innebär att åtgärden i stor utsträckning bidrar till att delmålet uppnås.

Hög

500 000 kr >

Kostnad redovisas ungefärligt mot vad åtgärderna
kan tänkas kosta. Steg 1 - och 2 åtgärder redovisas
utifrån uppskattade konsultkostnader medan en
grov kostnadskalkyl har gjorts för steg 3 - och 4 åtgärder avseende vägombyggnationer (bilaga 4).

I Tabell 2 på nästa sida redovisas resultatet ifrån
utvärderingen av samtliga åtgärder gentemot, kostnad, genomförbarhet, måluppfyllelse. I kommentarfältet ges en förklaring till den enskilda åtgärden
i fråga om åtgärdens nytta i jämförelse med dess
kostnad.

Förklaring - åtgärdens genomförbarhet

För mer information, se den fördjupade utvärderingstabellen i bilaga 5.

Vidare redovisas genomförbarhet, det vill säga
hur pass realistiskt vederbörande åtgärd är, som
”fullt realiserbar”, ”realiserbar” samt ”ej realiserbar”. ”Fullt realiserbar” innebär att åtgärden kan
genomföras utan större svårigheter. ”Realiserbar”
innebär att åtgärden kan genomföras, dock med
vissa förutsättningar uppfyllda. ”Ej realiserbar”
innebär att åtgärden inte är möjlig att genomföra,
alternativt mycket svår att genomföra.
Måluppfyllelse redovisas utifrån i hur hög grad åtgärden uppfyller delmålen:
•

Det nåbara Pajala

•

Det tydliga Pajala

•

Det trygga Pajala

•

Det säkra Pajala

•

Det lättskötta Pajala

•

Det mysiga, gröna och lockande Pajala

•

Det aktiverande och spännande Pajala
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+

Låg

Åtgärden bedöms ej vara möjlig att genomföra alternativt
mycket svår att genomföra

Medel

Åtgärden bedöms kunna genomföras med viss svårighet

Hög

Åtgärden bedöms kunna genomföras utan svårigheter.

Förklaring - åtgärdens måluppfyllelse

-
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Låg

Åtgärden bidrar inte alls, eller, i liten utsträckning till att
delmålet uppnås.

Medel

Åtgärden bidrar i viss utsträckning till att delmålet
uppnås

Hög

Åtgärden bidrar i stor utsträckning till att delmålet
uppnås

Tabell 2: Utvärderingsresultat av föreslagna åtgärder

Åtgärd

Kostnad

Genomförbarhet

Delmål
Nåbara Pajala

Tydliga Pajala

Trygga Pajala

Säkra Pajala

Lättskötta Pajala

Mysiga, gröna och
lockande Pajala

Aktiverande och
spännande Pajala

Trafikstrategi

Låg

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Låg

Låg

Låg

Cykelprogram + åtgärdsplan

Låg

Hög

Hög

Medel

Hög

Hög

Låg

Medel

Medel

Tillgänglighets inventering + åtgärdsplan

Låg

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Låg

Medel

Medel

Parkeringsanalys

Låg

Hög

Medel

Medel

Låg

Låg

Låg

Medel

Låg

Cykel - och sparkutlämning till besökare

Låg

Hög

Hög

Låg

Medel

Medel

Låg

Hög

Hög

Lokal och gratis kollektivtrafik

Hög

Låg

Hög

Låg

Medel

Medel

Låg

Hög

Hög

Regional busstrafik

Hög

Låg

Hög

Låg

Medel

Medel

Låg

Hög

Hög

Samåkning - arbetspendling

Låg

Hög

Hög

Låg

Medel

Medel

Låg

Låg

Låg

Pendlarparke-ringar

Låg

Medel

Låg

Låg

Medel

Medel

Låg

Låg

Låg

Bättre skyltning och information till

Låg

Hög

Hög

Hög

Hög

Medel

Låg

Hög

Hög

Cykelparkeringar och cykelpump

Låg

Hög

Medel

Medel

Låg

Låg

Låg

Medel

Medel

Skyltning och målning i gaturummet

Låg

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Låg

Medel

Medel

Skyltning för var offentlig WC finns

Låg

Hög

Medel

Medel

Låg

Låg

Låg

Medel

Medel

Tydliggöra parkeringar utanför affärer

Låg

Hög

Medel

Hög

Låg

Låg

Låg

Hög

Låg

Hänsvisa yrkeschaufförer till särskilda

Låg

Medel

Hög

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Skyltprogram för skyltning

Låg

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Låg

Hög

Hög

Skyltning av GC-vägar

Låg

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Låg

Medel

Medel

besökare

p-platser

Hastighetskontroller

-

Medel

Låg

Medel

Hög

Hög

Låg

Medel

Låg

Parkeringsav-gifter och

-

Medel

Medel

Medel

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

parkeringskontroller
Barnkonsekvens-analys

Låg

Hög

Hög

Låg

Hög

Hög

Låg

Medel

Medel

Optimera rutt för skolbussen

Låg

Hög

Hög

Låg

Hög

Hög

Låg

Medel

Låg

Enkelrikta och stänga av vägar

Låg

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Låg

Medel

Medel

Sänkt hastighetsbegränsning

Låg

Hög

Låg

Låg

Hög

Hög

Låg

Medel

Låg

Säkerställning av korsning vid Rian

Låg

Hög

Medel

Medel

Hög

hög

Låg

Låg

Låg

Trafikinforma-tion till eleverna

Låg

Medel

Låg

Medel

Hög

Hög

Låg

Låg

Låg
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Åtgärd

Kostnad

Genomförbarhet

Delmål
Nåbara Pajala

Tydliga Pajala

Trygga Pajala

Säkra Pajala

Lättskötta Pajala

Mysiga, gröna och
lockande Pajala

Aktiverande och
spännande Pajala

Utbildning av barn och trafikanter

Låg

Medel

Låg

Medel

Hög

Hög

Låg

Låg

Låg

Stänga av delar av korsningar

Låg

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Låg

Medel

Medel

Påverka föräldrar att inte skjutsa barnen

Låg

Hög

Låg

Låg

Medel

Medel

Låg

Låg

Låg

Skolpoliser

Hög

Medel

Låg

Medel

Medel

Medel

Låg

Medel

Låg

Information från skolan var av - och på-

Låg

Hög

Låg

Medel

Medel

Medel

Låg

Låg

Låg

till skolan

stigning ska ske
Vandrande skolbussar

Låg

Medel

Låg

Låg

Hög

Hög

Låg

Låg

Låg

Medel

Hög

Låg

Låg

Hög

Hög

Låg

Låg

Låg

PR-kampanj för att hålla Pajala rent

Låg

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Hög

Låg

Fler hundlatriner

Låg

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Hög

Hög

Bättre upphandling av snöröjning

Låg

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Medel

Medel

Optimera och prioritera vinterväghållning

Låg

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Medel

Medel

Riktlinjer från kommunen till entreprenö-

Låg

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Medel

Medel

Låg

Hög

Hög

Medel

Låg

Medel

Medel

Hög

Hög

Dela ut broddar till äldre under vintern

rer gällande driften av snöröjningen
Sparkmekkat Pajala - slippa sanda
Viloplatser (bänkar)

Låg

Hög

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Låg

Medel

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Hög

Plantering av blommor. växter och träd

Låg

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Medel

Kolonilotter

Låg

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Hög

Bilfritt centrum

Låg

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Låg

Medel

Medel

Utredning av affärslokalisering

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Hög

Utökad kommunikation mellan kommun

Låg

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Hög

Evenemang

och privata aktörer
Placering av funktioner - stadsplanering

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Hög

Gestaltningsprogram för väg 982, 982.01

Låg

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Låg

Hög

Medel

Låg

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Hög

och Kengisgatan
Uppmuntra uppfräschning och
utsmyckning
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Åtgärd
Workshop + arkitekttävling - ”Attraktiva

Kostnad
Låg

Genomförbarhet
Hög

Delmål
Nåbara Pajala

Tydliga Pajala

Trygga Pajala

Säkra Pajala

Lättskötta Pajala

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Mysiga, gröna och
lockande Pajala

Aktiverande och
spännande Pajala

Hög

Hög

Pajala”
Tjänstecyklar - och sparkar

Låg

Hög

Hög

Låg

Medel

Medel

Låg

Hög

Hög

Gågata i centrum

Låg

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Låg

Medel

Medel

Lånecyklar

Låg

Hög

Hög

Låg

Medel

Medel

Låg

Hög

Hög

Sparkfiler - spara osandade ytor för

Låg

Hög

Hög

Medel

Låg

Medel

Medel

Hög

Hög

Låg

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Hög

Cykelpool

Låg

Hög

Hög

Låg

Medel

Medel

Låg

Hög

Hög

Ambulerande bastukärra

Låg

Hög

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Hög

sparkar
Evenemangspro-filering och
evenemangsytor

Ombyggnation av infarterna

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Låg

Medel

Låg

Ombyggnation av Kengisgatan

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Medel

Hög

Medel

Ombyggnation av väg 982 - Torndedalsvä

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Medel

Hög

Medel

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Medel

Hög

Medel

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Låg

Hög

Hög

Uppförande av säkra passager

Låg

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Låg

Medel

Låg

Ombyggnation av busstationen

Hög

Hög

Hög

Medel

Låg

Låg

Låg

Hög

Låg

Medel

Hög

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Hög

Hög

Medel

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Medel

Låg

Hög

Hög

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Hög

gen/Kirunavägen i centrum
Ombyggnation av väg 982.01
- Soukolovägen
Nybyggnation och upprustning av gång och cykelvägar

Ombyggnation av soltorget
Omlokalisering av parkering samt ombyggnation av ICA-butiken
Mötesplats vid älvskanten
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5. Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder
5.1 Beskrivning av övergripande inriktning
Härlett ur den samlade problembilden har den
övergripande inriktningen varit att:
•

•

skapa ett tydligare och mer tilltalande gaturum
längs väg 982 - Kirunavägen/Tornedalsvägen
i centrum, väg 982.01- Soukolovägen samt
Kengisgatan.
göra Pajala tätort mer anpassad för oskyddade
trafikanter.

•

öka trafiksäkerheten
Kengisgatan.

längs

•

göra tätorten mer attraktiv

väg

99

och

De rekommenderade åtgärderna för att lösa de behov, brister och problem som återfinns i Pajala tätort avses utföras etappvis med olika tidshorisont.

5.2 Motivering av åtgärder
Bedömningen är att det vid sidan om steg 1- och 2
åtgärder även krävs steg 3- och 4 åtgärder för att
lösa behov, brister och problem i Pajala.
Resultatet är en kombination av åtgärder ur samtliga steg i fyrstegsprincipen.
De ovanstående åtgärder som rekommenderas att
genomföras inom snar framtid är kostnadseffektiva
och bidrar i sig och i kombination med varandra till
ökad tillgänglighet, trafiksäkerhet och attraktivitet
och uppfyller således delmålen för denna åtgärdsvalsstudie. Resultatet är en kombination av åtgärder ur samtliga steg i fyrstegsprincipen.
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De åtgärder som överrensstämmer med varandra
har sammanfogats, exempelvis ”cykel och sparkutlämning till besökare”, ”cykelpool” och ”tjänstecyklar” etc..
De åtgärder som inte rekommenderas eller inte
prioriteras uppfyller inte syftet eller delmålen för
denna åtgärdsvalsstudie, alternativt att de bedöms
kunna ersättas av de rekommenderade åtgärderna.

• Optimering av rutt för skolbussen. Utredning
exempelvis var barnen hoppar på/av bussen.
Ansvarig, kommun och länstrafik
• Vandrande skolbussar. Ansvarig, kommun

5.3 Förslag på rekommenderade åtgärder inom
snar framtid

• Bättre skyltning och information. Skyltprogram
+ åtgärdsprogram (exempelvis för GC-vägar, offentlig WC, hänvisning av yrkeschaufförer till
särskilda p-platser, tydliggörande av parkeringar
utanför affärer och andra butiker). Ansvarig, kommun och TRV

Följande åtgärder rekommenderas inom snar
framtid:

• Fler hundlatriner, speciellt efter strandpromenaden. Ansvarig, kommun

• Trafikstrategi. Ansvarig, kommun

• Se över kraven/prioritering för vinterväghållning
inför nästa upphandling. Ansvarig, kommun och
TRV

• Cykelprogram + åtgärdsplan (bör ingå i den fördjupade översiktsplanen). Ansvarig, kommun
• Cykelparkering och cykelpumpar. Ansvarig,
kommun
• Tillgänglighetsinventering av tätort. Ansvarig,
kommun
• Parkeringsstrategi. Ansvarig, kommun
• Tydliggörande av parkeringar utanför affärer
och andra målpunkter. Ansvarig, kommun och
TRV
• Utredning av eventuell gångfartsgata (ersätter
bilfritt centrum). Ansvarig, kommun och TRV
• Barnkonsekvensanalys – tätort. Ansvarig, kommun med stöd från TRV
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• Viloplatser. Ansvarig, kommun
• Plantering av blommor, växter och träd.
Ansvarig, kommun och TRV
• Placering av funktioner och utredning av affärslokalisering (samhällsplanering). Ansvarig,
kommun
• Arbeta med förbättring och utökning av kommunikation mellan kommunen och privata aktörer.
Ansvarig, kommun
• Gestaltningsprogram, vägnät (ingår i framtagandet av handlingar inför investering) Ansvarig, TRV
och kommun

• Ombyggnation av Kengisgatan, cirkulationsplats
inkluderad vid väg 99. Ansvarig, kommun

• Ombyggnation av busstationen. Ansvarig,
kommun

•

Evenemang exempelvis snölek/snökonst,
marknader. Ansvarig, kommun

• Ombyggnation av väg 982 -Tornedalsvägen/
Kirunavägen (inkluderar, informationsinsats,
gestaltningsprogram, översyn av tillgänglighet,
anpassning till ”stadsgata”, (hastighetsinriktning).
Ansvarig, TRV

• Ombyggnation och underhåll av soltorget.
Ansvarig, kommun

•

Kolonilotter. Ansvarig, kommun

•

Fler hundlatriner, speciellt efter strandpromenaden. Ansvarig, kommun

•

Mötesplats vid älvkanten. Ansvarig, kommun

• Ombyggnation av väg 982.01 – Soukolovägen (inkluderar informationsinsats, gestaltningsprogram,
översyn av tillgänglighet, anpassning till ”stadsgata” och entré till Pajala). Ansvarig, TRV

5.5 Övriga åtgärder som kan genomföras men
är inte prioriterade eller ligger utanför målet
för denna åtgärdsvalsstudie

•

Workshop + arkitekttävling - ”Attraktiva
Pajala”. Ansvarig, kommun

•

Evenemangsprofilering och evenemangsytor.
Satsa på soltorget. Ansvarig, kommun

•

Enkelrikta och stänga av vägar och delar av
korsningar (en trafikstrategi bör tas fram
innan). Ansvarig, kommun

• Ombyggnationer av Soukolovägen 982.1 och
Tornedalsvägen/Kirunavägen 982 ska ge delar i
ett gång- och cykelvägnät med god funktion vilket
innebär att den ska vara sammanhängande, belyst
och i övrigt god standard enligt VGU. Se karta 5.
Ansvarig TRV
• I framtagande av bygghandling ska viktiga passager för oskyddade trafikanter identifieras avseende
målpunkter och stråk tvärs väg 982, 982.01. Se
karta 6, sammanfattande karta över problembild.
Ansvarig, TRV

5.4 Förslag på rekommenderade åtgärder på
sikt
Följande åtgärder rekommenderas på sikt:
• Sänkt hastighetsbegränsning. Ansvarig, kommun
med stöd från TRV. (För att besluta framtida hastigheter i centrala delar av Pajala bör en trafikstrategi tas fram innan).
• Nybyggnation av gång- och cykelbana mot
Mertapalo. Ansvarig, TRV

• Säkerställning av korsningen vid Rian/ÅVS
Farligkorsning (80km/h) Ansvarig, TRV

Övriga åtgärder:
•

Grön- och vitplan. Ansvarig kommun

•

Lokal kollektivtrafik (ej gratis)

•

Cykel - och sparkutlämning till besökare/
Cykelpool/ Tjänstecyklar. Ansvarig, kommun

•

Framställan av kommunen och Trafikverket
till RKM om utökad regional busstrafik och
buss till Finland. Ansvarig, kommun och TRV

•

Samåkning - arbetspendling –
Northlandsbussen. Ansvarig kommun,
Northland och TRV

•

Pendlarparkeringar. Ansvarig, kommun och
Northland

•

Optimera rutt för skolbussen. Ansvarig, kommun och länstrafik

•

Trafikinformation till eleverna, utbildning av
barn och trafikanter. Ansvarig, kommun

•

PR-kampanj för att hålla Pajala rent och i god
ordning. Ansvarig, kommun

•

Sparkmekkat Pajala. Ansvarig, kommun
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5.6 Åtgärder som har valts bort
Bortvalda åtgärder:
•

Ambulerande bastukärra

•

Omlokalisering av parkering samt ombyggnation av ICA-butiken

•

Målning av gaturummet (åtgärden ersätts av
ombyggnationer av Kengisgatan, Soukolovägen
samt Kirunavägen/Tornedalsvägen)

•

Hastighetskontroller

•

Dela ut broddar till äldre under vintern

•

Skolpoliser

•

Uppmuntra till uppfräschning och utsmyckning

35

Många av åtgärderna och ställningstagandena ovan
kommer att ingå eller arbetas fram i samband med
kommunens arbete med fördjupad översiktsplan
för tätorten eller i framtagandet av Trafikstrategi..
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Tabell 3: Ansvar och kostnadsfördelning av rekommenderade åtgärder inom snar framtid

Förslag på rekommenderade åtgärder inom snar framtid
Åtgärd

Kostnad

Ansvar och kostnadsfördelning

Trafikstrategi

ca 300 000 SEK

Pajala kommun

Cykelprogram + åtgärdsplan (bör ingå i den fördjupade översiktsplanen)

ca 120 000 SEK

Pajala kommun

Cykelparkering och cykelpumpar

ca 60 000SEK/ cykelställ + cykelpump

Pajala kommun

Tillgänglighetsinventering av tätort

ca 150 000 SEK

Pajala kommun

Parkeringsstrategi inklusive eventuella parkeringsavgifter

ca 120 000 SEK

Pajala kommun

Tydliggörande av parkeringar utanför affärer och andra målpunkter

4000 SEK/ skylt

Pajala kommun, Trafikverket

Skyltprogram + åtgärdsprogram (exempelvis för GC-vägar, offentlig WC, hänvisning av yrkeschauf-

ca 120 000 SEK

Pajala kommun

Barnkonsekvensanalys tätort

ca 150 000 SEK

Pajala kommun, Trafikverket

Vandrande skolbussar

Ingen kostnad

Pajala kommun

förer till särskilda p-platser, tydliggörande av parkeringar utanför affärer och andra butiker)

Optimering av rutt för skolbussen. Utredning exempelvis var barnen hoppar på/av bussen. Ansvarig ca 120 000 SEK

Pajala kommun, Länstrafiken

kommun och länstrafik
Se över kraven/prioritering för vinterväghållning inför nästa upphandling

Ingen kostnad

Pajala kommun

Viloplatser

ca 7 500 SEK/ bänk

Pajala kommun

Plantering av blommor, växter och träd

ca 5 000 SEK/ träd

Trafikverket, Pajala kommun

Placering av funktioner och utredning av affärslokalisering (samhällsplanering)

Ingen kostnad

Pajala kommun

Arbeta med förbättring och utökning av kommunikation mellan kommunen och privata aktörer

Ingen kostnad

Pajala kommun

Sänkt hastighetsbegränsning - stor fördel en trafikstrategi

ca 4 000 SEK/ skylt

Pajala kommun med stöd av Trafikverket

Gestaltningsprogram, vägnät

Kostnad ingår i framtagandet av handlingar inför Trafikverket, Pajala kommun
investering

Ombyggnation av infart Kengisgatan - väg 99, cirkulationsplats

Budget finns redan avsatt i regional plan.

Trafikverket

Ombyggnation av infart Soukolovägen - väg 99

ca 3 000 000 SEK vid val av cirkulationsplats

Trafikverket

Ombyggnation av Kengisgatan (inkl gång- och cykelväg med belysning och kantsten på båda sidor av
vägen)

ca 1 850 000 SEK

Pajala kommun

Ombyggnation av Tornedalsvägen/Kirunavägen i centrum - väg 982 (inkl gång -och cykelväg med belysning och kantsten på båda sidor av vägen)

ca 4 600 000 SEK

Trafikverket

Ombyggnation av Soukolovägen - väg 982.01 (inkl gång - och cykelväg med belysning och kansten på ca 1 600 000 SEK exklusive utredning och
båda sidor av vägen)
projekteringskostnader

Trafikverket

I framtagande av bygghandling ska viktiga passager för oskyddade trafikanter identifieras avseende Kostnader ingår i framtagandet av handlingar inför Trafikverket
målpunkter och stråk tvärs väg 982, 982.01. Se karta 6, sammanfattande karta över problembild.

investering

Totalt

ca 11 350 000 SEK
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6. Beslut om fortsatt hantering
Arbetet med åtgärdsvalsstudien har skett med ambitionen om att åstadkomma en öppen och bred
dialog med berörda aktörer bland annat för att
säkerställa att samma fakta och kunskap når alla
aktörer. Med detta följer också samsyn över val av
åtgärder och kommande genomförandeprocess.
Som grund till det fortsatta arbetet föreslås att
handlingsplanen tillhörande den befintliga överenskommelsen revideras utifrån denna åtgärdsvalsstudie. I samband med detta bör även en grov tids-plan
tas fram. Avtal om investeringar i infrastrukturen
mellan kommunen och Trafikverket ska upprättas
i de fall kostnaderna ska fördelas mellan parterna.
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7. Källförteckning
Digitalt material
Pajala kommun (2013): Fördjupad översiktsplan Pajala centralort - med utblick mot år 2030. Samrådshandling
Trafikverket (2011): Förstudie - vägskäl 99/982.01, 99/392 och 99/982. Trafikverket, 2011.
Trafikverket (2012): Åtgärdsvalsstudier - en handledning. Trafikverket, 2012.
Trivector (2012): TRANA- Nulägesanalys av Pajala kommun, förutsättningar för en eventuell trafikstrategi
Vägverket (2007): Bristanalys, typ 1- tätort - Delen genom Pajala Väg 982 – Kirunavägen m.fl. Vägverket Region Norr, Luleå, 2007.
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Bilaga 1 - Karta över Pajala tätort
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Bilaga 2 - Ortofoto över Pajala centrum
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Bilaga 3 - Sammanställning dialogmöte 1
Gruppens deltagare:

-Inga naturliga mötesplatser i centrum

Mervi Kostet, näringslivutvecklare PUAB

-Barriäreffekter

-Finns behov av att knyta samman befintliga gång –
och cykel stråk och planera för framtida

Mats Winsa, stadsarkitekt, Pajala kommun

-Bristande belysning

-Det finns behov av att kunna parkera cyklar

Caroline Fjällström, TRV
Sonja Kumpula, Tillgänglighetsrådet

Funktionsnedsatta och äldre

Tobias Lustig, Sweco

1. Sätt er in i rollen som funktionsnedsatt eller äldre
och fundera vilka behov dessa har i gaturummet i
Pajala.

Barn och ungdomar
1. Sätt er in i rollen som barn eller ungdom och fundera vilka behov dessa har i gaturummet i Pajala.
-Barnen ska kunna ta sig tryggt till skolan, idrottsarenan och andra målpunkter
-Det finns även behov av ett mer utbyggt gång-och
cykel vägnät, samt en motionsslinga
-Det finns behov av bättre snöröjning
-En god uppväxtmiljö
-Säker väg från busstation till centrum
-Naturliga mötesplatser
-Lekpark (finns bara vid kyrkan och skolan)
2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!
-Ej sammanknutet GC-vägnät

-Behov av ett tillgängligt gaturum hela vägen! även
entréer till butikerna
-Gaturummet ska vara tillgängligt för alla typer av
funktionsnedsättning

2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!
-Dålig belysning längs efter Genvägen
-Finns ingen motionsrunda att cykla, utan man
måste cykla på bilvägarna
-GC-vägarna är inte sammanknutna

-Behov av offentlig toalett
2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

Besökare

-Handikapparkeringarna vid konsum och kommunalkontoret är för smala och lutande

-Det finns behov av tydligare och mer inbjudande
entréer så att besökare känner sig välkomna

-Det finns brister i tillgängligheten under vinterhalvåret, det snöröjs dåligt

-Bättre information om vilka sevärdheter som finns
i Pajala

-Inga ljussignaler eller ledstråk för synskadade.

-Behov av tydligare skyltning

1. Sätt er in i rollen som besökare och fundera vilka
behov dessa har i gaturummet i Pajala.

-Behov av offentliga toaletter
Cyklister

-Osäkra passager

1. Sätt er in i rollen som cyklist och fundera vilka
behov dessa har i gaturummet i Pajala.

-Bristande snöröjning

-Samma som barn och ungdomar
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-Finns behov av ett tryggare alternativ till motionsrunda än att cykla på bilvägarna
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2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

-Entréerna till Pajala är inte inbjudande och tydliga
-Svårt att hitta i Pajala

-Idag parkerar långtradarchaufförer framför butiker vid industriområdet

-Information och skyltning är bristfällig
Butiksinnehavare
Bilister (personbil)
1. Sätt er in i rollen som bilist och fundera vilka behov dessa har i gaturummet i Pajala.
-Behov av parkeringsmöjligheter längs efter vägarna i centrum

1. Sätt er in i rollen som butiksinnehavare och fundera vilka behov dessa har gällande utformningen
av gaturummet i Pajala.
-Det finns ett behov av att skapa möjligheter i gaturummet så att kunder kan parkera vid affärerna

-Behov av tydlighet i gaturummet

-Det finns behov av att veta var det finns lokaler
tillgängliga

-Behov av att kunna köra bil på ett säkert sätt

-Behov av naturliga vägar in till centrum

2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

-Attraktivare centrum

-Inga p-fickor finns längs med vägen i centrum
-Parkeringar är dåligt markerade
-Korsningarna vid Frasses, Shell och OK är farliga

Yrkeschaufför (buss, lastbil, varutransporter, traktor etc.)
1. Sätt er in i rollen som yrkeschaufför och fundera
vilka behov dessa har i gaturummet i Pajala.

-Promenadvänligt handelsstråk
-Bättre vinterväghållning/snöröjning
2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!
-Det saknas tydliga parkeringar vid butiker i
centrum
-Infarterna till centrum behöver förbättras så att
man lockas in
-Centrummiljön måste förbättras

-Det finns behov av en övernattningsplats för
yrkeschaufförer

-Man kan inte promenera i staden på ett säkert och
tryggt sätt

2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

-Snöröjningen är bristfällig
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Gruppens deltagare:

-Använda centrummiljön på annat sätt

Anton brännvall, Pajala kommun

-Egna mötesplatser

Johanna Alm, Pajala kommun

-Garantera barns rörlighet gentemot andra

Lena Jatko, Pajala kommun

-Säker vinter – och sommarlek i centrum

Petter Särkijärvi, Tillgänglighetsrådet

-Roliga och attraktiva utemiljöer

Magnus Pudas, Sweco

-Raggarrunda
träffpunkter

Behov
för
Pajala
kommunmedborgare

kommun

och

dess

-Mötesplatser
-Attraktivt centrum
-Mer stadskänsla i det lilla
-Tydligare inriktning på olika delar av centralorten
– utvecklingsområden, zoner
•Badhusparken
•Soltorget
•Malmen
•Skolan
•Idrottsområdet

för

ungdomar,

-Säkra passager till och från skola, lekplats, idrottshall/badhus och skolskjutshållplats
-En livsvärld som inte begränsar
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årstid

handel/service/

-Säkra passager över väg
-Ledstråk, orienterbarhet
-Sittplatser/vila

mötesplatser/

-Samlingsplatser/träffpunkter
-Trygghet, behov av att separera trafikslag

-Bättre tillgänglighet skola

-Kollektivtrafik

2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

-Tillgänglighet till älven

-För få säkra gångpassager

-Belysning

-Drift och underhållsproblem av säkra gångpassager

2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

-Ett trafikslag dominerar

-Brist på handikapparkering

-För få parkeringar

-Oplanerad snöröjning, säkra ledstråk

-För dålig tillgänglighet till skolor

-För få säkra passager i korsningar o över väg

-Bristande trafikdisciplin

-Taktila plattor

Övergripande

-För få sittplatser för vila

-Bilfri miljö, mer anpassad till gåendes villkor

-För få samlingsplatser

-Bättre snöröjning

-Otydlig skyltning, vägvisning, information

Barn och ungdomar
1. Sätt er in i rollen som barn eller ungdom och fundera vilka behov dessa har i gaturummet i Pajala.

-Tillgänglighet oavsett
idrott/mötesplatser

Funktionsnedsatta och äldre

-Dåligt utbyggt gång och cykelvägnät

1. Sätt er in i rollen som funktionsnedsatt eller äldre
och fundera vilka behov dessa har i gaturummet i
Pajala.

-Stora höjdskillnader

-Behov av att parkera nära service och handel mm
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-Belysning

Cyklister

-Parkeringar

1. Sätt er in i rollen som cyklist och fundera vilka
behov dessa har i gaturummet i Pajala.

-Logisk självförklarande vägmiljö

-Cykelmiljö med så få hinder som möjligt

-Grönska/oaser/vila
-Busshållplatser/resecentrum

-Säkra passager och korsningar

-Tydlig infart

-Cykelbanor

-Lokaltrafik/ bussförbindelser

-Sparkmöjligheter på vintern
-Separera trafikslag
2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!
-Höga trottoarkanter

2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

-Otydliga parkeringar
-För få och dåliga av- och påstigningsplatser
-Gående på vägbanan
-Avsaknad av alternativa gångstråk
-Bristande belysning
-Dålig separering av trafikslag

-Otydliga infarter

-Otrygga korsningar

-Bristande skyltning

-Brist på motorvärmare

-Visualisera älven

-Otydligt gaturum/gatumiljö, var ska man cykla?
-För få cykelbanor

-Otydlig parkeringsskyltning/p-platser för få
-Dålig tillgänglighet till älven

-Inga sparkleder
-Feldragen/ej optimerad skoterled

Bilister (personbil)

•Styr om skotertrafik

1. Sätt er in i rollen som bilist och fundera vilka behov dessa har i gaturummet i Pajala.

•Reglera skotertrafiken

-Parkering + handikapparkering, centrumparkering
-Av och påstigningsplatser

Besökare

-Trygg vägmiljö/övergångar/korsningar

1. Sätt er in i rollen som besökare och fundera vilka
behov dessa har i gaturummet i Pajala.

-Tydlig trafikmiljö

-Vackra inbjudande/attraktiva
vägmiljöer

2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

infarter

och

-Belysning
-Motorvärmarstolpar

Yrkeschaufför (buss, lastbil, varutransporter, traktor etc.)
1. Sätt er in i rollen som yrkeschaufför och fundera
vilka behov dessa har i gaturummet i Pajala.
-Parkering
-Rastplatser/vila
-Tillgänglighet till butiker, särskilt OK/Q8
-Reglering
2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!
- Skymmer butiker med stora lastbilar p g a brist på
rastplatser och parkering

-Behov av att kunna orientera sig/hitta/vägledning
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Butiksinnehavare
1. Sätt er in i rollen som butiksinnehavare och fundera vilka behov dessa har gällande utformningen
av gaturummet i Pajala.
-Nära parkering
-Strukturerad och tydlig parkering
-HK-parkering
-Tydlig skyltning
-Trevlig/inbjudande gatumiljö som man vill stanna
kvar i, flanera och strosa runt i
-Bra lämplig lokalisering av butiker
-Möjligheter för vila
-Fysisk tillgänglighet
2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!
-Otydlig skyltning
-Dåligt gångvägnät/otrevlig gatumiljö
-Olämplig lokalisering
-Avsaknad av WC
-Dålig tillgänglighet för äldre och funktionshindrade
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Gruppens deltagare:

-Snöröjning

-Svårt att ta sig fram på grusvägar, promenadstråk

Eila

-Tydligare markeringar var man ska gå

Krister Palo, TRV

-Saknas övergångställen

-Svårt att ta sig fram med spark, bygga för bättre
drift

Hans-Erik Fors, Pajala kommun

-Bilar parkerar hur som helst på trottoar, GC i
centrum.

Marja Suikki, TRV
Ola Magnusson, Pajala kommun
Alla vägar i Pajala tätort suger! Eftersatt underhåll!

Funktionsnedsatta och äldre

Behov av gestaltning

1. Sätt er in i rollen som funktionsnedsatt eller äldre
och fundera vilka behov dessa har i gaturummet i
Pajala.

Vinterdrift

-Samma som för barn, bredare gångbanor

MAN SKA VILJA GÅ I CENTRUM!

-Behovet att enkelt kunna ta sig fram säkert
Barn och ungdomar

-Bredare GC-vägar med tydligare kanter

1. Sätt er in i rollen som barn eller ungdom och fundera vilka behov dessa har i gaturummet i Pajala.

-Trevligare promenad stråk

-Tryggare gatumiljö, förbättrad snöröjning, behov
av ett tydligare gaturum, ex. var ska man gå?

-Papperskorgar

-Kirunavägen – GC för smal, problem för barn tillsammans med andra trafikanter. Väldigt svårt från
Mertapalo också. GC-väg saknas.
-Trygga vägar till och från skolan, fritidsaktiviteter
(också när man är i skolan, exempel till badhus)
-Behov av en trevligare gatumiljö
-Lätt att ta sig till badplatsen
-Slippa köra barnen till skolan
2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

-Mötesplatser

Cyklister
1. Sätt er in i rollen som cyklist och fundera vilka
behov dessa har i gaturummet i Pajala.
-Jämna bra vägar
-Tydligt var man får cykla
-Knyta ihop
områden

centrum

med

omkringliggande

2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!
-Ingen gång och cykelväg i Mertapalo
-Ingen GC-väg i centrum

-Jämna vägar och GC-vägar, svårt att ta sig ner,
brant

Besökare

-Sparkar är ofta hälpmedel

1. Sätt er in i rollen som besökare och fundera vilka
behov dessa har i gaturummet i Pajala.

2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

-Kunna se en trevlig by
-Tydlig information, var är centrum?

-Gropigt, trasiga gc-vägar

-Tydlig trafikmiljö

-Dålig snöröjning, funktionsnedsatta får inte plats

-Förstå var man ska parkera

-Avsaknad av papperskorgar

-Enkelt att parkera

-Finns inga parkbänkar längs vägarna

-Man ska vilja stanna
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2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

Butiksinnehavare

-För mycket hårdgjorda ytor/asfalt

1. Sätt er in i rollen som butiksinnehavare och fundera vilka behov dessa har gällande utformningen
av gaturummet i Pajala.

-Utforma gaturummet så att man inte vill gasa

-Fler som går i centrum
-Tydlig och trevlig gatumiljö

Bilister (personbil)
1. Sätt er in i rollen som bilist och fundera vilka behov dessa har i gaturummet i Pajala.
-Tydlig gatumiljö
-Man ska veta var man kan parkera
2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

Yrkeschaufför (buss, lastbil, varutransporter, traktor etc.)
1. Sätt er in i rollen som yrkeschaufför och fundera
vilka behov dessa har i gaturummet i Pajala.
-Leverera varor

-Använda gaturummet för att skapa ett bättre
stadsliv/stadsmiljö som inbjuder till att stanna och
handla
-Lätt att se var man kan gå
-Behov av tydligare parkeringsplatser i närheten av
butiker
-Behov av ljus
2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!
-Dålig belysning
-För lite grönytor
-Affärerna är utspridda
-Överdimensionerade gaturum

-Behov av bra på och avlastningsplatser
-Tydliga parkeringsplatser
-övernattningsplatser
2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!
- Truckstopp
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Gruppens deltagare:
Lisa Stridsman, Pajala kommun

-Viktigt att de tar sig till målpunkterna i samhället
för att klara sig själv bättre

2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

Annie Knutsson, Pajala kommun

2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

Jaana Fjordell, Pajala kommun

-Otydligt gaturum vid soltorget

-Finns ingen motionsrunda att cykla, utan man
måste cykla på bilvägarna

Anders Lundström, TRV

-Bristande framkomlighet vintertid (framförallt)

-GC-vägarna är inte sammanknutna

Linnea Forss, Pajala kommun

-Dålig belysning längs efter Genvägen

-Otydligt vägrum:
Barn och ungdomar

-Väg 99/teknikvägen

Besökare

1. Sätt er in i rollen som barn eller ungdom och fundera vilka behov dessa har i gaturummet i Pajala.

-Framför sportaffären

1. Sätt er in i rollen som besökare och fundera vilka
behov dessa har i gaturummet i Pajala.

-Behov att ta sig till skola, fritidsaktiviteter och
kompisar på ett säkert sätt

-Vid torgparken

2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!
-Ta sig säkert över väg 99

-Kengisgatan/tornedalsvägen

-Problem med att ta sig förbi parkerade bilar vid
systemet
-Inga naturliga mötesplatser
-Otydligt vägrum vid Malmen

-Otydligt centrum/ finns centrumskylt?
-Otydlig busstation
-Tydliga promenadstråk/motionsstråk. Även skyltade saknas, ex blodomloppet
-Målpunkterna är utspridda

-Otydligt gaturum vid soltorget
-Konflikt med parkerade bilar på trottoarer på tornedalsvägen i centrumdelen

-Bristande skyltning, rent rättvridna

Cyklister

-Ta sig säkert över Soukolovägen mot brandstation

1. Sätt er in i rollen som cyklist och fundera vilka
behov dessa har i gaturummet i Pajala.

-Ta sig över väg 99 vid Sommesvägen

-Otydligt vägrum generellt

-Problem med skjutsande föräldrar

-Ej bra plogning

-Slitet
-Kengisgatan bred och inbjuder till hög hastighet
2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

-Parkering av cykel vid ICA saknas
Funktionsnedsatta och äldre

-Upplevda avstånd p g a otydlighet

1. Sätt er in i rollen som funktionsnedsatt eller äldre
och fundera vilka behov dessa har i gaturummet i
Pajala.

-Koppla samman GC-vägar, behov
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Bilister (personbil)

Butiksinnehavare

1. Sätt er in i rollen som bilist och fundera vilka behov dessa har i gaturummet i Pajala.

1. Sätt er in i rollen som butiksinnehavare och fundera vilka behov dessa har gällande utformningen
av gaturummet i Pajala.

-Parkering
-Bilisterna äger samhället, drivetrough
2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

-De ligger utspridda och kan då inte dra nytta av
varandra
-Vart ligger centrum?
-Dålig skyltning

-Otydligt vart man ska parkera

-Otydlig parkering

-Svårt att hitta målpunkter

-Behov av ett attraktivt centrum

-Otydliga vägrum

2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!

-Hastigheterna motsvarar inte vägrummet
-Bred väg, kengisgatan

Yrkeschaufför (buss, lastbil, varutransporter, traktor etc.)
1. Sätt er in i rollen som yrkeschaufför och fundera
vilka behov dessa har i gaturummet i Pajala.
-Otydligt vägrum o felparkerade bilar
-Trångt vid konsum och systemet
-Otydlig miljö vid busstationen
-Snöröjning, svårt vid parkerade bilar
2. Vilka problem och brister finns det idag i gaturummet som inte tillgodoser dessa behov? Skriv
nedan och markera gärna i kartan!
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Bilaga 4 - Kostnadskalkyl för vägåtgärder
Mallen är upprättad av IVu

Uppdragsnamn: Åtgärdsvalsstudie Pajala tätort
Uppdrag nr:
2433405
Skede:
Åtgärdsval

Underlagskalkylbok Väg och Bana
Version 1.0

TRAFIKVERKET

Prisnivå:
2013-05
Upprättad: 2013-11-27
Rev.datum: 2013-11-28

Distrikt:
Region Nord
Projektledare: Marja Suikki
Dokumentationen upprättad av:

Tobias Lustig / Anders Fjellström

Förutsättningar och gjorda antaganden för objektet

1. Vem/vilka har upprättat kalkylen? T ex ansvarig projektledare, kalkylatorer, analysgruppens medlemmar, moderatorns namn.
Datum för osäkerhetsanalysen: 2013-11-26
2. Syftet med projektet? (Beskriv varför projektet ska genomföras i termer av funktion, kapacitet, etc)
Väg 982, 982.01 och Kengisgatan är överdimensionerade och innehar inte funktion av en stadsgata, trots att de löper genom centrala Pajala. Vidare är korsningarna väg 99/Kengisgatan samt väg 982.01
bristfälliga ur trafiksynpunkt. Syftet med projektet är att vägarna ska dimensioneras utfirån egenskaper av en stadsgata samt att korsningarna ska tydliggöras och göras trafiksäkrare.

3. Objektets omfattning? (Beskriv och kvantifiera kortfattat objektet, t ex meter väg/spår/dubbelsspår, mötesstationer, trafikplatser etc.)
Totalt rör det sig om ombyggnation av 810m väg, nybyggnation av 1620m GC-väg, anläggande av 2 cirkulationsplatser samt ombyggnation av parkering vid Kengisgatan.
4. Vad ingår i kalkylen? (Möjlighet att tydliggöra vad som ingår i kalkylen.)
I kalkylen ingår kostnader för ombyggnation av väg 982.01 (175m), väg 982 (475m) samt Kengisgatan (160m) samt anläggande av cirkulationsplatser vid korsningarna mot väg 99. För väg byggnation är
endast kostnader för beläggning beräknade. För GC-väg baseras kostnaderna på nyanläggning av 2,5 m bred väg med kantsten och belysning på båda sidor av ovanstående vägar. Total längd 1620m.
Kostnaderna för cirkulationsplatserna baseras på kostnaderna för en cirkulationsplats som byggdes i Åsele 2012-2013.

5. Vad ingår inte i kalkylen? (Tydliggör vad som inte ingår i kalkylen. Avgränsningar)
I kalkylen ingår endast anläggningskostnader för ovanstående åtgärder.Övriga kostnader ingår ej i denna kalkyl.
6.Tidplan och etappindelning. (Ange planerat antal etapper/inkopplingar samt datum o rev.nr på gällande tidplan.
Ange om tidplanen uppfattas som: optimistisk/realistisk/pessimistisk)
Ej framtagen
7. Hur påverkas trafiken under byggtiden? (Beskriv behov och möjligheter för att utföra arbetet på väg/bana samt ev nattarbetet?
Har etappindelningar och behov av banarbetstider/omlednin/avstängning förankrats med intressenter, t ex Trafik?)
Trafiken måste omledas under byggnation. TA-planer bör tas fram för etapper, då dessa fastställs.
8. Planerade provisorier/trafikomläggningar?
9. Samband och avgränsningar mot andra objekt?
10. Beskriv innehåll i kalkylblock "Projektunika åtgärder" (block 8).
11. Underlags-/referensmaterial/erfarenhetsobjekt?
Förutsättningar för underlagskalkyl: (filnamn)
12. Förklaring till beslut om ändrad slutlig totalkostnadsbedömning i förhållande till underlagskalkyl och/eller osäkerhetsanalys
13. Övrigt
14. Kalkyl fastställd av behörig linjechef.
Datum: ÅÅÅÅ-MMM-DD
Filnamn: Kostnadskalkyl Pajala
Flik: Kalkyl PM

sida1(1)
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TRAFIKVERKET
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Skede:
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Distrikt:
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Projektledare: Marja Suikki
Dokumentationen upprättad av:
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2013-05
Upprättad: 2013-11-27
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Tobias Lustig / Anders Fjellström

Kalkylsammanställning nivå 1

Kostnadsbedömning alla år
BLOCK

PRIO/
KALKYLRISK

KOSTNAD

BESKRIVNING
1

PROJEKTADMINISTRATION

2 860 787

2

UTREDNING & PLANERING

0

0% Ingår i Block 1

3

PROJEKTERING

0

0% Ingår i Block 1

4

MARK & FASTIGHETSINLÖSEN

5

MILJÖÅTGÄRDER
MARK & ANLÄGGNINGSARBETEN INKL GEOTEKNIK,
KANALISATION SAMT BYGGNADSVERK

6

239 796

0%

0

0%

6 .1

Markarbeten - Järnväg

0

0%

6 .2

Byggnadsverk/konstbyggnader (Väg /Järnväg))

0

0%

6 .3

Tunnel (Väg/Järnväg)

0

0%

6 .4

Väganläggning

16 548 057

62% Inkl Äta & Mängdreglering

7

BEST-ARBETEN

8

PROJEKTUNIKA ÅTG INKL ARKEOLOGI & DoU

0

0% Inga åtgärder

9

ÖVERLÄMNANDE & AVSLUT

0

0% Ingår i Block 1

10

GENERELLA OSÄKERHETER

0

0% Ej bedömt

Filnamn: Kostnadskalkyl Pajala
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Flik: Kalkylsammanställning N1

BRUTTOKOSTNAD 50 % SANNOLIKHET (tkr):
OSÄKERHET 1-STD.AVV. (tkr):
OSÄKERHET 1-STD.AVV. (%):

19 648 640
+/- 1 179 769
+/- 6%

ANMÄRKNING

37%

100%

Åt g ä rd s va l s s t u d i e Pa j a l a t ä t o r t

sida1(1)

Mallen är upprättad av IVu

Underlagskalkylbok Väg och Bana
Version 1.0

TRAFIKVERKET

Uppdragsnamn: Åtgärdsvalsstudie Pajala tätort
Uppdrag nr:
2433405
Skede:
Åtgärdsval

Prisnivå:
2013-05
Upprättad: 2013-11-27
Rev.datum: 2013-11-28

Kalkylsammanställning nivå 2
BLOCK

BESKRIVNING

ENHET

MARK & FASTIGHETSINLÖSEN

MÄNGD

MIN

1

st

Lantmäterikostnader
Konsultkostnader
Ombudskostnader
Jordbruksmark
Skogsmark
Planlagd mark (industri och bostadsfastighet)
Byggnader
Intrångsersättning
Övrigt

100 000

TROLIG
250 000

MAX
350 000

m2
m2
m2
st

VIKTAT
MEDEL

MILJÖÅTGÄRDER
Bulleråtgärder
Vibrationsåtgärder
Föroreningar, saneringsarbeten, deponier.
Skyddsåtgärder
Kompensationsåtgärder

6
6.2

BYGGNADSVERK

6.3

TUNNLAR

6.4

VÄGANLÄGGNING
HUVUDVÄG
Soukolavägen (mellan väg 99 och väg 982), överbyggnadsåtgärder (175m)
Kengisgatan (mellan väg 99 och väg 982), överbyggnadsåtgärder (160m)
Väg 982 (mellan Kengisgatan och 200 m förbi Soltorget), överbyggnadsåtgärder (475m)

239 796

239 796

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Summa byggnadsverk:

0

0%

Summa tunneln:

0

0%

612 500
672 000
1 995 000
0
3 279 500

1%
1%
7%
0%

m2
m2
m2

875
960
2850

500
500
500

700
700
700

900
900
900

700
700
700
0

Summa:

0

Summa:

CIRKULATIONSPLATS
Cirkulationsplats Kengisgatan/Väg99
Cirkulationsplats Soukolavägen/väg99

0

1st
1st

1
1

m
m
m

350
320
950

2 000 000
2 000 000

3 000 000
3 000 000

4 500 000
4 500 000

3 102 041
3 102 041
0
0

3 102 041
3 102 041
0
0
6 204 082

2 300
2 300
2 300

2 700
2 700
2 700

3 800
3 800
3 800

2 843
2 843
2 843
0

995 000
909 714
2 700 714
0
4 605 429

1%
1%
11%
0%

0
0
0
0
0
0
269 327
269 327

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0
0
2 189 720
2 189 720

0%
0%
11%

Summa:

ANSLUTNINGAR / KORSNINGAR

Summa:
GÅNG & CYKELVÄG (Gc-väg)
Gc väg på båda sidor av Soukolavägen total längd 350m . 2,5 m bred med kansten och belysning
Gc väg på båda sidor av Kengisgatan, totalt längd 320m. 2,5m bred med kantsten och belysning
Gc väg på båda sidor av väg 982 total längd 950 m. 2,5m bred med kantsten och belysning

Summa:

ÖVRIGA INGÅENDE ANLÄGGNINGAR
Kraftledning Vattenfall xxx Kv
xxxx
ÄTA och Mängdregleringar

Summa:

m2

st

1245

1

180

200

300

0
0
0
0
0
0
216

1 459 813

2 189 720

2 919 627

0
0
2 189 720

Total summa väganläggning:
PROJEKTUNIKA ÅTGÄRDER, ARKEOLOGI SAMT UNDERHÅLL/DRIFT
Projektunika åtgärder
Arkeologi-fältarbeten
Underhåll/drift

Summa:

BRUTTOKOSTNAD 50 % SANNOLIKHET (tkr):

33%
33%
0%
0%

0

Summa:

SIDOANLÄGGNINGAR
Busshållplats
Driftvändplats
Kontrollplats
Samåkningsparkering
Rastplats
Vändplaner
Parkering med refuger

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0
0

Summa:

TRAFIKPLATS

ANMÄRKNING

0% Schablonkostnad

239 796
0
0
0
0
0

Summa:

ANSLUTANDE VÄGAR

PRIO/
KALKYLRISK

KOSTNAD

Summa:

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

8

Tobias Lustig / Anders Fjellström

Kostnad

Kostnadsbedömning alla år

4

Distrikt:
Region Nord
Projektledare: Marja Suikki
Dokumentationen upprättad av:

16 548 057

0
0
0

0
0
0
0

0%
0%
0%

16 787 853 kr

100%
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Bilaga 5 - Utvärderingstabell detaljerad
Steg 1 och 2 - åtgärder
Delmål
Genomförbarhet

Nåbara Pajala

Tydliga Pajala

Trygga Pajala

Säkra Pajala

Lättskötta Pajala

Mysiga, gröna
och lockande
Pajala

Aktiverande
och spännande
Pajala

Ca 120 000 SEK

Hög- fullt möjlig
att genomföra.

Hög - åtgärden
bidrar till att öka
tillgängligheten
för cyklister på
sikt.

Medel - åtgärden
bidrar inte i sig
till ökad tydlighet, men utgör
underlag för var
gång- och cykelvägar kan tänkas
gå i framtiden.

Hög - åtgärden
bidrar till att öka
tryggheten för
cyklister på sikt
genom att identifiera brister.

Hög - åtgärden
bidrar till att öka
trafiksäkerheten
på sikt genom att
ge förslag på hur
den kan höjas.

Låg - åtgärden bidrar till
ökad drift - och
underhåll om
cykelprogrammet fullföljs.

Medel - åtgärden
bidrar på sikt
till ett mysigare
grönare, och
lockande Pajala.

Medel - Genom
att erbjuda säkra
och trygga gångoch cykelvägar
bidrar det till
att fler cyklar på
sikt.

Ca 120 000 SEK

Hög- fullt möjlig
att genomföra.

Hög - åtgärden
bidrar på sikt till
ökad tillgänglighet för alla
målgrupper.

Hög - en tillgänglig miljö är
också en tydlig
miljö.

Hög - oskyddade trafikanter
känner sig trygga
i en tillgänglig
tydlig miljö.

Hög - oskyddade
trafikanter känner sig säkra i en
tillgänglig och
tydlig miljö.

Låg - åtgärden
bidrar till ökade
drift - och underhållskostnader
på sikt.

Medel - åtgärden
bidrar inte i sig
till delmålet men
bidrar på sikt
till ett attraktivt
Pajala.

Medel - åtgärden
bidrar på sikt till
att öka tillgängligheten för
invånare.

Låg - åtgärden
bidrar inte alls
till delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar inte alls
till delmålet.

Medel - åtgärden Låg - åtgärden
bidrar på sikt att bidrar inte alls
skapa en trivsam till delmålet.
och genomtänkt
miljö i Pajala.

Åtgärd

Kostnad

Cykelprogram +
åtgärdsplan

Tillgänglighets
inventering +
åtgärdsplan

Parkeringsanalys Ca 120 000 SEK

Hög - fullt möjlig Medel - åtgärden
att genomföra.
ger besked om
hur parkeringarna kan göras
mer tillgängliga
för invånarna.

Medel - åtgärden Låg - åtgärden
bidrar inte alls
ger besked om
hur parkeringtill delmålet.
arna bör vara
lokaliserade.

Cykel - och sparkutlämning till
besökare

Ca 5 600 SEK/
Cykel

Hög - fullt möjlig Hög - då lokal
att genomföra.
kollektivtrafik
saknas i Pajala
bidrar åtgärden
till ökad tillgänglighet för
besökare.

Låg - åtgärden
bidrar inte alls
till delmålet.

Medel - åtgärden bidrar i viss
utsträckning till
minskat bilanvändande vilket
gör det tryggare
för oskyddade
trafikanter.

Medel - åtgärden bidrar i viss
utsträckning till
minskat bilanvändande och
gör det säkrare
för oskyddade
trafikanter.

Låg - åtgärden
medför ökade
drift - och underhållskostnader.

Hög - åtgärden
bidrar i stor
utsträckning till
ett attraktivare
Pajala-

Hög - åtgärden
bidrar i stor
utsträckning till
ett aktiverande
och spännande
Pajala.

Lokal och gratis
kollektivtrafik

ca 750 000 SEK/
linje

Låg - sparfinansierat till följd
av dåligt befolkningsunderlag

Låg - åtgärden
bidrar inte alls
till delmålet.

Medel - åtgärden bidrar i viss
utsträckning till
minskat bilanvändande vilket
gör det tryggare
för oskyddade
trafikanter.

Medel - åtgärden bidrar i viss
utsträckning till
minskat bilanvändande och
gör det säkrare
för oskyddade
trafikanter.

Låg - åtgärden
bidrar inte alls
till delmålet.

Hög - åtgärden
bidrar i stor
utsträckning
till att delmålet
uppnås.

Hög - åtgärden
bidrar i stor
utsträckning
till att delmålet
uppnås

Ca 5000 SEK/
spark

Hög - åtgärden
ökar tillgängligheten i Pajala

Steg 1 och 2 - åtgärder
Delmål
Åtgärd

Kostnad

Genomförbarhet

Regional
busstrafik

Se ovan

Låg - se ovan

Samåkning
- arbetspendling

Ingen kostnad

Pendlarparkeringar

Ca 158 400
Medel- fullt möjSEK/10 p-platser lig att genomföra
men kräver bra
kollektiv traf ikförbindelser

Bättre skyltning
och information
till besökare

4 000 SEK/ skylt Hög - fullt möjlig Hög - åtgärden Hög - åtgärden Hög - åtgärden
att genomföra
bidrar till ökad bidrar till att tyd- bidrar till att betillgänglighet
ligheten ökar.
sökare känner sig
trygga i miljön
genom
kunna
orientera sig.

Cykelparkeringar och
cykelpump

60 000 SEK/
cykelställ +
cykelpump

Nåbara Pajala

Trygga Pajala

Säkra Pajala

Lättskötta Pajala

Mysiga, gröna
och lockande
Pajala

Aktiverande
och spännande
Pajala

Hög - åtgärden Låg-åtgärden
ökar tillgänglig- bidrar i liten
heten till Pajala. utsträckning till
delmålet.

Medel - åtgärden bidrar i viss
utsträckning till
minskat
bilanvändande vilket
gör det tryggare
för
oskyddade
trafikanter.

Medel - åtgärden bidrar i viss
utsträckning till
minskat
bilanvändande
och
gör det säkrare
för
oskyddade
trafikanter.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden
bidrar i stor utsträckning
till
att
delmålet
uppnås.

Hög - åtgärden
bidrar i stor utsträckning
till
att
delmålet
uppnås

Hög- fullt möjlig Hög - vid avLåg - åtgärden biatt genomföra
saknad av lokal
drar inte alls till
delmålet.
kollektivtrafik
och klen regional
kollektivtrafik
bidrar åtgärden till ökad
tillgänglighet.

Medel - åtgärden bidrar i viss
utsträckning till
minskat
bilanvändande vilket
gör det tryggare
för
oskyddade
trafikanter.

Medel - åtgärden bidrar i viss
utsträckning till
minskat
bilanvändande
och
gör det säkrare
för
oskyddade
trafikanter.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar inte alls
till delmålet då
utbudet av kollektivtrafik
är
dåligt.

Medel - åtgärden bidrar i viss
utsträckning till
minskat
bilanvändande vilket
gör det tryggare
för
oskyddade
trafikanter.

Medel - åtgärden bidrar i viss
utsträckning till
minskat
bilanvändande
och
gör det säkrare
för
oskyddade
trafikanter.

Låg - åtgärden
medför
ökade
drift- och underhållskostnader.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - besö- Låg - åtgärden bikare blir mindre drar inte alls till
tvekande i trafi- delmålet.
ken om det finns
bättre skyltning.

Hög - åtgärden
bidrar i stor utsträckning
till
att
delmålet
uppnås

Hög - åtgärden
bidrar i stor utsträckning
till
att
delmålet
uppnås

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - åtgärden bidrar i viss
utsträckning till
delmålet.

Medel - åtgärden bidrar i viss
utsträckning till
delmålet.

Hög - fullt möjlig Medel - åtgäratt genomföra
den bidrar i viss
utsträckning till
att tillgängligheten för cyklister
ökar.

Tydliga Pajala

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - åtgärden
innebär att det
blir tydligare för
var cyklister ska
parkera,
inget
annat.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Steg 1 och 2 - åtgärder
Delmål
Genomförbarhet

Nåbara Pajala

Tydliga Pajala

Trygga Pajala

Åtgärd

Kostnad

Skyltning
och målning i
gaturummet

ca 4000 SEK/ Hög - fullt möjlig Hög - åtgärden Hög - åtgärden Hög - ökad
skylt + 15 kr/m att genomföra
bidrar till ökad bidrar till ett tyd- tillgänglighet
målning
tillgänglighet
ligare gaturum
och tydlighet
bidrar till ökad
trygghet.

Säkra Pajala

Lättskötta Pajala

Mysiga, gröna
och lockande
Pajala

Aktiverande
och spännande
Pajala

Hög - ökad tillgänglighet och
tydlighet
bidrar till ökad
trafiksäkerhet.

Låg - åtgärden
medför
ökade
drift- och underhållskostnader.

Medel - åtgärden
innebär att människor kan vistas
i centrum och
känna sig trygga
och säkra. Dock
bidrar det inte
till att göra gatumiljön mindre
nedgången.

Medel - åtgärden
innebär att människor kan vistas
i centrum och
känna sig trygga
och säkra. Dock
kompenserar det
inte för att gångoch cykelvägnätet är osamanhängande.

Medel - åtgärden
bidrar till ökad
tydlighet i viss
utsträckning.

Låg - åtgärden bidrar till
delmålet i liten
utsträckning

Låg - åtgärden bi- Låg - åtgärden bi- Medel - åtgärdrar inte alls till drar inte alls till den bidrar till en
trevligare cendelmålet.
delmålet.
trummiljö i viss
utsträckning.

Medel - åtgärden
bidrar i viss grad
till att invånare
och besökare kan
vistas längre i
centrum.

Tydliggöra parkeringar utanför
affärer

ca 4000 SEK/ Hög - fullt möjlig Medel - åtgär- Hög - åtgärden
den bidrar i viss bidrar till att öka
skylt + 15 kr/m att genomföra
målning
grad till ökad tydligheten.
tillgänglighet.

Låg - åtgärden bidrar till
delmålet i liten
utsträckning

Låg - åtgärden
bidrar inte alls
till delmålet.

Låg - åtgärden
medför utökade
drift- och underhållskostnader.

Hög - genom
ökad tydlighet för parkering skapas
en trevligare
centrummiljö

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hänsvisa yrkeschaufförer
till särskilda
p-platser

4000 SEK/skylt

Låg - åtgärden
bidrar till delmålet i liten
utsträckning

Låg - åtgärden
bidrar till delmålet i liten
utsträckning

Låg - åtgärden
medför utökade
drift- och underhållskostnader.

Medel - åtgärden
innebär att butikerna inte blir
skymda.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden Hög - åtgärden
bidrar till ökad bidrar till ökad
tillgänglighet på trygghet på sikt
sikt.

Hög - åtgärden
bidrar till ökad
trafiksäkerhet på
sikt

Låg - medför utö- Hög - åtgärden Hög - åtgärden
kade drift - och bidrar till delmå- bidrar till delmålet på sikt
underhållskost- let på sikt
nader på sikt

Skyltning
för ca 4 000 SEK/
var offentlig WC skylt
finns

576 SEK/
kvadratmeter
parkering

Skyltprogram för Ca 120 000 SEK
skyltning

Hög - fullt möjlig Medel - åtgäratt genomföra
den bidrar till
ökad
tillgänglighet
i
viss
utsträckning.

Medel - fullt möjlig att genomföra. Är dock beroende av att dylik
parkering byggs.

Hög - åtgärden
bidrar till att öka
tillgängligheten
på området där
lastbilar idag står
parkerade.

Hög - utgör un- Hög - åtgärden
derlag för att pla- bidrar till ökad
cera ut skyltar.
tillgänglighet på
sikt.

Hög - åtgärden
innebär
ökad
tydlighet avseende var yrkeschaufförer
ska
parkera.

Steg 1 och 2 - åtgärder

Delmål
Genomförbarhet

Nåbara Pajala

Tydliga Pajala

Trygga Pajala

Säkra Pajala

Lättskötta Pajala

Mysiga, gröna
och lockande
Pajala

Aktiverande
och spännande
Pajala

Hög - ökad tillgänglighet och
tydlighet
bidrar till ökad
trafiksäkerhet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - åtgärden
bidrar till trevligare gatumiljöerna en kompenserar inte för
dessa är allmänt
nedgångna

Medel - åtgärden innebär att
oskyddade trafikanter gynnas
att röra sig. Dock
kompenserar det
inte för att gångoch cykelvägnätet är osamanhängande.

Låg - åtgärden
bidrar i liten utsträckning
till
delmålet.

Medel - åtgär- Hög - åtgärden Hög - åtgärden
den bidrar till bidrar till ett bidrar till ett säkrare Pajala.
att signalera att tryggare Pajala.
höga hastigheter
inte tillåts. Dock
bidrar det inte
till ett tydligare
gaturum.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - lägre
hastigheter
bidrar till en
trevligare miljö.
Utseendemässigt
ingen effekt.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - kan genomföras dock
måste ansvarig
för detta utses.

Medel - åtgärden bidrar till att
minska antalet
felparkeringar.

Medel - åtgärden
signalerar
att
f elp a rker i n g a r
inte tillåts. Dock
bidrar det inte
till ett tydligare
gaturum.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

ca 140 000 SEK

Hög - fullt möjlig
att genomföra.
Kan utgöra underlag för andra
åtgärder.

Hög - åtgärden
till ökad tillgänglighet för barn på
sikt.

Låg - åtgärden
bidrar i liten utsträckning
till
delmålet.

Hög - åtgärden
bidrar till ett
tryggare Pajala
på sikt.

Hög - åtgärden Låg-åtgärden
bidrar till ett bidrar i liten
säkrare Pajala på utsträckning till
delmålet.
sikt.

Medel - åtgärden
bidrar på sikt
till att delmålet
uppnås

Medel - åtgärden
bidrar på sikt
till att delmålet
uppnås

ca 150 000 SEK

Hög - fullt möjlig Hög - en optimeatt genomföra.
rad rutt ökar tillgängligheten för
skolbarn.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - att åka buss
är tryggare än att
gå eller cykla i
dagens Pajala

Hög - de barn
som vanligtvis
inte tar bussen
slipper cykla eller gå.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - barnfamiljer kan tilltalas av att kommunen erbjuder
bra skolskjuts.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Åtgärd

Kostnad

Skyltning av
GC-vägar

4 000 SEK/skylt

Hög - fullt möjlig Hög - åtatt genomföra
gärden ökar
tillgängligheten.

Hög - åtgär- Hög - ökad
den bidrar til tillgänglighet
delmålet
och tydlighet
bidrar till ökad
trygghet.

Hastighetskontroller

Svårbedömt

Medel - kan genomföras dock
måste ansvarig
för detta utses.

Parkeringsavgifter och parkeringskontroller

Svårbedömt

Barnkonsekvensanalys

Optimera rutt
för skolbussen

Steg 1 och 2 - åtgärder

Delmål
Genomförbarhet

Nåbara Pajala

Tydliga Pajala

Trygga Pajala

Säkra Pajala

Lättskötta Pajala

Mysiga, gröna
och lockande
Pajala

Aktiverande
och spännande
Pajala

Åtgärd

Kostnad

Enkelrikta och
stänga av vägar

Ingen kostnad

Medel - kan
genomföras men
kräver en bättre
utredning kring
vilka vägar som
är lämpliga att
stänga av.

Medel - tillgängligheten kan
variera beroende
på vilka vägar
man väljer att
stänga av.

Medel - även om
vägar stängs av
krävs åtgärder
i gaturummet
för att skapa
tydlighet.

Medel - se nåbara Pajala.

Medel - se nåbara Pajala.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - se genomförbarhetsbeskrivningen

Medel - se genomförbarhetsbeskrivningen

Sänkt hastighetsbegränsning

4000 SEK/skylt

Hög - fullt möjlig Låg-åtgärden
att genomföra
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden
innebär ökad
trygghet.

Hög - åtgärden
innebär ökad
trafiksäkerhet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - lägre
hastigheter
bidrar till en
trevligare miljö.
Utseendemässigt
ingen effekt.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Trafikinformation till eleverna

Ingen kostnad

Medel - fullt
möjlig att genomföra. Dock
krävs ansvarig
för detta.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - gör
elever medvetna
om trafikbeteende medför dock
inte till tydligare
gaturum.

Hög - åtgärden
bidrar till att
elever känner sig
trygga i trafiken.

Hög - åtgärden
bidrar till ökad
trafiksäkerhet

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Utbildning
av barn och
trafikanter

Ingen kostnad

Medel - fullt
möjlig att genomföra. Dock
krävs ansvarig
för detta.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - gör
deltagarna
medvetna om
trafikbeteende.
Medför dock
inte till tydligare
gaturum.

Hög - åtgärden
bidrar till att
deltagarna känner sig trygga i
trafiken.

Hög - åtgärden
bidrar till ökad
trafiksäkerhet

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Stänga av delar
av korsningar

Ingen kostnad

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Påverka föräldrar att inte
skjutsa barnen
till skolan

Ingen kostnad

Hög - fullt möjlig Låg-åtgärden
att genomföra.
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - åtgärden bidrar
till minskat
bilanvändande

Medel -åtgärden bidrar
till minskat
bilanvändande

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Steg 1 och 2 - åtgärder

Delmål
Genomförbarhet

Nåbara Pajala

Tydliga Pajala

Trygga Pajala

Säkra Pajala

Lättskötta Pajala

Mysiga, gröna
och lockande
Pajala

Aktiverande
och spännande
Pajala

Medel - åtgärden
kan genomföras. Dock krävs
finansiering och
huvudansvarig

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - skolpoliser kan bidra till
att öka tydligheten för hur
trafikanter kör
på skolområdet.

Medel - elever
kan känna sig
trygga genom
skolpolisernas
närvaro.

Medel - skolpoliser bidrar till att
trafiksäkerheten
förbättras vid
skolområdet.

Låg - åtgärden
bidrar inte alls
till delmålet

Medel - åtgärden kan tilltala
barnfamiljer som
planerar att
flytta till Pajala.

Låg-åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Information från Ingen kostnad
skolan var av och påstigning
ska ske

Hög - åtgärden
är fullt möjlig att
genomföra.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - tydligheten ökar för
trafik genom
skolområdet.

Medel - tryggheten förbättras i
skolområdet.

Medel - trafiksäkerheten
förbättras i
skolområdet.

Låg - åtgärden
bidrar inte alls
till delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar inte alls
till delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar inte alls
till delmålet.

Vandrande
skolbussar

Ingen kostnad

Medel- fullt möjlig att genomföra. Dock krävs
det engagemang
från föräldrarna.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - skolelever
i yngre åldrar
upplever sig sannolikt tryggare
i sällskap med
vuxen.

Hög - i sällskap
med vuxna ökar
trafiksäkerheten
för skoleleverna.

Låg - åtgärden
bidrar inte alls
till delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Dela ut broddar
till äldre under
vintern

451 000 SEK

Hög - fullt möjlig Låg - åtgärden
att genomföra.
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - äldre
kan känna sig
tryggare när de
färdas under
vintern.

Hög - risken
för halkolyckor
minskar med
broddar.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning
till delmålet.
Sandning för övrigamålgrupper
måste ske ändå.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

PR-kampanj för
att hålla Pajala
rent

30 000 SEK/
annons

Hög - fullt möjlig Låg - åtgärden
att genomföra.
bidrar inte alls
till delmålet

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - kostnader
för renhållning
minskar

Hög - åtgärden bidrar
till en trevlig
centrummiljö.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Bättre upphandling av
snöröjning

Ingen kostnad

Hög - fullt möjlig Hög - under vinatt genomföra.
tertid förbättras
tillgängligheten
då snöröjningen
fungerar bra

Hög - genom
bra snöröjning
skapas tydlighet avseende
användningen
av gaturummet för olika
målgrupper.

Hög - en god snöröjning bidrar till
att tryggheten
ökar vintertid.

Hög - ökad
tydlighet och
trygghet bidrar till ökad
trafiksäkerhet.

Hög - åtgärden
bidrar till ett
lättskött Pajala.

Medel - åtgärden
bidrar till en
trevligare gatumiljö vintertid.

Medel - åtgärden
skapar förutsättningar för att
invånarna kan
röra sig i Pajala
lättare vintertid.

Åtgärd

Kostnad

Skolpoliser

220 000 SEK/år

(till alla i kommunen över
65år)

Steg 1 och 2 - åtgärder

Delmål
Genomförbarhet

Nåbara Pajala

Tydliga Pajala

Trygga Pajala

Säkra Pajala

Lättskötta Pajala

Mysiga, gröna
och lockande
Pajala

Aktiverande
och spännande
Pajala

Optimera och
Se föregående
prioritera vinterväghållning

Se föregående

Se föregående

Se föregående

Se föregående

Se föregående

Se föregående

Se föregående

Se föregående

Riktlinjer från
kommunen till
entreprenörer
gällande driften
av snöröjningen

Se föregående

Se föregående

Se föregående

Se föregående

Se föregående

Se föregående

Se föregående

Se föregående

Se föregående

Sparkmekkat
Pajala - slippa
sanda

Ingen kostnad

Hög - fullt möjlig Hög - tillgänglig- Medel - med
att genomföra.
heten vintertid
halva gång- och
förbättras.
cykelvägen
sandad framgår
det var man
ska färdas med
sparken.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - trafiksäkerheten förbättras vintertid då
spark är säkrare
färdmedel vintertid än cykel.

Medel- åtgärden
medför minskade drift - och
underhållskostnader vintertid.

Hög - att
marknadsföra
Pajala som ett
”Sparkmekka”
bidrar till att
sätta Pajala på
kartan.

Hög - åtgärden
bidrar till ökad
tillgänglighet
vintertid och
uppmuntrar till
aktivitet.

Viloplatser
(bänkar)

Ca 15 000 SEK/
bänk

Hög - fullt möj- Hög- tillgängliglig att genomföra heten för äldre
och funktionsnedsatta ökar

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden bidrar till
en trevligare
centrummiljö.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Evenemang

ca 500 000 SEK

Hög - fullt möjlig Låg - åtgärden
att genomförabidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden
bidrar till ett
lockande Pajala

Hög - åtgärden
bidrar till ett
levande Pajala.

Plantering av
blommor. växter
och träd

Ca 5 000 SEK/
träd

Hög - fullt möjlig Låg - åtgärden
att genomföra.
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
medför ökade
underhållskostnader.

Hög - åtgärden
bidrar till ett
mysigt och grönt
Pajala.

Medel- åtgärden bidrar i viss
utsträckning till
ett mer spännande Pajala.

Kolonilotter

Ca 300 SEK/
kvm

Hög - fullt möjlig Låg - åtgärden
att genomföra
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden
bidrar till ett
mysigt och grönt
Pajala.

Hög - åtgärden
bidrar till ett
levande Pajala.

Bilfritt centrum

Ingen kostnad

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Åtgärd

Kostnad

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Steg 1 och 2 - åtgärder

Delmål
Genomförbarhet

Nåbara Pajala

Tydliga Pajala

Trygga Pajala

Säkra Pajala

Lättskötta Pajala

Mysiga, gröna
och lockande
Pajala

Aktiverande
och spännande
Pajala

Utredning av
ingen kostnad
affärslokalisering

Låg - åtgärden
genomförs redan
i översiktplanearbetet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden
bidrar till att
skapa ett attraktivare centrum
på sikt.

Hög - åtgärden
bidrar till ett
mer levande
och spännande
Pajala på sikt.

Utökad kommunikation mellan
kommun och
privata aktörer

Ingen kostnad

Hög - fullt möjlig Låg - åtgärden
att genomföra.
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden
bidrar till att
skapa ett attraktivare centrum
på sikt.

Hög - åtgärden
bidrar till ett
mer levande
och spännande
Pajala på sikt.

Placering av
funktioner
- stadsplanering

Ingen kostnad

Låg - åtgärden
genomförs redan
i översiktsplanearbetet..

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden
bidrar till att
skapa ett attraktivare centrum
på sikt.

Hög - åtgärden
bidrar till ett
mer levande
och spännande
Pajala på sikt.

Gestaltningspro- ca 200 000 SEK
gram för väg
982, 982.01 och
Kengisgatan

Hög - fullt möjlig Hög - åtgärden
att genomföra
bidrar på sikt till
ett nåbart Pajala

Hög - åtgärden
bidrar på sikt
till ett tydligare
Pajala

Hög - åtgärden
bidrar på sikt
till ett tryggare
Pajala.

Hög - åtgärden
bidrar på sikt
till ett säkrare
Pajala.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden
bidrar på sikt
till en trevligare
centrum miljö.

Medel - åtgärden
skapar förutsättningar för
ett aktiverande
och spännande
Pajala.

Uppmuntra uppfräschning och
utsmyckning

ca 30 000 SEK/
annons

Hög - fullt möjlig Låg - åtgärden
att genomföra.
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden bidrar till
en trevligare
centrummiljö.

Hög - åtgärden
bidrar till ett
mer levande
och spännande
Pajala.

Workshop +
arkitekttävling
- ”Attraktiva
Pajala”

ca 500 000 SEK

Hög - fullt möjlig Låg - åtgärden
att genomföra.
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden
ger förslag på
hur ett mysigt,
grönt och lockande Pajala kan
se ut.

Hög - åtgärden
ger förslag på
hur ett aktiverande och spännande Pajala kan
se ut.

Åtgärd

Kostnad

Steg 1 och 2 - åtgärder

Delmål
Åtgärd

Kostnad

Tjänstecyklar och sparkar

5 600 SEK/cykel
5 000 SEK/
spark

Gågata i centrum Ingen kostnad

Lånecyklar

Genomförbarhet

Nåbara Pajala

Tydliga Pajala

Trygga Pajala

Säkra Pajala

Lättskötta Pajala

Mysiga, gröna
och lockande
Pajala

Aktiverande
och spännande
Pajala

Hög - fullt möjlig Hög - då lokal
att genomföra
kollektivtrafik
saknas i Pajala
bidrar åtgärden
till ökad tillgänglighet för
besökare.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - åtgärden bidrar i viss
utsträckning till
minskat bilanvändande vilket
gör det tryggare
för oskyddade
trafikanter.

Medel - åtgärden bidrar i viss
utsträckning till
minskat bilanvändande och
gör det säkrare
för oskyddade
trafikanter.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden
bidrar till ett
attraktivare
Pajala-

Hög - åtgärden
bidrar till ett
aktiverande
och spännande
Pajala.

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”enkelrikta
och stänga av
vägar”

Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar
och - sparkar”
och - sparkar”
och - sparkar”
och - sparkar”
och - sparkar”
och - sparkar”
och - sparkar”
och - sparkar”
och - sparkar”

Sparkfiler - spara Se ”Sparkmekkat Se ”Sparkmekkat Se ”Sparkmekkat Se ”Sparkmekkat Se ”Sparkmekkat Se ”Sparkmekkat Se ”Sparkmekkat Se ”Sparkmekkat Se ”Sparkmekkat
Pajala - Slippa
Pajala - Slippa
Pajala - Slippa
Pajala - Slippa
Pajala - Slippa
Pajala - Slippa
Pajala - Slippa
Pajala - Slippa
osandade ytor
Pajala - Slippa
sanda”.
sanda”.
sanda”.
sanda”.
sanda”.
sanda”.
sanda”.
sanda”.
sanda”.
för sparkar
Evenemangspro- ca 500 000 SEK
filering och
evenemangsytor

Se
”Marknadsföra
Pajala”

Se
”Marknadsföra
Pajala”

Se
”Marknadsföra
Pajala”

Se
”Marknadsföra
Pajala”

Se
”Marknadsföra
Pajala”

Se
”Marknadsföra
Pajala”

Se
”Marknadsföra
Pajala”

Se
”Marknadsföra
Pajala”

Cykelpool

Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar Se ”tjänstecyklar
och - sparkar”
och - sparkar”
och - sparkar”
och - sparkar”
och - sparkar”
och - sparkar”
och - sparkar”
och - sparkar”
och - sparkar”

Ambulerande
bastukärra

Ingen kostnad troligtvis privat
aktör

Hög - fullt möjlig Hög - åtgärden
att genomföra
ökar tillgängligheten för de som
inte har bastu.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden
bidrar till ett
lockande Pajala.

Hög - Åtgärden
bidrar till ett
spännande
Pajala.

Steg 3 - och 4 åtgärder
Delmål
Genomförbarhet

Tydliga Pajala

Trygga Pajala

Säkra Pajala

ca 11 000 000 Hög - fullt möjlig Hög - åtgärden
SEK
att genomföra
bidrar till att
leda trafik in i
centrum på ett
bättre sätt.

Hög - åtgärden
skapar tydlighet
i korsningarna
genom att signalera att ”något
händer”.

Hög - åtgärden bidrar till
en tryggare
trafikmiljö.

Ombyggnation
av Kengisgatan

ca 2 500 000SEK Hög - fullt möjlig Hög - tillgängligatt genomföra
heten för oskyddade trafikanter
blir bättre efter
Kengisgatan.

Hög - gaturummet längs
Kengisgatan blir
tydligare.

Ombyggnation
av väg 982 Torndedalsvä
-gen/
Kirunavägen i
centrum

ca 5 000 000
SEK

Hög - fullt möjlig Hög - tillgängligatt genomföra.
heten för oskyddade trafikanter
ökar längs efter
väg 982.

Ombyggnation
av väg 982.01
- Soukolovägen

ca 2 000 000
SEK

Hög - fullt möjlig Hög - tillgängligatt genomföra.
heten för oskyddade trafikanter
ökar längs efter
väg väg 982.01.

Åtgärd

Kostnad

Ombyggnation
av infarterna

Nåbara Pajala

Lättskötta Pajala

Mysiga, gröna
och lockande
Pajala

Aktiverande
och spännande
Pajala

Hög - åtgärden
Låg - åtgärden
bidrar till en säk- bidrar i liten
rare trafikmiljö. utsträckning till
delmålet.

Medel - åtgärden
är ett medel för
att locka trafikanter in i Pajala

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - en tydlig
trafikmiljö ökar
tryggheten.

Hög - ombyggnationen bidrar
till ökad trafiksäkerhet genom
avsmalnat gaturum och bredare
trottoarer

Medel - åtgärden
bidrar i och med
tydligare gatustruktur till att
underlätta snöröjningen. Drift
- och underhållskostnaderna
generellt.

Hög - ombyggnationen bidrar till
en trevligare och
mer inbjudande
gatumiljö.

Medel - ombyggnationen
skapar förutsättningar för mer
liv och rörelse i
centrum.

Hög - gaturummet längs
väg 982 blir
tydligare.

Hög - en tydlig
trafikmiljö ökar
tryggheten.

Hög - ombyggnationen bidrar
till ökad trafiksäkerhet genom
avsmalnat gaturum och bredare
trottoarer

Medel - ombyggnationen bidrar i
och med tydligare gatustruktur
till att underlätta
snöröjningen.
Drift - och underhållskostnaderna generellt.

Hög - ombyggnationen bidrar till
en trevligare och
mer inbjudande
gatumiljö.

Medel - ombyggnationen
skapar förutsättningar för mer
liv och rörelse i
centrum.

Hög - gaturummet längs
väg 982.01 blir
tydligare.

Hög - en tydlig
trafikmiljö ökar
tryggheten.

Hög - ombyggnationen bidrar till
förhöjd trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

Medel - ombyggnationen bidrar i
och med tydligare gatustruktur
till att underlätta
snöröjningen.
Drift - och underhållskostnaderna generellt.

Hög - ombyggnationen bidrar till
en trevligare och
mer inbjudande
gatumiljö.

Medel - ombyggnationen
skapar förutsättningar för mer
liv och rörelse i
centrum.

Steg 3 - och 4 åtgärder
Delmål
Genomförbarhet

Tydliga Pajala

Trygga Pajala

Säkra Pajala

Lättskötta Pajala

Mysiga, gröna
och lockande
Pajala

Aktiverande
och spännande
Pajala

ca 2 345 000 SEK Hög - fullt möjlig Hög - tillgängligatt genomföra
heten för oskyd(ny GC-väg till
dade trafikanter
Mertapalo)
blir bättre.

Hög - tydligheten för var
oskyddade trafikanter ska färdas
blir bättre

Hög - nybyggnation och upprustning bidrar till
ökad trygghet
för oskyddade
trafikanter

Hög - nybyggnation och
upprustning
av gång- och
cykelvägnätet
bidrar till högre
trafiksäkerhet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden
skapar en trevligare mijö att
vistas i.

Hög - åtgärden
skapar förutsättningar för
liv och rörelse
i Pajala i stor
utsträckning.

Uppförande av
säkra passager

ca 70 000 SEK

Hög - fullt möjlig Hög - bidrar till
att genomföra.
ökad tillgänglighet för oskyddade trafikanter.

Hög - åtgärden
ökar tydligheten
i vägrummet.

Hög - åtgärden bidrar till
ökad trygghet
för oskyddade
trafikanter.

Hög - åtgärden
bidrar till ökad
trafiksäkerhet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - åtgärden
bidrar i viss utsträckning till en
trevligare gatumiljö för oskyddade trafikanter

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Ombyggnation
av busstationen

ca 4 139 100 SEK

Hög - fullt möjlig Hög - ombyggna- Medel - åtgäratt genomföra.
tionen bidrar till den medför att
ökad tillgänglig- tydligheten til
het för besökare

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden
bidrar till en
vackrare stadsbild i Pajala.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Ombyggnation
av soltorget

ca 500 000 SEK

Hög - fullt möjlig Medel - åtgärden
att genomföra.
bidrar till ökad
tillgänglighet
för oskyddade
trafikanter i viss
utsträckning.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden
skapar en trevligare mijö att
vistas i.

Hög - åtgärden
skapar en trevligare mijö att
vistas i.

Omlokalisering
av parkering
samt ombyggnation av
ICA-butiken

ca 1 213 900 SEK

Medel - åtgärden Låg - åtgärden
bidrar i liten
kräver godkänutsträckning till
nande från
delmålet.
fastighetsägare
och butiksinnehavare.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Medel - åtgärden
skapar på sikt
förutsättningar
för en trevligare
gatumiljö

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Mötesplats vid
älvskanten

ca 1 200 000
SEK

Hög - fullt möjlig Hög - ökar tillatt genomföra.
gängligheten till
älven förinvånare och besökare

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Låg - åtgärden
bidrar i liten
utsträckning till
delmålet.

Hög - åtgärden
skapar en trevligare mijö att
vistas i.

Hög - åtgärden
skapar en trevligare mijö att
vistas i.

Åtgärd

Kostnad

Nybyggnation
och upprustning
av gång - och
cykelvägar

Nåbara Pajala

Trafikverket, 971 25 Luleå. Besöksadress: Sundsbacken 2-4.
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90
www.trafikverket .se
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