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Förord
Byn Åsarna i Bergs kommun i södra Jämtland är
alldeles unik och samtidigt helt alldaglig. För en
tillfällig besökare ser samhället ut ungefär som
andra i Norrlands inland. Möjligen präglas bymiljön lite extra av infrastruktur. Både Inlandsbanan
och Europaväg 45 är påtagliga stråk genom samhället. Men det finns också annat som ger Åsarna
en egen karaktär. Ortens smeknamn ”Guldbyn”
är allmänt känt och syftar på de många guldmedaljer som bärgats av längdskidåkarna i klubben
Åsarna IK. Det faller sig naturligt att Sveriges
gymnasium för längdskidåkare finns här. Den
omgivande naturen är förstås en stor tillgång för
fler än skidåkare, samtidigt som ett aktivt och
rentav progressivt näringsliv bidrar till Åsarnas
särart och självbild.
Trafikverket har sedan några år prövat idén
att samordna planeringen lokalt med infrastrukturens utveckling. Med en aktiv dialog har många
intressen fått komma till tals i diskussionerna.
Mycket har handlat om balansen mellan bybornas och lokalsamhällets behov å ena sidan, och
Europavägens och Inlandsbanans funktioner å

3

den andra. Hur kan transportsystemet utformas
så att det aktivt stödjer en önskad samhällsutveckling? Och det med hänsyn till egenskaper
som trygghet, trafiksäkerhet, miljöpåverkan samt
drift- och underhållsaspekter?
Den här rapporten redovisar olika delar
av hur arbetet med en ny utformning i Åsarna
bedrivs. Generella metoder för analyser och sammanvägningar får stödja tillämpningen i ett lokalt
perspektiv. Två alternativ presenteras och kan
förhoppningsvis ligga till grund för vidare diskussioner och beslut. Den gemensamma processen
mellan Bergs kommun och Trafikverket har
drivits med stöd av konsulterande arkitekter och
ingenjörer. Ortsborna har hela tiden bidragit med
värdefull kunskap och engagemang, vilket gjort
arbetet både spännande och roligt.
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Bygata eller hastighetssäkrad genomfart?
En samhällsbyggnadsfråga för Åsarna, eller en infrastrukturfråga av riksintresse?
Utvecklingsmöjligheterna är stora
Åsarna i södra Jämtland präglas av att både
Europaväg 45 och Inlandsbanan passerar genom
samhället. Den bristande samordningen mellan
infrastruktur och bebyggelse leder till en otrygg
och osäker trafikmiljö, framför allt för oskyddade trafikanter. Upplevelsen av Åsarna har
potential men lider av den splittring som väg- och
järnvägsanläggningarnas utformning medför.
Verksamheter och bostäder har utvecklats utan
en sammanhållande tanke. Vägen ramas in med
stora reklamskyltar, övergivna platser och ett
flertal in- och utfarter. Situationen är helt enkelt
rörig – både för genomfartstrafikanter, besökare
och människorna som bor i Åsarna.
Samtidigt är genomfarten en nödvändig
komponent i Åsarnas samhälle. Här finns viktiga
noder i form av en bensinstation, busshållplatser
och restaurang. Vägen fungerar också som en
lokalgata för Åsarnas invånare. Dessutom är flödet av människor som passerar Åsarna en förutsättning för den handel och service som bedrivs
utmed genomfarten.
Alla berörda är delaktiga
Europavägen och dess omgivningar är både en
del av ett regionalt transportstråk och en del av
det lokala trafiknätet. Behovet av en upprustning
av platsen uppmärksammades samtidigt av lokala
intressenter, Bergs kommun och Trafikverket.
Kommunen tog fram en fördjupad översiktsplan,
lokala företagare skissade på egna trafiklösningar
och Trafikverket beslutade att genomföra en
åtgärdsvalsstudie. Parallellt startade Trafikverket

ett pilotprojekt med syfte att samordna kommunen och Trafikverkets planeringstrategier, med
målet att definiera och beskriva gemensamma
gestaltningsåtgärder.
Processen var tydlig, öppen och väl förankrad hos kommunen, Trafikverket, invånare,
företagare och representanter för byns, så väl
som regionens, utveckling. Under 2015–2016
genomfördes tre samråd där platsens problem
och brister övergick till diskussioner kring behov
och möjligheter. Resultatet fungerade som inspel
till både kommunens fördjupade översiktsplan
och Trafikverkets åtgärdsvalsstudie.
Förhållandet mellan tätorters utveckling
och regionala behov och krav på välfungerande
infrastruktur, är ofta närvarande i Trafikverkets
arbete. Pilotprojektet i Åsarna utvecklades därför
med målet att, på ett föredömligt sätt, visa hur
båda dessa perspektiv kan samordnas genom en
välgestaltad trafikmiljö.
Gemensam målbild ökar tydligheten
Gestaltningen av Europavägen och dess omgivningar möter både lokala karaktärsanspråk och
regionala funktionsanspråk. Viktiga egenskaper
som trygghet, trafiksäkerhet, miljöpåverkan
och underhåll ställs mot tillgänglighetskrav,
aktuella planbestämmelser, trafikregler och ledningslägen. Arbetet tar stöd i det arbetssätt som
beskrivs i Trafikverkets publikation VGU-guide,
Utformningsprocess. Förslaget har som syfte att
fungera som stöd i fortsatt arbete med utveckling
av Europavägen samt det samhälle som vägen är
en del av.
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Gestaltningsförslaget grundar sig på en tydlig
lokalisering av flöden i och genom Åsarna. Rörelser samlas vid ett färre antal konfliktpunkter och
frigör central mark, som kan tas om hand på ett
omsorgsfullt sätt. Mötet mellan Europavägen
och Åsarnas lokalgator är viktigt på flera sätt. Det
nät av lokala gator som finns idag kan utvecklas
genom nya samband/kopplingar som inte sker
via E45:an. Därmed ökar tillgängligheten för
byborna, samtidigt som Europavägen avlastas då
korsningspunkterna blir färre. Korsningarna eller
cirkulationsplatserna blir viktiga förbindelser
i samhället samtidigt som de dämpar hastigheterna på genomfartstrafiken. De är även noder
där Åsarna samhälle synliggörs för de förbipasserande, vilket möjliggör fler spontanstopp.

De två viktigaste noderna är Åsarnas norra och
södra entrépunkter. Här skiftar trafikrummet
karaktär, från landsväg till ett stråk som passerar
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genom ett samhälle. Entrépunkterna definierar
Åsarnas tätort utmed Europavägen, en sträcka på
knappt en kilometer. Dagens 50-sträcka är mer
än dubbelt så lång. En hastighetssänkning till 40
km/h mellan Åsarnas entrépunkter resulterar
därför i en tidsvinst för förbipasserande fordon,
jämfört med dagens situation.

bedömning mot den
gemensamma målbilden
Den gemensamma målbilden ställs mot nuläge
och de två alternativen. Följande värdering är
gjord (se motstående sida). Grön färg visar att
målen uppfylls, gul färg visar att lösningen kan
accepteras och röd färg visar oacceptabel lösning.
Bedömningen visar att låg fart och cirkulationer stödjer de lokala målen i högre grad, medan
högre hastighet och hastighetssäkrade korsningar stödjer genomfarten. Bägge bedöms dock
acceptabla ur respektive synvinkel.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse

Målbeskrivning

50 km/h, nuv. utformning

40 km/h., tätortsprioritet

60 km/h., genomfartsprioritet

Ortens och omgivningens
karaktär
Gaturummet ska vara väl
infogat i sitt sammanhang
och stärka relationen till
omgivande form, funktion och
karaktär.

Vägen är en landsväg som
saknar lyhördhet mot omgivningens karaktär.

Sektionen är väl avpassad
till omgivningens karaktär.
Anslutningspunkter, sektion
och hastighet stärker platsen.

Sektionen är väl avpassad
till omgivningens karaktär.
Anslutningspunkterna är
inte lika tydliga, sektionen är
anpassad men hastigheten är
högre än tidigare och stärker
inte platsen.

Ortens och omgivningens
verksamheter och tillgångar
Gaturummets utformning ska
medverka till att områdets
utvecklingspotential stärks,
så att verksamheter och
tillgångar synliggörs.

Plankorsningarna ger inte lika
tydlig anslutning till tätbebyggelsen.

Cirkulationsplatserna ger en
tydligare anslutning till tätbebyggelsen.

Plankorsningarna ger inte lika
tydlig anslutning till tätbebyggelsen.

Tillgänglighet för genomfart
Europavägens trafikuppgift
ska tas omhand vad avser
hastighet och prioritet.

Plankorsningen ger en rak färd
genom samhället

Cirkulationsplatserna ger lägre
prioritet för genomfarten.
Förarna behöver gira för att ta
sig igenom samhället.

Plankorsningen ger en rak färd
genom samhället.

Tillgänglighet från genomfart
till omgivning
Anslutningen till tätbebyggelsen ska utformas så att det är
lätt att skifta mellan de olika
trafiknäten.

Plankorsningen ger möjlighet
att passera, men korsningspunkterna blir inte lika
förutsägbara.

Cirkulationsplatsen ger enkla
passagepunkter mellan de
olika trafiknäten.

Plankorsningen ger möjlighet
att passera, men korsningspunkterna blir inte lika
förutsägbara.

Tillgänglighet i tätbebyggelsen
Trafiknäten för boende, verksamma och besökare ska vara
så attraktiva att det är lätt att
röra sig i hela tätorten, även
över Europavägen. Barriärer
ska motverkas.

Plankorsningen ger möjlighet
att passera, men hastigheten
är inte säkrad. Punktvis har
mycket höga hastigheter
uppmätts.

Cirkulationsplatsen ger enkla
passagepunkter mellan de
olika sidorna av samhället.

Plankorsningen ger möjlighet
att passera, men korsningspunkterna blir inte lika
förutsägbara.

Trygghet
För alla trafikslag ska utformningen uppfattas som en trygg
plats att passera.

Passager utan hastighetssäkring ger låg trygghet.

Hastighetssäkrade passager
ger god trygghet.

Hastighetssäkrade passager
ger god trygghet.

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten ska ökas, så
att lösningen tar ett tydligt
steg mot halveringsmålet.

Konsekvenserna av en
trafikolycka blir allvarlig när
hastigheten är högre än 40
km/tim.

Hastighetssäkrade passager
ger god trafiksäkerhet.

Hastighetssäkrade passager
ger god trafiksäkerhet.

Miljöpåverkan
En lugn, jämn trafikrytm
eftersträvas, för att reducera
miljöpåverkan.

Rak sträcka och liten trafikmängd inbjuder till hög fart.
Hög fart ger högre buller,
vibrationer och utsläpp.

Hastighetssäkring i entrépunkter och med jämna mellanrum ger jämn trafikrytm.

Hastighetssäkring i entrépunkter och med jämna mellanrum ger jämn trafikrytm.

Drift och underhåll
Utformning ska anpassa till
de drift- och underhållsformer
som är lämpliga för platsen.

Sektionen ger goda förutsättningar för att driva och
underhålla.

Alla mått är avpassade till den
vagnpark som är lämplig att
använda i området.

Alla mått är avpassade till den
vagnpark som är lämplig att
använda i området.

Investeringskostnad
Kostnaden för ombyggnads
ska stå i rimlig proportion till
förändringen.

Nuvarande utformning, Ingen
investeringskostnad, enbart
drift och underhåll.

Kostnaden för att bygga cirkulationer är högre, men kan
motiveras om tätbebyggelsens
utveckling kan stärkas.

Plankorsningarna har lägre
investeringskostnad.

Sammanfattning
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Bygata och hastighetssäkrad
Genomfart ger båda höjda kvaliteter
Sträckan mellan de två entrépunkterna har tagits
fram i två gestaltningsalternativ: Bygatan samt
den hastighetssäkrade Genomfarten. De två
förslagen ger samhället olika möjligheter att
utvecklas kring och över Europavägen samt järnvägsspåren.
Bygatan karaktäriseras av tätortsprioritet och
en hastighetsbegränsning på 40 km/h. De flesta
korsningspunkter består av cirkulationsplatser,
som ger en tydlig anslutning till tätbebyggelsen.
Tillgängligheten är god och det går lätt att ta sig
över Europavägen. Samtliga trafikanter upplever
platsen som tryggare, säkrare och omhändertagen. Den lägre hastigheten, tillsammans med den
nya gestaltningen, gör trafikanterna mer uppmärksammade på sin omgivning. Detta skapar
möjligheter till fler spontana stopp i Åsarna.
Hastighetssäkrad Genomfart baseras istället
på en hastighetsbegränsning på 60 km/h. I det
här alternativet prioriteras genomfartstrafiken
framför lokaltrafiken. Korsningspunkterna består
här av förhöjda korsningar som ger god tillgänglighet för biltrafik och tung trafik. Korsningarna
prioriterar däremot inte korsande eller svängande trafik, vilket inte ger en lika tydlig anslutning till tätbebyggelsen som i Bygatan. Däremot
möjliggör korsningarna en jämnare och högre
hastighet för färd genom samhället.
Nya inslag i Åsarna
De generella upprustningsåtgärderna, som finns
med i båda alternativen, kommer att stärka Åsarnas attraktionskraft. Platsen kommer att upplevas
som trygg, säker och omhändertagen. Busshållplatserna är placerade och utformade utifrån de
oskyddade trafikanternas förutsättningar. Stråket
mellan Europavägen och Inlandsbanan utvecklas,
och här finns plats för ytterligare handel, service
och ett nytt resecentrum. Resecentrumet föreslås
lokaliseras kring den gamla stationsbyggnaden,
Sammanfattning

som bör restaureras och återfå sin gamla funktion. Som komplement till stationsbyggnaden går
det även att skapa en ny byggnad, eller offentlig
plats, mellan stationsbyggnaden och godsmagasinet. En byggnad skulle kunna utformas som en
öppen paviljong, möjlig att besöka dygnet runt.
En ny besöksintensiv byggnad på andra sidan
Europavägen – där det gamla hotellet tidigare
stod – ramar in resecentrumet. Detta stärker
möjligheterna för oskyddade trafikanter att röra
sig över Europavägen.
I båda alternativen ges oskyddade trafikanter
möjlighet att färdas utmed Europavägen på rejält
tilltagna gång- och cykelvägar. Förutom plats
för gående och cyklister skapas ett utrymme för
trädrader, snöupplag och möblering. Trädraderna
följer Europavägen mellan entrépunkterna och
fungerar som ”rumsbildande element”. Träd
arterna som föreslås är Finsk rödbjörk (Betula
pubescens ”Rubra”), Oxel (Sorbus intermedia)
eller Jämtlandspoppel (Populus balsamifera
”Elongata”). Samtliga dessa arter har goda förutsättningar att etablera sig i den aktuella miljön
och utveckla sina specifika karaktärer. Tillsammans med entrépunkterna markerar träden
gränsen för Åsarnas tätort.
Utvecklingstrappa
De ytor som frigörs i gestaltningsförslagen skapar
en potential för Åsarna att utvecklas ytterligare.
Den outnyttjade marken finns framförallt i stråket mellan Europavägen och Inlandsbanan. Dessa
platser beskrivs genom en utvecklingstrappa
för markanvändning. En stabil samhällsutveckling kännetecknas av långsiktighet och noga
övervägda beslut. Samtidigt presenterar utvecklingstrappan ett ramverk som gör det möjligt att
uppföra tillfälliga platser som kan anpassas efter
eventuella krav på förändringar. Flexibilitet är
ett ledord i utvecklingstrappan som innehåller
allt från tillfälliga uppställningsplatser till nya
byggnader.

1. Utgångspunkt: Åsarnas utveckling
Genom Åsarna samhälle i Bergs kommun i
södra Jämtland passerar E45 och Inlandsbanan
tätortens stationssamhälle. Mellan vägen och
järnvägen finns ett övergivet bangårdsområde
med en privatägd stationsbyggnad men också
verksamheter som bensinmack, flyktingförläggning, butiker, hotell, restaurang, etc.
På andra sidan vägen löper ett bostadsområde
som sträcker sig upp mot Skidstadion och den
gamla jordbruksbebyggelsen uppe på åsarna.
Vägutformningen karaktäriseras av breda körfält

och en linjeföring som bjuder in till hastigheter
högt över de lagstadgade 50 km/h. Genomfarten
har successivt breddats samtidigt som verksamheter och bostäder utvecklats utan en sammanhållande tanke. Resultatet är ett fragmentiserat
landskap som karaktäriseras av otydlighet och
visuellt brus i form av reklamskyltar, stolpar och
övergivna platser. Den påfallande bristen av platser och stråk för oskyddade trafikanter gör den
här trafikgruppen extra utsatt.

För Åsarnas stationssamhälle är Inlandsbanan och Europaväg 45 i dag både ett viktigt stråk och en begränsande barriär.
Att vidmakthålla flödet och begränsa barriäreffekten är en utgångspunkt för att infrastrukturen ska stärka samhälls
utvecklingen i Åsarna.

1 | Åsarnas utveckling
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Regionens planer
Regionens visionsdokument Jämtland Härjedalen 2030 beskriver den regionala utvecklingsstrategin som ”innovativ och attraktiv”. Regionen
betonar vikten av att förhålla sig till de globala
trender som karaktäriseras av ökad urbanitet,
individualisering och digitalisering. I ett globalt
perspektiv lyfter regionen bland annat fram god
infrastruktur, upplevd trygghet, social närhet,
stabil arbetskraft och engagerat jämställdhets
arbete som viktiga konkurrensfördelar. Regionen
lyfter speciellt fram Bergs kommun som en fjällnära turistkommun med potential att utvecklas
med det växande småföretagandet. Platsens rena,
robusta och ursprungliga miljöer presenteras
som en möjlighet att erbjuda boende och besöksmål med hög kvalitet.
Kommunens planer
Kommunens fördjupade översiktsplan (FÖP) från
2017 inkluderar det aktuella väg- och järnvägsområdet. Platsen är identifierad som en möjlig
attraktionspunkt i form av stärkt besöksnäring
med rastplats, information och service. Även
större åtgärder som en marknadsplats, bostäder
och kontakt med den närbelägna sjön presenteras. Näringslivets engagemang i samhällets
utveckling har resulterat i ett skissförslag för
genomfartsmiljön. Förslaget har fungerat som
inspel till kommunens fördjupade översiktsplan
och Trafikverkets åtgärdsvalsstudie.
Trafikverkets planer
Trafikverket ansvarar för både E45 och Inlandsbanan inklusive en stor del av bangårdsområdet.
Myndigheten är således en viktig aktör för hur
platsen utvecklas. I linje med Trafikverkets
handlingsprogram för arkitektur identifierades
platsen som intressant för ett pilotprojekt med
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syfte att undersöka möjligheten till samordning mellan kommunens tidiga planskeden och
Trafikverkets motsvarighet, Åtgärdsvalsstudie
(ÅVS). Pilotprojektet kom att innefatta slutskedet
av FÖP-arbetet samt den ÅVS som sedan tidigare
var planerad och genomfördes under hösten 2015
och våren 2016.
Trafikverkets handlingsprogram för arkitektur har samtidigt identifierat ett behov att
utveckla balanserade gestaltningslösningar som
kan tjäna som förebild för andra. Som en följd
av ovanstående pilotprojekt lades därför E45/
Inlandsbanan genom Åsarna fram som ett intressant exempel för detta ändamål.
Kommunens arbete med den fördjupade
översiktsplanen och Trafikverkets åtgärdsvalsstudie har visat exempel på Åsarnas utvecklingsmöjligheter. Engagerade och kreativa invånare,
näringsidkare och föreningsverksamma definierar samhället, som präglas av skidåkning, handel
och service. I en framtida samhällsutveckling
är det viktigt att kommunen, Trafikverket och
övriga inblandade intressenter samordnar arbetsprocessen i en gemensam strävan efter att hitta
lösningar som skapar mervärden.
Flödet av människor som passerar Åsarna är
förutsättningen för den handel och service som
idag bedrivs utmed genomfarten. Detta är en tillgång som inte bara bör vidmakthållas utan även
stärkas och utvecklas.
Visionen bygger vidare på det engagemang
som finns idag men även på möjligheter i landskapet som ännu inte utnyttjats. I linje med
detta kretsar rimliga framtida satsningar kring
friluftsliv, fiske, handel och hotellverksamhet. En
sådan framtidsvision bär också med sig behov av
kontor och möjlighet till utveckling av permanentboende.
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Samtidigt som Europavägen kan beskrivas som en barriär och ett hinder för utveckling finns även lösningen just här.
Hur kan en välgestaltad väg leda samhällsutvecklingen vidare till nästa steg?

Genomfarten idag
Dagens genomfart och dess markanspråk markerar en tydlig gräns mot resten av samhället. Skalan och utformningen gör genomfarten svår att
påverka utan större fysiska förändringar. Samtidigt sprider sig effekten av dagens situation långt
bortom samhället Åsarna. Den fysiska förändring
som föreslås i den här idéskriften kommer därför
att påverka både trafik- och samhällsutveckling
utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv. Infrastrukturens arkitektur kommer därför att vara
starkt bidragande till hur samhälle, individer och
näringsliv i och omkring Bergs kommun utvecklas i framtiden.

Den nuvarande vägen genom Åsarna bär på
flera trafiktekniska problem som med olika insatser kan avhjälpas och resultera i en fungerande
och acceptabel trafiklösning. Den här idéskriften
tar däremot avstamp i det förhållningssätt som
presenteras i VGU-guide Utformningsprocess
(2016:082). Där är transportsystemet endast en
delfaktor och lösningen utgår istället från samhället, platsen och landskapet. Genom att lösa
de trafiktekniska problemen från ett samhällsutvecklingsperspektiv har gestaltningen möjlighet
att skapa stora mervärden både för bygden och
regionen i många år framöver.

1 | Åsarnas utveckling

2. Gemensam planeringsprocess
Genomgående i denna idéskrift är avsnitt med grå bakgrund hämtade från ”VGU-guide, Vägars och
gators utformning – Utformningsprocess”, Trafikverkets publikation 2016:082. Text utan färgad bakgrund är knuten till det aktuella projektet, alltså Åsarna.
Initiering, dvs. överlämnandet mellan tidigare
planeringsskeden och själva utformningsarbetet, behöver stöd i formell hantering och tydligt
ansvarstagande. Planeringsrutinerna för överlämnandet klarläggs här.
Planläggningsprocessen
regleras i lag
Planläggningsprocessen regleras i väglagen (SFS
1971:948), lagen (SFS 1995:1 649) om byggande
av järnväg och miljöbalken (SFS 1998:808).
Resultatet av planläggningsprocessen och
utformningen av vägen eller järnvägen beskrivs
och redovisas i en vägplan respektive en järnvägsplan. Det är även möjligt att planlägga för
både väg- och järnvägsutbyggnad i samma plan.
Små okomplicerade åtgärder på en befintlig
väg eller järnväg kan i vissa fall genomföras
utan formell planläggning. Omgivningen får då
påverkas enbart marginellt av åtgärden, förutom
den påverkan som vägen eller järnvägen redan

Initiera

Förstå situationen

innebär. Om det behövs mer mark måste det
kunna ordnas genom avtal med markägaren.
Exempel på sådana åtgärder kan vara att göra
smärre justeringar av en väg, bygga en bussficka
eller förlänga plattformarna vid en järnvägsstation. Om markägaren inte lämnar sitt medgivande måste Trafikverket göra en formell planläggning och ta fram en väg- eller järnvägsplan.
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS)
Planläggningen av väg och järnväg bör föregås
av förberedande studier med syfte att göra analyser och prioriteringar av förslag till åtgärder i
transportsystemet utifrån fyrstegsprincipen.
Sådana förberedande studier bör göras i en
form som i första hand har en principiell karaktär och inte har så stark inriktning mot utformning av konkreta fysiska åtgärder. Trafikverket
har valt att benämna dessa studier åtgärdsvalsstudier (ÅVS).

Prova tänkbara
lösningar

Forma inriktning,
rekommendera
åtgärder

Metodik för Åtgärdsvalsstudier.
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1.

Tänk om

2.

Optimera

Fyrstegsprincipen
1. Tänk om Kan transportbehoven minskas
eller andra transportsätt användas, kan
behovet av resande påverkas, kan viss
trafik som i dag går på väg flyttas över
till järnväg eller kan kollektivtrafiken
utvecklas?
2. Optimera Kan väg- eller järnvägsnätet
utnyttjas effektivare, till exempel genom
hastighetsanpassning, variabla hastig
heter eller trafikreglering?
3. Bygg om Går det att lösa problemen
genom förbättringar och mindre ombyggnader, till exempel breddning, förlängning av plattformar vid stationer, rätning
av kurvor eller förstärkning?
4. Bygg nytt Krävs nyinvesteringar eller
större ombyggnader, till exempel en ny
trafikplats, ny mötesstation eller en helt
ny väg eller järnväg?

Åtgärdsvalsstudie Åsarna (ÅVS)
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie
(ÅVS) för Åsarna under 2016. Målet med studien
var att skapa en samsyn med de viktigaste aktörerna angående nuvarande styrkor, svagheter,
möjligheter och hot samt att tillsammans skapa
en gemensam målbild för trafikmiljön i Åsarna.
Genom fyrstegsprincipen lägger Trafikverket
fram gemensamma rekommenderade åtgärdsför-
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3.

Bygg om

4.

Bygg nytt

Den förberedande studien behandlar vilka typer
av åtgärder, oavsett trafikslag, som är möjliga att
vidta för att lösa ett transportbehov. Syftet med
en förberedande studie är att ge underlag för att
bestämma vad som ska göras för att lösa transportbehovet. Resultat av studien kan vara att det
behövs åtgärder för att minska efterfrågan på
transporter, åtgärder för effektivare användning
av befintlig infrastruktur och om- och nybyggnadsåtgärder.
Det är först om den förberedande studien
leder fram till att lösningen är en väg- eller
järnvägsbyggnadsåtgärd som planläggningen
ska starta. Planläggningen handlar sedan om att
utreda hur väg- eller järnvägsbyggnadsåtgärden
ska genomföras. Åtgärdsvalsstudien blir ett viktigt underlag för den fysiska planläggningen.

slag och ett gemensamt planeringsunderlag för
de aktuella aktörerna.
ÅVS-rapporten innehåller även en samlad
effektbedömning (SEB) av åtgärdsförslagen. I den
beskrivs vilka effekter och kostnader en föreslagen åtgärd eller ett åtgärdspaket skulle få om den
genomförs. Åtgärderna delas in i undergrupperna
”Trafikmiljö genomfarten”, ”Kollektivtrafik”
samt ”Säkerhet vid järnväg”.

Planläggning för väg- och järnväg
Efter åtgärdsvalsstudien startar den övergripande planeringen av de projekt som föranleder en
infrastrukturförändring. Efter den övergripande
planeringen sker sedan planeringen och utformningen av de valda objekten. Efter prövning och
godkännande kan objekten genomföras.
Den övergripande planeringen på Trafikverket sker inom verksamhetsområdet Planering.
Verksamhetsområdet Planering sammanställer en ”åtgärdsbeskrivning” med ”inriktning
utformningsstandard” med kostnader och samhällsekonomiska bedömningar (SEB). Denna
sammanställning utgör beställning som överlämnas till verksamhetsområdet ”Investering”
för fortsatt utveckling och konkretisering fram
till genomförande.
Planeringen av valda objekt startar med att
ta fram en planläggningsbeskrivning för projektet. Här görs en preliminär bedömning av hur
planläggningsprocessen bör utformas, utifrån
huruvida:
➤➤ projektet kan antas medföra betydande

miljöpåverkan,
➤➤ alternativa lokaliseringar ska studeras,
eller
➤➤ projektet behöver tillåtlighetsprövas.
Denna beskrivning ska redogöra för hur man
avser att bedriva planläggningen. Av planläggningsbeskrivningen ska det framgå projektets
ändamål, omfattning och hur samråd ska bedrivas. I planläggningsbeskrivningen klarläggs
syftet med samråd, vilka samrådsformer som
planeras, när samråd är tänkt att genomföras
under planläggningsprocessen samt preliminär
samrådskrets för olika samrådstillfällen. Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd
för styrning och genomförande av kommunika-

tionen som sker med både interna och externa
intressenter. Syftet är att redan i ett tidigt skede
av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka ytterligare samråds- och
beslutstillfällen som är att förvänta.
I planläggningsbeskrivningen ska den
nödvändiga samordningen med PBL och annan
lagstiftning beskrivas, till exempel vilka tillstånd
som ska hanteras enligt miljöbalken och vilka
ändringar som behövs i gällande detaljplaner.
Som underlag för planläggningsbeskrivningen
kan det också finnas avtal eller överenskommelser med kommun eller kollektivtrafikansvarig
om gemensamma åtaganden under planläggningen, till exempel gemensam MKB och
gemensamma samråd.
Planläggningsbeskrivningen ska uppdateras
fortlöpande så att den är aktuell under processen. Den ska även finnas tillgänglig på Trafik
verkets webbplats och vid samråd. Planläggningsbeskrivningen är ett viktigt dokument för
att samrådsparterna ska kunna delta i processen
på ett bra sätt.
Väglagen och lag om byggande av järnväg
har olika krav på hur den fysiska planläggningen ska genomföras, beroende på åtgärdens
storlek, möjlighet till alternativa lokaliseringar,
omgivningspåverkan, miljöpåverkan med mera.
Trafikverket har för att underlätta planläggningen identifierat fem typfall utifrån svaren på
följande fyra frågor:
1. Är det en liten och okomplicerad åtgärd
på befintlig anläggning som endast
medför marginell ytterligare påverkan
på omgivningen, och har berörda fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt
skriftligen medgett att mark eller annat
utrymme får tas i anspråk?
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Planläggningsprocess
TYPFALL 1

Nej

Små projekt på befintlig anläggning, endast marginell ytterligare
påverkan på omgivningen, frivillig markåtkomst
– ingen väg- eller järnvägsplan

Kräver formell väg- eller järnvägsplan

16

Åtgärdsval/
beställning

Plan?

TYPFALL 2

Ej betydande miljöpåverkan, ingen MKB, inga alternativa lokaliseringar
TYPFALL 3

Ja

Betydande miljöpåverkan, MKB, inga alternativa lokaliseringar
TYPFALL 4

Betydande miljöpåverkan, MKB, alternativa lokaliseringar
TYPFALL 5

Betydande miljöpåverkan, MKB, alternativa lokaliseringar, tillåtlighetsprövning

2. Innebär åtgärden betydande miljö
påverkan?
3. Finns det alternativa lokaliseringar som
tillgodoser ändamålet och projektmålen?
4. Ska åtgärden tillåtlighetsprövas av regeringen?
Utifrån svaren på dessa frågor uppkommer
ett antal varianter för genomförandet av den
fysiska planläggningen. Trafikverket har valt att
beskriva de normalt förekommande varianterna
som fem typfall:
Typfall 1. Små och okomplicerade åtgärder
på befintlig anläggning, endast marginell ytterligare påverkan på omgivningen, frivillig mark
åtkomst (svar ja på fråga 1)
Typfall 2. Ej betydande miljöpåverkan (svar
nej på alla fyra frågorna)
Typfall 3. Betydande miljöpåverkan, inga
alternativa lokaliseringar (svar nej på fråga 1, ja
på fråga 2 samt nej på frågorna 3 och 4)
Typfall 4. Betydande miljöpåverkan, alternativa lokaliseringar (svar nej på fråga 1, ja på
frågorna 2 och 3 samt nej på fråga 4)
Typfall 5. Tillåtlighetsprövning, betydande
miljöpåverkan, alternativa lokaliseringar (svar
nej på fråga 1 samt ja på frågorna 2, 3 och 4)
Typfall 1 innebär inte byggande av väg eller
järnväg i lagens mening, och ingen väg- eller
järnvägsplan behöver därför tas fram.
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När det är bestämt att en planläggning
behövs görs en preliminär bedömning av vilken
process (typfall) som ska tillämpas beroende av
projektets karaktär.
Under planläggningen kan bedömningen av
hur processen ska utformas komma att ändras
beroende på den kunskap som kommer fram om
projektet. Det måste därför finnas en flexibilitet
i arbetet som möjliggör övergång till ett annat
typfall.
Typfall 5 utgörs av sådana projekt som
Trafikverket bedömer att regeringen kommer
att tillåtlighetspröva. Dessa projekt har också
av länsstyrelsen bedömts innebära betydande
miljöpåverkan och därmed krävs MKB. Vidare
fordras utredning av olika lokaliserings- och
utformningsalternativ inför tillåtlighetsprövningen. När planeringen kommit så långt att
infrastrukturbyggaren har tagit ställning till
vilka alternativ som är rimliga och rangordnat
dessa, ska ärendet överlämnas till regeringen.
Trafikverket ska årligen underrätta regeringen om vilka projekt som Trafikverket anser
ska tillåtlighetsprövas. Regeringen ska sedan
ta ställning till vilka av dessa projekt som ska
prövas. Trafikverket har tagit fram en riktlinje,
TDOK 2013:0403, som ska vara ett stöd i Trafikverkets bedömning av vilka projekt som ska
föreslås för prövning samt vilket underlag som
ska lämnas för varje projekt som föreslås för
tillåtlighetsprövning.

Steg i utformningsprocessen
Utformningsbeskrivning

Principutformning

Detaljutformning

Händelse i utformningsprocessen

Dokumentationens roll i respektive steg av utformningsprocessen som stöd för resp. händelse

Samråd, beroende av
Typfall

Samrådsunderlag

Formella beslut,
beroende av Typfall

Underlag för länsstyrelUnderlag för eventuell
sens beslut om betydande
tillåtlighetsprövning
miljöpåverkan

Samrådshandling inför
val av alternativ

Underlag för osäkerhetsanalys enligt
successivprincipen

Osäkerhet, beroende av
Typfall
MKB, beroende av Typfall

Underlag för MKB som
successivt tas fram

Samordning med kommunal planering

Underlag för samordUnderlag för samordning
ning med kommunal
med kommunal planering
planering

Granskningshandling

Fastställelsehandling

Kungörelse, granskningshandling för LänsstyrelFastställelsehandling
sens yttrande
Underlag för osäkerhetsanalys enligt successivprincipen

Underlag för MKB som Underlag för MKB som
successivt tas fram
successivt tas fram
Underlag för samordning
med kommunal planering

Samlad effektbedömning,
beroende av Typfall

Struktur och nomenklatur för att initiera och arbeta med utformning. Källa: VGU-guide, Trafikverket

I propositionen ”Planeringssystem för transportinfrastruktur” (prop. 2011/12:118) har en
modell för hur planeringssystemet ska utvecklas
beskrivits.
Tre regeringsbeslut krävs för att ett objekt
ska kunna starta. Beslut om:
➤➤ fastställelse av nationell plan,
➤➤ att ett objekt kan byggstarta år 4–6, samt
➤➤ att ett objekt kan byggstarta år 1–3.

Regeringen fattar årligen beslut om byggstarter
år 1–3 respektive år 4–6. Det årliga beslutet
innebär att ett objekt kan omprövas varje år.
Trafikverket beslutar när under perioden 1–3 år
ett objekt kan starta.
Som underlag för regeringens beslut lämnar
Trafikverket årligen:
➤➤ förslag till byggstarter år 1–3 resp. 4–6 och

information om aktuellt planeringsläge,
➤➤ finansiering, andel alternativ finansiering

på objektnivå, samt
➤➤ förslag på åtgärder som ska tillåtlighets-

prövas.
Trafikverkets förslag skickas på remiss till Trafikanalys.
En väg- eller järnvägsplan ska alltid fastställas. Vid prövning av ärenden enligt väglagen
eller lagen om byggande av järnväg ska reglerna

om allmän hänsyn, riksintressen, hushållningsbestämmelser och miljökvalitetsnormer i miljöbalken tillämpas. Fastställande av väg- eller
järnvägsplan ska då jämställas med meddelande
av tillstånd enligt miljöbalken när det gäller
dessa regler.
Vägen eller järnvägen får börja byggas först
sedan väg- eller järnvägsplanen vunnit laga
kraft.
Samordning med kommunal planering
Det finns flera beröringspunkter mellan planläggningen av vägar och järnvägar och den
kommunala fysiska planeringen enligt PBL.
Kommunernas och regionernas översiktliga
planer har en stor betydelse för Trafikverkets
åtgärdsplanering.
Enligt prop. 2011/12:118 bör infrastrukturbyggaren ta ansvar för att möjligheterna till
samordning utnyttjas i de fall det är lämpligt.
Det är också infrastrukturbyggaren som har
huvudansvaret för att åstadkomma ett bra
samarbete med kommunerna. För att det ska
vara möjligt måste samarbetet inledas tidigt och
fortgå kontinuerligt under processen. Det är i
dessa sammanhang viktigt att infrastrukturbyggaren och kommunerna är lyhörda för varandras behov och synpunkter.
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I Åsarna genomfördes 2015–2016 ett pilotprojekt
med syfte att samordna kommunal och statlig
planering av Europaväg 45, Inlandsbanan och
dess angränsande miljö. Det kommunala översiktsplanarbetet hade redan kommer långt och
fungerade därför som ett underlag till Trafikverkets ÅVS-arbete som initierades i samband med
pilotprojektet.
Resultatet från pilotprojektet visade en tydlig
skillnad mellan de olika instansernas planeringsgång. Kommunens planprocess är cirkulär till
sin natur vilket innebar att planen hela tiden har
möjlighet att påverkas av nya förutsättningar.
Trafikverkets planprocess betydligt mer linjär,
så när resultatet från ÅVS-arbetet förflyttas till
åtgärdsbanken har alla möjliga lösningar definierats. En ny problembild eller nya exploateringsmöjligheter blir därför svåra för Trafikverket att
ta ställning till.
Samordning vid översiktsplanering
När kommunen upprättar sin översiktsplan
ska kommunen redovisa hur man ska tillgodose utpekade riksintressen för både befintliga
och tillkommande infrastrukturanläggningar.
Härigenom kan planerade vägar och järnvägar
ges ett skydd innan väg- respektive järnvägsplanen fastställts.
Trafikverket ska i beslutet om fastställelse
av en väg- eller järnvägsplan ange om den
prövade anläggningen, verksamheten eller
åtgärden går att förena med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurserna samt med den för området
gällande översiktsplanen och i förekommande
fall regionplanen.
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Fördjupad översiktsplan för Åsarna
Bergs kommuns gällande översiktsplan (ÖP) är
från början av 1990-talet och en ny plan började
arbetas fram 2012. Samtidigt tas en fördjupad
översiktsplan (FÖP) fram över Åsarna, byggd
på en byplan som tidigare arbetats fram med
hjälp av Gillark Design AB. Flera av idéerna som
växt fram i arbetet med FÖP:en relaterar till
genomfarten och det var här som tanken om ett
samarbete mellan kommunen och Trafikverket
dök upp.
Innehållet i FÖP:en är väl beskrivet och
presenterar både en tydlig historisk bakgrund
till platsen och väl övervägda förslag på utbyggnadsmöjligheter för samhället. Åsarnas historiska
rester, som Karl XI:s väg, landsvägen förbi sjön
och den klimatanpassade jordbruksbyn i högläge,
skapar tydliga bebyggelse- och landskapskaraktärer. Senare inslag, som järnvägen och dess
stationsbyggnad, gjorde att ett stationssamhälle
växte fram kring E45 och Inlandsbanan. I den
här miljön finns även mer moderna tillägg i form
av 50-talsbebyggelse, som i FÖP:en beskrivs som
extra värdefull att bevara. Eftersom kyrkbyn ligger uppe på själva åsarna, väl dolt från genomfarten, får stationssamhället representera Åsarna för
de människor som passerar byn.
Planförslaget grundar sig i att ny bebyggelselokalisering gynnar en kollektivtrafikbaserad
transportstruktur för att minska enskilt bil
åkande. Samtidigt finns det krav på tillgänglighet med cykel och bil inom och mellan Åsarna
och omkringliggande byar. Transportsystemet
föreslås därför fungera som en kombination
där lokaltrafiken stödjer resor med cykel, bil
och buss, medan regionala resor till exempelvis
Östersund möjliggörs med tåg.
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Bebyggelseutformningen fokuserar på två
typer av boende och verksamhetsmiljöer:
1. Lantliv i byarna, och
2. Småstadsmiljö i äldre villakvarter i
centrala Åsarna.
FÖP:en beskriver målgruppen för den nya bebyggelsen som ”morgondagens entreprenörer” som
är i behov av stimulerande och kreativ omgivning som tillåter människorna att stärka sin
verksamhet. Förslaget innebär en förtätning av
bostäder, mellan E45 och Inlandsbanan, som är
koncentrerad till norra delen av området. Vid den
gamla järnvägsstationen föreslås en ny bybebyggelse med marknadsplats. Här ska även finnas
turistinformation, rastplatsservice och försäljning av lokalt och regionalt tillverkade produkter.
Dessutom föreslås en bodby på andra sidan
järnvägsspåren vid en nyanlagd kanal och lagun
kopplad till sjön Hålen. Upprustningen föreslås
att genomföras utmed hela E45 med en omhändertagen miljö, ny belysning och trädplantering.
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Samordning vid detaljplanering
Samordningsbestämmelserna innebär enligt
prop. 2011/12:118 inte att infrastrukturbyggaren
kan avstå från den planläggning som krävs i
väglagen eller lag om byggande av järnväg, med
motivet att det finns en kommunal detaljplan.
Alla lagregler ska uppfyllas, men det kan ske
samordnat med den kommunala planeringen.
För en vägplan eller järnvägsplan som endast
avser en väg eller järnväg som också har prövats
eller ska prövas i en detaljplan, ska ett förenklat
förfarande vara möjligt när det gäller miljökonsekvensbeskrivning, samråd, kungörande och
granskning.

Det aktuella området i Åsarna ligger utanför
detaljplanelagt område. Det är möjligt att en
detaljplan kan bli aktuell i samband med större
förändringar av miljön, t.ex. om nya byggnader
planeras.
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En väg eller järnväg får inte byggas i strid
med en gällande detaljplan eller områdesbestämmelse. I praktiken innebär detta att en
väg- eller järnvägsplan inte bör fastställas innan
kommunen har ändrat sina planer så att de
överensstämmer med det planerade projektet.
Om syftet med detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte motverkas får dock mindre
avvikelser göras.
Boverket har tagit fram en kunskapsöversikt
som beskriver olika samordningsmöjligheter
mellan PBL och väglagen respektive lag om byggande av järnväg.

3. Mål och syfte
Mål för bygatans form och funktion
Projektmål
Projektet ska visa hur ett gestaltningsprogram
för en bygata genom Åsarna kan se ut. Gestaltningsprogrammet ska visa hur omgivningens
karaktärsanspråk, trafikens funktionsanspråk och
hänsynen till viktiga egenskaper kan dels avvägas
mot varandra och dels uppfyllas. All planering
är en avvägning mellan olika intressen och dess
möjlighet att göra anspråk på tillgänglig mark.
Att göra detta transparent är av avgörande betydelse för att nå en varaktig och väl fungerande
lösning.
Projektet avser att också fungera som en
förebild för platser med liknande förutsättningar.
Målgruppen för denna produkt är alltså alla som
arbetar med trafikmiljöer med en problembild
som liknar den vi möter i Åsarna
Effektmål
Platsens specifika problemställning, utformning
av vägar genom mindre tätorter, är intressant ur
ett nationellt perspektiv. Det generella synsättet
på trafikplanering under 1960–80-talen har
resulterat i genomfartsmiljöer i hela landet,
baserade på landsbygdens okomplicerade och
tillgänglighetsfokuserade premisser – breda och
generösa gaturum. Dessutom har de ofta en linjeföring som bjuder in bilar och tung trafik att hålla
hög hastighet med inga eller få platser för oskyddade trafikanter. Platserna karaktäriseras också

21

av en gestaltning som skett oplanerat och utan
övergripande koordinering. Resultatet är miljöer
som uppfattas som splittrade, plottriga och fula.
Samtidigt finns det ofta ett värde med genomfarten, även om den har ett högt flöde av trafik.
För tätorten kan den passerande trafiken betyda
inkomster och arbetstillfällen. En förbifart uppfattas därför ofta som ett hot mot den mindre
orten. Det finns alltså en konflikt mellan tillgänglighet, trafiksäkerhet och god arkitektur.
Den här idéskriften syftar till att ta fram ett
dokument som i text och bild beskriver den
övergripande situationen i Åsarna, dess olika
delar samt vilka åtgärder som leder till en säker
och tillgänglig genomfartsmiljö, som är bättre
anpassad till lokalsamhällets villkor. Analyser och
förslag presenterar även de olika insatser som bör
genomföras efter en prioriterad ordning.
Idéskriften syftar även till, utifrån det synsätt
som presenteras i VGU Utformningsprocess, att
presentera en lösning som är baserad på ett samordnat plan- och byggskede mellan kommunen
och Trafikverket.
Målbeskrivning uppdelad
i olika egenskaper
För att kunna ge stöd för fortsatt arbete behöver målen kopplas till de egenskaper som ska
bedömas och värderas då de olika alternativa
lösningarna ska jämföras med varandra och med
den befintliga utformningen. Nedan följer en
sammanfattning av de mål som lyfts fram i arbete
med bygatan.
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Egenskap

Målbeskrivning

Ortens och omgivningens karaktär

Gaturummet ska vara väl infogat i sitt sammanhang och ge platsen

Ortens och omgivningens
verksamheter och tillgångar

Gaturummets utformning ska medverka till att områdets utvecklingspotential stärks, så att
verksamheter och tillgångar synliggörs

Tillgänglighet för genomfart

Europavägens trafikuppgift ska tas omhand vad avser hastighet och prioritet

Tillgänglighet från genomfart till
omgivning

Anslutningen till tätbebyggelsen ska utformas så att det är lätt att skifta mellan de olika
trafiknäten

Tillgänglighet i tätbebyggelsen

Trafiknäten för boende, verksamma och besökare ska vara så attraktiva att det är lätt att
röra sig i hela tätorten, även över Europavägen. Barriärer ska motverkas

Trygghet

För alla trafikslag ska utformningen uppfattas som en trygg plats att passera

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten ska ökas, så att lösningen tar ett tydligt steg mot halveringsmålet

Miljöpåverkan

En lugn, jämn trafikrytm eftersträvas, för att reducera miljöpåverkan

Drift och underhåll

Utformning ska anpassa till de drift- och underhållsformer som är lämpliga för platsen

Investeringskostnad

Kostnaden för ombyggnads ska stå i rimlig proportion till förändringen

Sammanfattning av de mål som lyfts fram i arbete med bygatan i Åsarna.

Regionens mål

Mål för ÅVS och FÖP

Regionen har tagit fram en målbild som i många
avseenden är applicerbar på Åsarna. År 2030 ser
Jämtlands län att en offensiv modern basindustri
har växt fram i form av besöksnäring med stark
åretrunt-turism, energiproduktion, skog och trä,
handel och IT. Profilen som entreprenörslän har
stärkts, en diversifierad tillverkningsindustri
via företagssammanslutningar levererar till en
internationell marknad. Jämtlands län ska bli en
ledande Europadestination inom naturbaserade
upplevelser som lever upp till uppsatta hållbarhetskriterier.
Kultur och kreativa näringar är drivkrafter
för såväl individens som samhällets utveckling
och är dessutom en viktig del i besöksnäringens
tillväxt. Länet upplevs som en öppen plats där
människor i alla åldrar kan leva och utvecklas och
dit många gärna återvänder. Förutom tillgången
till en ren och vacker natur, attraktiva bostadsmiljöer och närheten till fjällvärlden, är goda
kommunikationer, god offentlig och kommersiell
service samt en livaktig och framgångsrik ideell
sektor viktiga beståndsdelar i länets attraktionskraft.
Modern infrastruktur och bra kommunikationer ska 2030 överbrygga de långa avstånden.
Jämtlands län blir lätt att nå för besökare, har
bra transportmöjligheter för företagens behov
och goda möjligheter till pendling till arbete och
studier för män och kvinnor i alla åldrar.

I det förberedande ÅVS/FÖP-arbetet har behov,
brister, möjligheter och hot diskuterats och analyserats. Tillsammans har det växt fram en tydlig
gemensam målbild mellan kommun, invånare,
företagare och andra intressenter. Bruttolistan är
både lång och detaljrik men kan sammanfattas i
följande målpunkter:
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➤➤ Åsarna ska vara en attraktiv boendeort som

både erbjuder lantliv uppe på åsarna och
småstadsmiljö i de centrala delarna av byn.
➤➤ Genom utveckling av skidsportprofilen ska
Åsarna erbjuda unika miljöer som skapar
förutsättningar för företag att utveckla och
etablera verksamheter kring friluftsliv,
fiske och rekreation – året runt.
➤➤ Transportstrukturen ska vara balanserad
mellan behovet av korta persontransporter,
längre pendlingsresor samt det trafikflöde
som passerar igenom Åsarna i form av
tung trafik och förbipasserande person
transporter.
➤➤ Samhällsutvecklingen ska ske utmed
E45:an för att skapa mervärde för både
boende och besökare. Ett kluster av service,
handel, bostäder och offentliga rum på
bägge sidor av vägen skapar en trygg och
vacker tätortsmiljö där oskyddade trafikanter inte upplever E45:an som en barriär.

Bruttolista målbilder
➤➤ Genomfarten är en trygg plats för både

boende och besökare.
➤➤ Genomfarten bjuder på flera platser att

stanna och uppehålla sig på.
➤➤ Hastigheten på genomfarten är låg och

jämn.
➤➤ Tillgängligheten för både oskyddade trafi-

kanter och cyklister är god.
➤➤ Korsningspunkterna i Åsarna är trygga,
tydliga och lättöverskådliga.
➤➤ Samhället kring genomfarten har stärkts
och syns tydligare från vägen. Här hittar
vi nu ett kluster av service, handel och
boende.
➤➤ Där både lokalsamhällets och trafikanternas behov tillgodoses.
➤➤ Förutsättningar för inflyttning (kommunalt
mål).
➤➤ Skapa sysselsättning.
➤➤ Attraktiv boendeort och intressant för
etablering av verksamheter och industri,
handel och service.
➤➤ Kommunikationer.
➤➤ Stärka Åsarnas attraktionskraft.
➤➤ Skapa underlag för marknadsföring av
Åsarna med attraktiva byggbara tomter.
➤➤ Trivsam plats för boenden och besökare.
➤➤ Hållbar samhällsutveckling.
➤➤ Gynna en kollektivtrafikbaserad transportstruktur.
➤➤ Jämställdhetsperspektiv.
➤➤ Trygg tätortsmiljö.
➤➤ Locka nya inflyttare.
➤➤ Stärka lantlivet i byarna och småstadsmiljön i centrala Åsarna (förtätning och
anpassning av ny bebyggelse).
➤➤ Det sjönära aktiva samhället.
➤➤ Stimulerande miljö för skidåkning och
motion.

➤➤ Serviceinriktad och omsorgsfullt omhän-

dertagen miljö längst E45 som lockar resenärer att stanna – kort eller lång.
➤➤ Stimulerande miljö för att utveckla nya
idéer och gynnsamt för företag inom
motionsturism att utvecklas/etablera sig.
➤➤ Skidsportprofilen – stärka den.
➤➤ Ny lösning för tung trafik vid macken.
➤➤ Bättre plats för oskyddade trafikanter.
➤➤ Använda Inlandsbanan som resurs.
➤➤ Lekpark.
➤➤ Bra flöde men långsammare.
➤➤ Hembygdskänsla, stolthet.
➤➤ Använd vattnet.
➤➤ Lyft fram bygden.
➤➤ Tydligare information.
➤➤ Provisoriska/tillfälliga förbättringar
➤➤ Lösning som både fungerar på sommar och
vinter.
➤➤ Bra lösning migrationsboendet. Tillfälligt?
➤➤ Upprustning av byvägen.
➤➤ Träd.
➤➤ Kombinerad tankanläggning lastbil och tåg.
➤➤ Refug vid såg/skoterbutik.
➤➤ Ökat utbud för pendling med tåg till/från
Östersund.
➤➤ Pendlingsparkeringar/laddstolpar.
➤➤ Marknadsföra Åsarna.
➤➤ Samordning av buss- och tågtrafik.
➤➤ Resecentrum.
➤➤ Stängsel mot järnvägen?
➤➤ Säker passage för snöskotrar och annan
trafik över järnvägen.
➤➤ Vegetation.
➤➤ Här vill jag stanna.
➤➤ Marina/lagun.
➤➤ Småhus.
➤➤ Aktiviteter året runt. Fiske, ”skidprofilen”.
➤➤ Tongivande företag har etablerats.
➤➤ Mat, musik, outdoor, kultur.
➤➤ Inspiration från Norge, Finland, Österrike.
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4. Samråd och förankring
Samråd
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Genom samråd ska den som avser att bygga
väg eller järnväg (ofta Trafikverket regionalt)
utbyta information och inhämta synpunkter. I
lagstiftningen är formerna för samråd inte preciserade. Antalet samrådstillfällen ska anpassas
så att samrådskretsen ges möjlighet att förstå
och påverka projektets inriktning.
Formerna för samrådet och antalet samrådstillfällen får anpassas till omständigheterna i det
enskilda fallet. Ägare till fastigheter där mark
eller utrymme kan komma att tas i anspråk
för vägen ska dock alltid erbjudas minst ett
samrådsmöte på orten. Inbjudan till samråd ska
skickas ut med brev, kungörelse i ortstidning
eller på annat lämpligt sätt.

Samråd är en fortlöpande process som pågår
under hela planläggningsprocessen fram till
och med kungörande för granskning. Samrådet
måste ha olika inriktning beroende på hur långt
i planläggningsprocessen man kommit. Vilka
frågeställningar som är aktuella att samråda om
är beroende av om det är tidigt eller sent i planläggningsprocessen. Samråd ska genomföras
så att det är möjligt att förstå och påverka projektets förslag till lokalisering och utformning
som läggs fast successivt under planläggningen.
För att samrådet ska bli meningsfullt måste det
bedrivas som en process där såväl samrådskrets
som underlaget för samrådet kan variera.
UTRYMME
FÖR PÅVERKAN
Planeringsdialog

Fastställd plan

✸

✶ Planens grad av
färdigställande

✸ Idéverkstad
✸

Dialog intressenter
Prioriteringsdialog
Förhandling /
konfliktlösning

✸

Start
planprocess

✸
Avslutning
planprocess

Påverkansgrad

TID
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Samtal och skisser i mindre grupper kring
ett kartunderlag över Europaväg 45.
Genom samråden samlades kunskap om
de lokala förutsättningarna in. Samtidigt
bidrog samråden till en mängd åtgärds
förslag.
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Ett utsnitt från ett gruppsamtal kring brister (blå
lappar), behov (orange) och lösningar (gula lappar).

Inledande workshop
Genom pilotprojektet, som samordnade kommunens och Trafikverkets planeringsförfaranden,
fanns det redan en etablerad diskussion kring
projektområdet mellan intressenterna. Tillsammans med de lokala, regionala och nationella
strategiplaner som finns för platser var alltså
förväntningarna på den framtida förändringen
till stor del redan satta.
Resultatet från FÖP:en och ÅVS:en har sammanställts och resulterat i olika typer av åtgärdsförslag, från strategiska beslut till konkreta
gestaltningsförslag.
Tack vare det här förarbetet var behovet av
ett samråd än viktigare för genomförandet av ett
nytt gestaltningsförslag. Det nya förslaget kommer presentera nya perspektiv på problembilden
tillsammans med andra lösningar än de som tidigare diskuterats. Ett nytt samråd ger därför alla
deltagare möjlighet att starta med en gemensam
bild av projektets historia och de förutsättningar
som finns för kommande arbete.
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Den inledande workshopen fungerade som en
sammanfattning av pilotprojektet, kommunens
översiktsplanarbete och Trafikverkets ÅVS.
Resultatet från detta arbete presenterades i en
sammanfattande lista av åtgärdsförslag. Under
workshopen fick deltagarna möjlighet att värdera
åtgärdsförslagen efter en prioriteringsmatris.
Förslagens grupperingar bestod av exempelvis
”ökad tätortskaraktär” och ”bra flöde för genomfartstrafik”.
Deltagarna värderade behoven utifrån en skala 1 till 9 vilket redovisas i ett värderingsdiagram
(se figur på motstående sida) uppdelat i fyra olika
kategorier: trafiksäkerhet, omgivande platser,
nya trafiklösningar och generell upprustning av
miljön i trafikrummet. Resultaten visar på en stor
efterfrågan av hastighetsdämpande åtgärder och
ökad tätortskaraktär. En säkrare, tryggare och
generellt vackrare miljö utmed E45 värderades
också högt. Nya broar och andra lösningar som
relaterar till omgivningen en bit utanför genomfarten var inte lika högt prioriterade.
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Sammanställt resultat från samråd kring
prioritering av föreslagna åtgärder.

Samordning
Kommunens övergripande planeringsprocess är
grundläggande för att den statliga transportinfrastrukturen ska kunna integreras i utvecklingen
av bostäder, handel, service, allmänna platser och
lokal infrastruktur. Trafikverket är huvudaktör
gällande infrastrukturen genom sitt väg- och
järnvägsnät. Genom prop. 2011/12:118 bör också
infrastrukturbyggaren ta ansvar för att åstadkomma ett bra samarbete med kommunen. I Åsarna
är Trafikverket dessutom markägare i ett område
som sträcker sig utmed Inlandsbanan vid den
gamla stationen. Kommunen är å sin sida huvudaktör för markanvändningen samt de avväganden
som måste göras mellan olika intressen.
Genom pilotprojektet fick samordningen
mellan kommun, stat och övriga intressenter ett
naturligt mötesforum. Dessutom var kommunens
FÖP-arbete redan långt gången och Trafikverket
planerade att genomföra en ÅVS-studie. Bland

de boende i Åsarna fanns en stark oro för trafiksäkerheten på den aktuella sträckan samtidigt
som företagarna påpekade allvarliga brister i
trafikrummet som påverkade handel och service
negativt.
Samtliga intressenter var därför väl motiverade till genomförande av både samråd och framtagandet av en idéskiss. Vid den inledande workshopen beskrev workshopledaren samordningen
som att ordna tillsammans vilket är ett enkelt sätt
att beskriva förutsättningarna för arbetet. Det är
även viktigt att genom processen vara lyhörda för
varandras behov och synpunkter. Kommunen och
Trafikverket har inte bara två olika perspektiv –
lokalt respektive regionalt/nationellt – utan verkar även i två skilda planeringsprocesser. För att
samordningen ska bli lyckad bör samtliga aktörer
vara tydliga med sina förutsättningar och helst
beskriva dessa förutsättningar i det inledande
samrådet.
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5. Utformningsbeskrivning
Utformningsbeskrivningen ska dels innehålla
information om den planerade fysiska förändringen, dels vilka effekter och konsekvenser
denna förändring för med sig och på vilket sätt
man ska beaktar dessa konsekvenser.
I den statliga processen ges stöd i Åtgärdsbeskrivning, Inriktning utformningsstandard
som bl.a. består av Förutsättningar med bl.a.
omgivnings- och trafikanalys och slutligen Samhällsekonomisk bedömning (SEB).
Beskrivningen delas lämpligen in i följande
fyra delar:
1.
2.
3.
4.

Omgivningens anspråk
Trafikens anspråk
Hänsyn till viktiga egenskaper
Villkor att uppfylla

1. Omgivningens anspråk
Omgivningens anspråk dokumenteras genom
en s.k. omgivningsanalys. Syftet med en omgivningsanalys är främst att:
➤➤ bedöma behovet av omgivningshänsyn

för att undvika eller minimera omgivningspåverkan både i byggskede och
användningsfas,
➤➤ utgöra underlag för bedömning av merkostnader av åtgärder som krävs för att
tillgodose olika omgivningsanspråk, samt
➤➤ utgöra underlag för att utformningen i
högre grad ska bidra till att uppfylla samtliga transportpolitiska mål.
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Vägen i landskapet
Vägen tillsammans med omgivande miljö
skapar vägrummet. Vägen är golvet, och väggarna är miljön vi ser och uppfattar från golvet.
Motsvarigheten i tätorter är gaturum. Vägen är
nödvändig men utgör ofta ett intrång i landskapet. Intrånget kan vara brutalt, men avsikten
med modern vägutformning är att efter bästa
förmåga anpassa utformningen av vägen till de
krav som ställs från omgivningen att anpassa
vägutformningen till miljöns karaktärsdrag och
annat som förekommer inom vägens influensområde.
Från väg till gata, från
landskap till tät bebyggelse
Övergången från vägen i landskapet till gatan
i tätbebyggelse är en särskild utmaning. Fartblindhet är ett välkänt begrepp. Det bästa sättet
är att successivt, genom förändrad utformning
av vägen, skapa förståelse och känsla för de
krav och anspråk som trafikanterna ska förmås
uppleva. Hastighetsskyltarna räcker inte som
påminnelse. Det krävs en successiv anpassning.
Genomfart i tät bebyggelse
Vägar byggs mellan tätorter och i många fall
dras de också genom dem. Helst bör genomfarter undvikas, men i många mindre orter kan
de bli nödvändiga. Även om staten är ansvarig
väghållare bör utformningen anpassas till de
krav och anspråk som ställs från kommun och
boende i orten.
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Livsrumsmodellens rum benämns frirum, integrerat
frirum, mjuktrafikrum, integrerat transportrum och
transportrum. Källa: Rätt fart i staden, Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket 2008
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Gaturummet
Trafik för en attraktiv stad (TRAST) och samverkansprojektet Den goda staden sätter fokus
på stadsutveckling där trafiksystemet ska stödja
stadens utveckling. Stadsutveckling handlar
bl.a. om att ge tätbebyggelsen ett ökat innehåll
av mänsklig aktivitet. Ökad mänsklig aktivitet
sätter fokus på några villkor – gaturummens
utformning är ett av dem, kanske avgörande.
Det sätt på vilket gatans ”golv” utformas påverkar inte bara trafikfunktionen och det sätt vi
beter oss på som trafikanter i det specifika rummet, utan även upplevelsen av gaturummet och
känslan av att vilja vistas där.
Typ av tät bebyggelse
En stadstyp är en kortfattad beskrivning av
principiellt olika sorters bebyggelsestrukturer –
med olika funktionssätt och egenskaper. För att
förankra diskussionen om vilken stad som eftersträvas, och därmed val av transportstruktur, är
det praktiskt att utgå från befintliga stadstyper.
Exempel på olika svenska stadstyper är stenstaden, trästaden, bostadsområde, arbetsområde
eller villaområde. Med varje stadstyp följer ett
antal regler och förhållningssätt, prioriteringar
och resultat. En stadstyp innefattar en stor
mängd avvägningar och aspekter på trafik,
bebyggelse, säkerhet, struktur och attraktivitet.
Livsrum
Livsrumsmodellen beskriver vilken potential
olika gaturum har beroende på form, inramning, läge i stadsstrukturen etc. Denna potential
tar sin utgångspunkt i rummets väggar och
är lyhörd för vilken roll golvet kan spela om
anspråken tas tillvara. Golvet blir en arena för
olika anspråk, väggarnas anspråk, vistelsens
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möjligheter och trafikrörelsen i rummet. I livsrumsmodellen delas staden in i tre olika ”rum”
och i två ”mellanrum”. Vi talar om Frirum,
Integrerat frirum, Mjuktrafikrum, Integrerat
transportrum och Transportrum. En ambition
bör vara att på sikt ge de olika rummen en
gestaltning som tydliggör deras roll. De blir
självförklarande och är lätta att förstå för alla
som vistas i rummen. Dagens utformning har
ofta fokus på biltrafiken. Detta ger en otydlighet
som kan göra det svårt att uppfatta rummets
tillhörighet.

2. Trafikens anspråk
Riksdagen beslutar om de transportpolitiska
målen. De transportpolitiska målen visar de
politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken. De är en utgångspunkt
för alla statens åtgärder inom transportområdet,
exempelvis hur myndigheterna ska prioritera
bland olika önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. Målen ska även vara ett stöd
för och kunna inspirera regional och kommunal
planering.
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i
hela landet. Under det övergripande målet finns
också funktionsmål och hänsynsmål med ett
antal prioriterade områden.
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Trafikens
anspråk sammanställs i trafik- och nätanalys.
Nätanalysen anger funktion för olika trafikslag och trafikantkategorier. En Trafikanalys
genomförs då information behövs om de olika
trafikslagens trafiknätstillhörighet, trafikflödenas storlek, hastighetsnivåer och fordons eller
trafikantsammansättning.
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Nuvarande situation – ovan byggnader och dess innehåll, nedan stråk och barriärer.

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att
ge alla en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska
transportsystemet vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.
Lokal trafik i Åsarna
När säkerhet- och kapacitetkrav på E45:an ökat
har vägen successivt breddats. Vägen är en vältrafikerad led upp till fjällen och en nygjord hastighetsmätning visade en snitthastighet på 75–80
km/h. En fredagsmorgon klockan 9 noterades
topphastigheten 176 km/h. Miljön kring vägen
har dessutom överlagrats med flera olika insatser
utan en sammanhållen idé. Resultatet har skapat
en situation som beskrivs som osäker och ful av
såväl inblandande experter, boende och företagare som besökare. Att trafikmiljön inte blivit
omhändertagen påverkar framförallt den lokala
trafiken som bryter den regionala strömmen av
trafik genom samhället.

Gångtrafik
I Åsarna bor cirka 260 personer. Det finns attraktiva bebyggelsemiljöer uppe i Västeråsen och
Österåsen med vida utblickar över skogslandskap
och fjällnära landskap och en tät och välbevarad
bybebyggelse. Utmed E45 och Inlandsbanan
finns service och handel i form av en (privatägd)
stationsbyggnad, Åsarna skicenter, camping,
restaurang, flyktingboende, hotell, bostäder,
skoterservice, Outletförsäljning och Däckabgruppen.
Det finns ett tydligt behov att kunna korsa
E45-vägen på ett tryggt och säkert sätt som
oskyddad trafikant. Med sin närhet till E45 ges
även goda möjligheter att locka turisttrafiken
till stopp. De gående kan kvantifieras till de 260
personer som i dag bor i byn samt de som besöker
olika målpunkter i Åsarna. Antalet besökare
beräknas att öka avsevärt då utvecklingen av
Åsarna går vidare, bland annat med hjälp av att
trafiken på Inlandsbanan utökas. Det nationella
och internationella anseende som Åsarna har
som skidklubb och tävlingsarrangör ger dessutom en grund för expansion av skidsportrelaterade verksamheter som ingen annan av orterna i
Bergs kommun har.
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Figuren med tillhörande fotografier
visar relationen mellan vägrummet
och dess omgivande miljö. När
vägens väggar saknas upplevs
genomfarten som mycket större än
själva vägbanorna, vilket leder till
ökade hastigheter hos bilar och tung
trafik och en minskad trygghet hos
de oskyddade trafikanterna.

Cykeltrafik
Behovet av att nå byn med cykel, på bägge sidor
av E45 är påtagligt. Flera attraktionsplatser finns
idag på den östra delen av E45:an, samtidigt som
invånarna bor på andra sidan. Även parallellt
med vägen och järnvägen saknas helt en infrastruktur för separerad cykeltrafik. Idag får cykeltrafiken samsas med övrig fordonstrafik vilket
rimligtvis leder till att färre använder sig av cykel.
Kollektivtrafik
Ett större antal busslinjer angör Åsarna. Resenärerna har behov av att kunna passera E45 på ett
tryggt och säkert sätt. I kollektivtrafiken är barn,
äldre och kvinnor överrepresenterade vilket gör
problembilden särskilt känslig ur ett jämställdhetsperspektiv. Särskild hänsyn bör tas till dessa
gruppers behov av att nå byn från bägge sidor av
E45.
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Dagens placering och utformning av busshållplatser visar stora säkerhetsbrister. Hållplatserna
saknar tillgång till en säker passage över vägen
samtidigt som resenärerna på flera platser tvingas att vänta på bussen intill körbanan, utan skydd.
Biltrafik
Figuren ovan visar alla öppna ytor som ligger i
direkt anslutning till genomfarten. Det ger en
tydlig bild av problematiken där trafikrummets
väggar helt saknas eller befinner sig lång bort
från vägområdet. Trafikanterna som färdas
utmed genomfarten kommer uppleva att deras
trafikutrymme är mycket större än vad det
borde vara. I deras perspektiv är det enkelt att
överblicka omgivningen vilket kommer leda till
högre hastigheter och en större förekomst av
risktaganden.

Regional trafik i Åsarna
Regionen lyfter fram boendemiljöer inom pendlingsavstånd från Östersund som särskilt attraktiva boendemiljöer i Jämtland. Hög vägstandard,
goda kommunikationer och välfungerande kollektivtrafik är en förutsättning för ny bebyggelse.
Gångtrafik
Fler och bättre gång- och cykelbanor bidrar
till ökad trafiksäkerhet och minskat bilåkande
på korta avstånd. Detta har inte bara positiva
effekter för miljön och folkhälsan utan skapar
även större möjligheter för att upprätthålla kollektivtrafiken.
Cykeltrafik
Under sommartid är cykeln ett mycket fördelaktigt transportmedel mellan näraliggande mål
kring Åsarna. Cykelvägarna till och från Åsarna
är däremot delvis fragmenterade. Om detta skulle
lösas är det rimligt att tänka att cykeltrafiken i
Åsarna ökar. Mellan orter som exempelvis Klövsjö går det även mountainbike-stigar som gör det
möjligt att cykla till fjällmiljön under sommartid.

I genomsnitt stannar 1,1 buss varje timme i varje
riktning mellan kl. 05 och 18 på vardagar.
Regionen har som mål att dagliga tågförbindelser mellan Östersund och Stockholm ska ligga
på under 4,5 timmar. Nattåg ska vara anpassade
för att ankomma Stockholm/Göteborg/Malmö
till arbetstid.
Biltrafik
Strax söder om samhället går väg 535 till Ljungdalen och väg 316 mot Klövsjö och Vemdalen.
Avståndet mellan Åsarna och Östersund är 78
km, bilresa tar en timme och en kvart. Trafikmängden på E45 genom Åsarna är 3 130 fordon
per årsmedeldygn enligt TRV:s trafikflödeskarta.
Längs E45 gäller utökat bebyggelsefritt avstånd
på 30 meter.
Farligt gods
E45 och Inlandsbanan är rekommenderade
primära transportleder för farligt gods. Särskilda
riskbedömningar ska upprättas inom 150–200
meter från farligt godsleder, för att avgöra vad
som är lämplig markanvändning i ledernas närområden.

Kollektivtrafik
Åsarna trafikeras av länstrafiken med ett antal
busslinjer. Följande linjer angör Åsarna:
➤➤ Linje 45 Mora-Sveg- Östersund
➤➤ Linje 164 Funäsdalen- Östersund
➤➤ Linje 613 Ljungdalen-Åsarna-Svenstavik
➤➤ Linje 614 Klövsjö-Åsarna-Svenstavik
➤➤ Linje 615 Överturingen-Rätan-Svenstavik
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3. Hänsyn till viktiga egenskaper
Utöver funktionsmål formuleras också hänsynsmål som samtidigt ska uppfyllas när infrastrukturen ska utformas, bl.a. hänsyn till trygghet,
trafiksäkerhet och miljö och hälsa, men även
möblering och drift och underhåll av väg- och
gaturummen.

Trygghet
Otrygghet för att man själv eller anhöriga ska
råka ut för skador i trafikmiljöer påverkar hälsotillståndet i negativ riktning. Undersökningar
visar att äldre personer avstår från att gå ut av
sådana skäl, vilket begränsar tillgängligheten till
olika aktiviteter på ett för individen och samhället oönskat sätt.

Trafiksäkerhet
Den s.k. Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Den är fastlagd genom
beslut i Riksdagen och utgår från att transportsystemet ska utformas på ett sätt som förhindrar
att människor dödas eller skadas allvarligt i
trafiken. Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma
ett säkert vägtransportsystem. Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar,
gator och fordon i högre grad ska anpassas till
människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem
som använder vägtransportsystemet.

Miljö
Politiska etappmål finns för utsläpp av luftföroreningar och klimatgaser samt för störningar
av buller. Avgörande för luftföroreningarna är
gaturummets utseende, biltrafikens storlek och
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sammansättning, fordonshastigheternas storlek
och jämnhet. Avgörande för klimatgaserna
främst fordonens utsläppsegenskaper, trafikflödets storlek och sammansättning, tillåten
hastighet, vägens lutningar och korsningsutformning. Bullernivåerna påverkas förutom av
dessa även av beläggningen, landskapet mellan
väg och hus, fasadisolering, förekomst av bullerskydd.
Åsarna har en stor potential i att utveckla en
besöksnäring baserad på biologisk mångfald,
naturupplevelser och en längtan efter det
ursprungliga som attraktion. Exploateringsambitioner i dessa typer av miljöer bör därför
genomföras varsamt och vägas mot långsiktiga
värden.
Hälsa
Vägtrafiken påverkar människors hälsa på
flera sätt. Skador genom trafikolyckor eller
fallolyckor i väg- och gatumiljöer är uppenbara.
Dessa hälsoförluster kvantifieras årligen genom
olycksfallsstatistiken. Miljöns påverkan är mer
diffus. Tusentals svenskar dör årligen av den
sämre luften som vägtrafiken orsakar, genom att
de andas in avgaser, partiklar från slitage av vägbana och däck och annat damm inom trafikens
influensområde.
Möblering
Väg- och gaturummets möbler omfattar bl.a.
belysningsstolpar, träd, cykelställ, viloplatser, papperskorgar, pollare etc. Alla dessa
gatumöbler behövs för att tillgodose de olika
anspråk som finns i väg- och gaturummet.
Gatumöblerna tydliggör, stödjer och klargör hur
gaturummet är tänkt att användas. Genom att
tydligt visa vad gaturummet är till för, med stöd
av bl.a. gatumöbler kan anspråk, hänsyn och
villkor i gaturummet tillgodoses.

Drift & underhåll
Drift- och underhållsaspekter behöver få stort
utrymme i planeringen. Det som planeras måste
gå att sköta på ett effektivt sätt. Arbetsmiljöreglers krav på beslut om omledning vid olika slag
av underhållsåtgärder behöver beaktas.

4. Villkor att uppfylla
Lagar i planeringsprocessen
Detta avsnitt innehåller en kort beskrivning av
flertalet lagar och föreskrifter som är lämpliga
att känna till för att planering av de vanligaste
utformningsprojekten. Sammanställningen
är inte heltäckande utan avser att ge en bred
överblick.
Väglagen (1971:948)
Väglagen (1971:948) och vägförordningen
(2012:707) innehåller regler om byggande av
väg, drift av väg, vägrätt, ersättning när mark tas
i anspråk med mera. Lagen gäller för allmänna
vägar, det vill säga riksvägar och länsvägar. I
väglagen står att med väghållning avses både
byggande och drift av väg. Lagen definierar
också vad som menas med dessa två begrepp.
Vidare framgår att staten, genom Trafikverket,
är väghållare för allmänna vägar. Regeringen
kan besluta att en kommun istället ska vara väghållare enligt väglagen.
Vägsäkerhetslagen (2010:1 362)
Vägsäkerhetslagen (2010:1 362) gäller vägar
eller vägprojekt som ingår i TEN-vägnätet i
Sverige. Lagen gäller dock inte vägtunnlar, vilka
omfattas av lagen (2006:418) om säkerhet i
vägtunnlar. Transportstyrelsen ska utöva tillsyn
enligt vägsäkerhetslagen och föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen, till exempel
vägsäkerhetsförordningen (2010:1 367).

Miljöbalken (1998:808)
Planläggning och byggande av väg och järnväg
omfattas av miljöbalken och väglagen/lag om
byggande av järnväg. Lagarna gäller parallellt.
Miljöbalkens övergripande mål är att främja
en hållbar utveckling, vilket framgår av portal
paragrafen i 1 kap. 1 §. Här anges också grundläggande krav för tillämpningen.
Plan- och bygglagen (2010:900)
Plan- och bygglagen reglerar hur mark- och
vattenområden används och hur bebyggelse
ska få komma till och utformas. Vid prövning
av frågor enligt plan- och bygglagen (2010:900)
ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda
intressen. Lagen slår fast att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av
mark och vatten enligt lagens regler.
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommunens hela yta. Den
ska ge vägledning för beslut om användningen
av mark och vattenområden. Kommunen får
reglera mark- och vattenområdens användning.
Bebyggelse och byggnadsverk regleras med
detaljplaner eller områdesbestämmelser.
Kulturmiljölagen (1988:950)
Kulturmiljölagen (1988:950) är den centrala
lagen för kulturmiljövården. Den lägger fast
de grundläggande bestämmelserna om skydd
för viktiga delar av kulturmiljön och innehåller
bland annat bestämmelser om fornlämningar.
Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort,
gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse,
plantering eller på annat sätt ändra eller skada
en fast fornlämning, eftersom det är en nationell
angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön.
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Lagar och föreskrifter i
utformningsprocessen
Avsnittet innehåller en kort beskrivning av flertalet lagar och föreskrifter som är lämpliga att
känna till för att hantera de vanligaste utformningsprojekten. Sammanställningen är inte
heltäckande utan avser att ge en bred överblick.
Trafikregler
Ett grundläggande mål vid utformningen av
en trafikmiljö ska vara att den medverkar till
en hög trafiksäkerhet samtidigt som den ger
förutsättningar för en god framkomlighet och
tillgänglighet. En del i detta är att trafikanterna
ges förutsättningar för att uppträda på ett trafiksäkert sätt. Medel för att uppnå detta är fysisk
utformning och trafikregleringar som främjar
ett samspel i olika trafiksituationer, hastighetsanpassning och regelefterlevnad.
Många regelöverträdelser i trafiken beror
på brister i den fysiska utformningen. För att
uppnå önskat trafikbeteende är det viktigt att
den fysiska utformningen ger tydliga signaler
till trafikanterna. För att kunna göra den
bedömningen krävs att man känner till vilka
allmänna trafikregler som blir tillämpliga och
vilka särskilda trafikregler som kan behövas.
Det är mycket viktigt att utformningen harmonierar med trafikreglerna.
ALM
Konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning antogs av FN 2006. Sverige anslöts sig till konventionen 2008. Boverket
har gett ut föreskrifter och allmänna råd (ALM)
om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för
andra anläggningar än byggnader. ALM 2 är den
svenska tillämpningen av tillgänglighetskraven
och är skall-krav vid utformning.
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Barnkonventionen
År 1989 antog Förenta Nationerna (FN) en konvention om barnets rättigheter. Konventionens
budskap kan sammanfattas i, ”Barn ska respekteras”. Med barn menas personer i åldern 0–18
år Regeringen och riksdagen har det yttersta
ansvaret för att konventionen efterföljs. 1999
fattade riksdagen ett beslut om en nationell
strategi för att förverkliga barnkonventionen.
Riksintressen
Riksintresse i Sverige är mark- eller vattenområden, kulturhistoriska miljöer, energiförsörjning och kommunikationer som långsiktigt ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
det värde som konstituerat riksintresset. Riksintressen skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken. Riksintressen
hanteras först i samband med prövningar av
myndigheter enligt ett antal lagar såsom planoch bygglagen, väglagen med flera. I Sverige
har Boverket det övergripande ansvaret vad
gäller riksintressen. Enligt en förordning är det
ett antal centrala förvaltningsmyndigheter som
har ansvaret att bedöma vilka mark- eller vattenområden som ska betraktas som riksintresse.
Kommunerna ska sedan i sina översiktsplaner
visa hur man ska ta tillvara riksintressena. Riksintressen bevakas av länsstyrelsen och får inte
skadas påtagligt av exempelvis nya byggprojekt.
Djur och växter
Trafiken, vägarna och järnvägarna påverkar djur
och växter, bland annat genom att landskapet
delas upp i mindre delar. Uppdelningen innebär att djuren förlorar livsutrymme, att deras
livsmiljöer blir förorenade och störda, att det
skapas barriärer i landskapet och att djur dödas.
Natur
Ofta finns en ambition, tidigt i ett projekt, att

göra en särskild åtgärd för naturmiljön, men
alltför ofta tappas det bort på vägen från tidig
planering och projektering till bygghandling
och bygge. Oftast beror det på att det är svårt att
omvandla ekologiska behov till tekniska krav.
Fornlämningar
Fasta fornlämningar är skyddade enligt lag. Ingen kan utan tillstånd enligt denna lag ”utgräva,
rubba, överhölja eller eljest genom plantering
eller bebyggelse eller på annat sätt förändra
eller skada eller borttaga fast fornlämning”.
Länsstyrelsen utövar tillsyn över fasta fornlämningar i länet. Riksantikvarieämbetet och
statens historiska museer har överinseende över
skyddet och vården av de fasta fornlämningarna
i riket. Lag (1976:442).
Vägars och gators
utformning, VGU 2015
I Vägar och Gators Utformning (VGU) från
år 2015 beskrivs Krav och Råd för utformning
av den färdiga väg- eller gatuanläggningens
egenskaper. VGU 2015:s krav ska användas
vid utformning inom Trafikverket. För kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande
dokument.
Andra regelverk som av ser byggande
eller förbättring av vägar
De här ovan redovisade dokumenten avser
förutom upphandling främst trafikteknisk och
geometrisk utformning samt gestaltning av
väginfrastrukturen. Närliggande dokument som
berör konstruktion och underhåll av vägar är:
Byggproduktförordningen är fullt tillämplig
sedan 1 juli 2013. I Sverige blev den största förändringen att CE-märkning av byggprodukter är
obligatorisk. CE-märkningen visar att byggpro-

duktens prestanda har bedömts i enlighet med
metoder och kriterier i en harmoniserad teknisk
specifikation och att tillverkaren upprättat en
prestandadeklaration med uppgifter från denna
bedömning. Produkter som inte är CE-märkta
får alltså inte användas i vägproduktionen.
Tekniska krav och råd (TRVK/TRVR)
behandlar anläggningsteknik.
Allmän material- och arbetsbeskrivning
VVAMA är det samlade begreppet för ett antal
publikationer med syfte att få enhetliga och
välstrukturerade tekniska beskrivningar och att
rationalisera framtagningen av dessa.
Bro och tunnel, krav och råd är dokument och
tekniska beskrivningar med hjälpmedel för de
som arbetar med broar och tunnlar. Bro- och
tunnelteknik innebär att med kunskap om
utformningskrav, materialfrågor, konstruktionsoch byggmetoder detaljutforma byggnadsverk
så att de ställda kraven uppfylls under den önskade livslängden.
I Drift och underhåll finns information om
skötsel av vägar.
Geoteknik, krav och råd. Med geoteknik avses
byggteknik i jord för att förebygga skred och
begränsa sättningar. Här finns samlat dokument
och tekniska beskrivningar som hjälpmedel för
de som arbetar med geoteknik.
Vägteknik, krav och råd. Vägteknik handlar
om hur en väg är uppbyggd och hur den bryts
ned. I begreppet ingår även kunskap om hur
de material som används då en väg byggs och
underhålls fungerar. Här finns samlat dokument
och tekniska beskrivningar som hjälpmedel för
de som arbetar med vägteknik.
Allmänna tekniska beskrivningar (ATB) finns
under respektive kunskapsområde ovan.
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Utformningsbeskrivning
– Bygata i Åsarna
Återges i tabell nedan.

Utformningsbeskrivning för nuläge och de två alternativen. Källa: VGU-guide Utformningsprocess Trafikverket 2016:082
50 km/h
nuvarande utformning

Faktor
Ortens och omgivningens anspråk

Hänsyn
Villkor

Genomfart: 60 km/h
och landsvägsprioritet

Livsrum

T

IT

IT

Landskapsanalys

–

–

–

Antal fordon ÅDT

3 130

4 000

4 000

Andel tung trafik

10 %

10 %

10 %

300

400

400

Lps

Lps

Lps

Antal korsningar

7

4

4

Antal hållplatser

3

2

2

Gångtrafik

50

200

200

Cykeltrafik

10

100

100

Dimensionerande timtrafik
Trafikens funktions
anspråk

Bygata: 40 km/h
och tätortsprioritet

Dimensionerande fordonstyp

Mc/moped

10

20

20

Hastighetsgräns

50

60

40

–

–

–

–

6. Principutformning
Med stöd av Utformningsbeskrivningen och de
mål som formulerats kan ett eller flera alternativa
utformningselement väljas för att sammanfogas
i ett eller flera principlösningar. I det följande

Sektion

beskrivs i Lämplighetsmatriser de olika utformningselementen och ett eller flera alternativ
anges. Dessa sammanfogas därefter.

Lämplighetsmatris

Tillgängligheten till en tätbebyggelse behöver
en transportlösning. En transportlösning som
tar tillvara gående, cykel, kollektivtrafik och bil.
Transportlösningen kan domineras i varierande
grad av korsande trafikrörelser som är lokala
och passerade trafikrörelser som är regional.
Utformningen av gaturummet är det fysiska
resultatet av en sådan avvägning.

Typ

39

Torg, gångfartsområde

Lågfartsområde

Lämplighetsmatrisen nedan visar en schematisk
bild av fem olika principutformningar där prioriteringen mellan den lokala korsande trafiken
och den passerande regionala trafiken är olika.
Längst till vänster har den lokala korsande trafiken hög prioritet och längst till höger har den
regionala trafiken hög prioritet.
Varje alternativ beskrivs i den följande texten och valet mellan den stöds av några fakta
tabeller.

Bygata, huvudgata

Genomfart

Förbifart

Illustration

Planbild
Transportrum
Integrerat trp-rum
Mjuktrafikrum
Integrerat frirum
Frirum

Lämplighetsmatris för sektion. Grön färg anger att korsningen är lämplig medan gul färg anger att den kan accepteras
så länge andra viktiga fördelar uppnås. Grå färg anger ett icke relevant alternativ.
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Sektion genom Åsarna. Bilderna visar förekommande sektioner på Europaväg 45 genom Åsarna.
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Dimensionerande trafiksituation (DTS) M + R + G + C + Lps + Lps + C + G + R +M. 40 km/tim (A).

Sektion avpassad för 60 km/h. Måttkedjan byggs upp av trafikantmått som är fasta och mellanrum mellan dem som
är beroende av hastighet och utrymmesklass.

Sektion avpassad för 40 km/h. Måttkedjan byggs upp av trafikantmått som är fasta och mellanrum mellan dem som
är beroende av hastighet och utrymmesklass.

Beräkning av dimensionerande
trafiksituation genom Åsarna
Två alternativ lyfts fram. Den dimensionerande
trafiksituationen byggs upp av två möblerings
zoner som rymmer inramande trädrader och som
ger utrymme för snöupplag vintertid. Gc-bana
rymmer tre oskyddade trafikanter i bredd, två
gående och en cyklist. Bredden medger också

en rationell snöröjning då ett snöröjningsfordon
med 2,6 meters bredd får plats.
Hastighetsskillnaden i de två alternativen ger
utslag i utrymmet för skyddad trafik. Högre hastighet ger större krav på utrymme kring fordonet
för att kunna färdas i utrymmesklass A, dvs. utan
att reducera hastigheten vid möte mellan dimensionerande fordon.
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Typ

Hastighetssäkrad
gatukorsning, reglerad
som gångfartsområde

Hastighetssäkrat
övergångsställe

Hastighetssäkrad
gångpassage

Hastighetssäkrad
signalreglerad
gångpassage

Planskild gångpassage

Illustration
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Planbild

Transportrum
Integrerat trp-rum
Mjuktrafikrum
Integrerat frirum
Frirum

Lämplighetsmatris för gångpassage. Grön = lämplig. Gul = kan accepteras så länge andra viktiga fördelar uppnås.
Grå = icke relevant alternativ. Källa: Kommunal VGU-guide (SKL)

Gångpassager
En gångpassage knyter samman de gåendes trafiknät då det korsas av andra trafiknät. Passagen
är till för att skapa framkomlighet för de gående
med hänsyn till gaturummets karaktär, trygghet
och trafiksäkerhet.
Plan- och markförhållanden ger olika förutsättningar för passagen. Utformning, beteende
och trafikregler ska samverka till en önskad och
tydlig funktion. Övergångsstället är en av flera
typer av gångpassager och är reglerad i trafikförordningen.
De gåendes framkomlighet avgörs av hur
väl deras passage är ordnad. Passagen kan vara
prioriterad, avsedd för samspel med andra trafikanter, vara förenad med korta väntetider eller
med väntan till fördel för andra trafikanters
framkomlighet.
Prioritet kan uppnås med stöd av trafikreglerna för gångfartsområde och övergångsställen
eller med signalreglering. Samspelet uppnås då
biltrafikens hastighet har säkrats till 30 km/h
eller lägre. Kort väntan kan uppnås genom korta
passager (refug kortar av passagelängden) över
biltrafikens yta och med tillräcklig bredd så att
de flesta gående hinner passera då tidsluckorna
mellan fordonen är längre än passagetiden.
De gående har god framkomlighet om de
inte får vänta länge på att passera. I diagrammet
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på nästa sida anges tider som stöd för bedömning. I beräkningsexemplet här intill visas
principen för att göra bedömningen.
Lämplighetsmatris
Lämplighetsmatrisen ger en samlad bild av
hur de fem olika typerna av gångpassager kan
användas. Texten som följer matrisen beskriver
de olika typernas användbarhet.
Matrisen visar vilken utformning som ligger närmast till hands att använda i de olika
livsrummen. Grön färg anger att passagen är
lämplig medan gul färg anger att den kan accepteras om andra viktiga fördelar uppnås. Grå färg
anger ett icke relevant alternativ.
Hastighetssäkrad gatukorsning
med integrerad trafik
Hastighetssäkrad gatukorsning är lämplig där
fordonen är få och fordonens hastigheter kan
säkras. I integrerade frirum och mjuktrafikrum
är passagerna användbara där gångströmmarna
är stora och därmed synliga för fordonsförarna
så att de ökar sin uppmärksamhet. Inom det
integrerade transportrummet är det mera tveksamt att använda åtgärden och i transportrum
är den inte relevant med tanke på fordonsprioriteringen.

Hastighetssäkrat övergångsställe
Övergångsställen lämpar sig bäst i integrerade
transportrum och mjuktrafikrum. Övergångsställen i transportrum är mindre lämpliga då
stort trafikflöde och höga hastigheter kan ge
många allvarliga konflikter. I integrerat frirum
är det ovanligt att peka ut en särskild passage,
där sker de flesta passager utmed hela gatans
längd.
Hastighetssäkrad gångpassage
Hastighetssäkrade gångpassager lämpar sig bäst
i integrerade transportrum och mjuktrafikrum.
Hastighetssäkrade gångpassager i transportrum
är mindre lämpliga då stort trafikflöde och höga
hastigheter kan ge många allvarliga konflikter. I
ett integrerat frirum är det ovanligt att markera
en särskild passage, utan där sker de flesta passager utmed hela gatans längd.
Hastighetssäkrad signalreglerad gångpassage
Hastighetssäkrad signalreglerad gångpassage är
lämplig där fordonstrafiken behöver prioriteras.
Den är därför mest användbar i integrerade
transportrum där såväl de gående som fordonstrafiken har konkurrerande anspråk på

Gångpassage i Åsarna
Att passera över Europavägen kan ske utan större
väntetid, i nuvarande trafiksituation. I figuren
ovan anges hur lång väntetiden är på en tidslucka
mellan passerande fordon där den gående kan
passera med en gånghastighet på 1 m/sek.
Vid 300 fordon per timme är väntetiden
acceptabel, men när trafiken ökar till 400 fordon
per timma kommer väntetiden att bli längre. De
som ska passera gatan får då vänta 25–30 sekunder på motsvarande tidslucka.
Två typer av gångpassager kan vara lämpliga att använda i Åsarna. Kombinationen av

1000
Dimensionerande timtrafik (fordon/h)

Diagrammet visar inom vilken tid 96 av 100 gående
har fått tillgång en viss tidslucka.
Källa: Säkra gångpassagen (VV 1998:108)
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framkomlighet.
I mjuktrafikrum och integrerade frirum är
konkurrensen om framkomligheten vanligen
inte så stor att det krävs en signalreglering. I
transportrummet är signalreglering ofta olämpligt på grund av fordonstrafikens starka krav på
framkomlighet och gåendes ringa anspråk på att
vistas där.
Planskild gångpassage
Planskild gångpassage är lämplig i transportrummet eftersom transportrummet normalt
inte ska innehålla oskyddade trafikanter. Planskild gångpassage kan förekomma i integrerade
transportrum där lösningen kan fogas in i ett
sammanhang. Planskilda passager hör inte till
frirummets element men kan vara ett sätt att
skapa ett sammanhållet frirum. I mjuktrafikrummet och integrerade frirum är planskilda
passager inte aktuella eller relevanta.

utformningselementen ger olika förutsättningar
för trafikanterna.
➤➤Hastighetssäkrad gångpassage med mitt
refug. Mittrefugen ger de gående tillgång
till tidsluckor avsevärt oftare då fordonsströmmen halveras och gångpassagens
längd reduceras.
➤➤Hastighetssäkrat övergångsställe med
mittrefug. Mittrefugen har samma funktion
som ovan. Övergångsstället ger de oskyddade trafikanterna företrädesskyldighet
mot de gående.
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Typ

Hastighetssäkrad
gatukorsning

Hastighetssäkrad
cykelöverfart

Hastighetssäkrad
cykelpassage

Hastighetssäkrad
signalreglerad
cykelpassage

Planskild cykelpassage

Illustration

44
Planbild

Transportrum
Integrerat trp-rum
Mjuktrafikrum
Integrerat frirum
Frirum

Lämplighetsmatris för cykelpassage. Grön = lämplig. Gul = kan accepteras så länge andra viktiga fördelar uppnås.
Grå = icke relevant alternativ. Källa: Kommunal VGU-guide (SKL)

Cykelpassager
En cykelpassage är en del av en väg som är
avsedd att användas av cyklande eller förare av
moped klass II för att korsa en körbana eller en
cykelbana. En cykelöverfart är en passage som
anges med vägmarkering. En cykelöverfart är
bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler
eller av en polisman, i annat fall är den obevakad.
Vid en cykelpassage har cyklister väjningsplikt mot trafiken på korsande gata, alltså i princip samma regler som gällde för cykelöverfart
före 1 juli 2014.
När cykelpassagen regleras och utformas
som en cykelöverfart prioriteras cykeltrafiken.
Trafik som ska korsa cykelöverfarten har
väjningsplikt mot cyklister och mopedförare på
eller på väg ut på cykelöverfarten. Överfarten
ska samtidigt hastighetssäkras (85-percentil) till
max 30 km/h för korsande motorfordonstrafik.

Lämplighetsmatris
Lämplighetsmatrisen ger en samlad bild av
hur de fem olika typerna av cykelpassager kan
användas. Texten som följer rubrikerna i matri-
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sen beskriver de olika typernas användbarhet.
Matrisen visar vilken utformning som ligger närmast till hands att använda i de olika
livsrummen. Grön färg anger att passagen är
lämplig medan gul färg anger att den kan accepteras om andra viktiga fördelar uppnås. Grå färg
anger ett icke relevant alternativ.
Hastighetssäkrad gatukorsning
Hastighetssäkrad gatukorsning är lämplig där
fordonen är få och där fordonens hastighet kan
säkras. I integrerade frirum och mjuktrafikrum
är hastighetssäkrad gatukorsning användbar.
Åtgärden ökar framkomlighet och trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna. Inom det
integrerade transportrummet är åtgärden mer
tveksam och i transportrum är den inte relevant
med tanke på fordonsprioriteringen.
Hastighetssäkrad cykelöverfart
Hastighetssäkrad cykelöverfart lämpar sig bäst
i integrerade transportrum och mjuktrafikrum.
Hastighetssäkrade cykelöverfarter i transportrum är mindre lämpliga då stort trafikflöde
och höga hastigheter kan ge många allvarliga
konflikter. I ett integrerat frirum är det ovanligt
att markera en särskild passage.

Hastighetssäkrad cykelpassage
Hastighetssäkrad cykelpassage lämpar sig
bäst i integrerade transportrum och mjuktrafikrum. Hastighetssäkrade cykelpassager i
transportrummet är mindre lämpliga då stort
trafikflöde och höga hastigheter kan ge många
allvarliga konflikter. I ett integrerat frirum är
det ovanligt att markera en särskild passage.
Hastighetssäkrad signalreglerad cykelpassage
Hastighetssäkrad signalreglerad cykelpassage är
lämplig där fordonstrafiken behöver prioriteras.
Den är därför mest användbar i integrerade
transportrum där såväl cyklister som fordonstrafik har konkurrerande anspråk på framkomlighet. I mjuktrafikrum och integrerade frirum
är konkurrensen om framkomligheten vanligen

Cykelpassage i Åsarna
Två typer av cykelpassager kan vara lämpliga att
använda i Åsarna. Kombinationen av utformningselementen ger olika förutsättningar för
trafikanterna.

inte så stor att det krävs en signalreglering. I
transportrummet är signalreglering ofta olämpligt på grund av fordonstrafikens starka krav på
framkomlighet och cykeltrafikens ringa anspråk
på att vistas där.
Planskild cykelpassage
Planskild cykelpassage är lämplig i transportrummet eftersom transportrummet normalt
inte ska innehålla oskyddade trafikanter. Planskild cykelpassage kan förekomma i integrerade
transportrum där lösningen kan fogas in i ett
sammanhang. Planskilda cykelpassager hör inte
till frirummets element men kan vara ett sätt att
skapa ett sammanhållet frirum. I mjuktrafikrum
och integrerade frirum är planskilda cykelpassager som regel inte aktuella.

➤➤Hastighetssäkrad cykelöverfart med mitt
refug. Mittrefugen har samma funktion
som ovan. Cykelöverfarten ger de oskyddade trafikanterna företrädesskyldighet
mot cyklisterna.

➤➤Hastighetssäkrad cykelpassage med
mittrefug. Mittrefugen ger de cyklisterna
tillgång till tidsluckor avsevärt oftare då
fordonsströmmen halveras och cykelpassagens längd reduceras.
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Typ

Dubbel stopphållplats

Enkel stopphållplats

Klackhållplats och
körbanehållplats

Fickhållplats och
glugghållplats

Avskild hållplats

Illustration

46

Planbild

Transportrum
Integrerat trp-rum
Mjuktrafikrum
Integrerat frirum
Frirum

Lämplighetsmatris för busshållplats. Grön = lämplig. Gul = kan accepteras så länge andra viktiga fördelar uppnås.
Grå = icke relevant alternativ. Källa: Kommunal VGU-guide (SKL)

Busshållplats
Hållplatsens utformning och lokalisering har
stor betydelse för resenärerna och kan påverka
valet av färdmedel, särskilt för personer med
funktionsnedsättning. Tillsammans med andra
åtgärder kan hållplatsens utformning hjälpa till
att skapa en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Närhet till hållplats påverkar resenärens
uppfattning om kollektivtrafiken. Placeringen
av hållplatsen och utformningen av de anslutande vägarna för gång-, cykel- och biltrafik ska
vara trafiksäker. Den bekväma trafikanten föredrar bilen om det är långt att gå till hållplatsen
eller om gångvägen innehåller branta lutningar
eller andra hinder.
En bra busshållplats ska attrahera olika slags
trafikanter, som fotgängare, cyklister, mopedister och bilpendlare och fungera som bytespunkt
mellan olika trafikslag. Resenärerna ska också
tryggt kunna parkera sina fordon i direkt anslutning till hållplatsen för att sedan bekvämt kunna
stiga på bussen. Enklare hållplatsutformningar
är vanliga vid få resenärer. Den som ansvarar för
kollektivtrafiken prioriterar som regel de mest
frekventerade hållplatserna.
För barn, äldre och personer med funktionsnedsättning kan närheten och friheten från hinder vara helt avgörande för om kollektivtrafiken
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är möjlig att använda eller inte.
Hållplatser är – precis som fordonen –
kundmiljöer i kollektivtrafiken och en viktig del
för att kollektivtrafiken ska uppfattas som ett
attraktivt sätt att resa. De fem faktorer som allmänheten rangordnar högst i kollektivtrafiken
är enkelhet, pålitlighet, lyhördhet, snabbhet och
trygghet. Väntetiden tills bussen kommer ska
upplevas som komfortabel och vara oberoende
av väderleksförhållandena. Bra och tydlig information ska kunna erhållas under tiden i väderskyddet. Hållplatsen ska uppfattas som ljus och
inbjudande, och inge trygghet för resenärerna
oavsett tid på dygnet. I detta sammanhang är
trafiksäkerheten en betydelsefull faktor att ta
hänsyn till.
Lämplighetsmatris
Lämplighetsmatrisen ger en samlad bild av hur
de fem olika typerna av busshållplatser kan
användas. Texten som följer matrisen beskriver
de olika typernas användbarhet.
Matrisen visar vilken utformning som ligger
närmast till hands att använda i de olika livsrummen. Grön färg anger att busshållplatsen är
lämplig medan gul färg anger att den kan accepteras om andra viktiga fördelar uppnås. Grå färg
anger ett icke relevant alternativ.

Dubbel stopphållplats
Dubbel stopphållplats kallas också timglashållplats. Dubbel stopphållplats används mest i
tätort. Fordon i båda riktningarna måste stanna
när en buss står på hållplatsen. Dubbel stopphållplats kräver liten plats, vilket gör det lättare
att ge gott om plats för väntande passagerare.
Bussarna kan lätt angöra hållplatsen. Den höga
plattformen gör det också lätt för passagerarna
att stiga av och på bussen. Dubbel stopphållplats
är särskilt lämplig där många oskyddade trafikanter förekommer, särskilt vid stor andel barn,
äldre och personer med funktionsnedsättning.
Hållplatstypen har en hastighetsdämpande
effekt. Väntande passagerare står i körbanans
förlängning och en hastighetssäkring av
inkommande fordonstrafik reducerar trafiksäkerhetsrisken. Det är inte lämpligt med dubbel
stopphållplats där cykeltrafiken på körbanan är
omfattande eller där bussen väntar in tid eller
står länge på hållplatsen.
Dubbel stopphållplats är kapacitetsbegränsande och kan därmed användas i hela
transportsystemet där önskad kapacitet förbi
hållplatsläget inte överskrider hållplatsens
kapacitet. I transportrummet är önskad kapacitet och framkomlighet ofta större än vad dubbel
stopphållplats medger vilket kan begränsa dess
användning där. I det integrerade transportrummet då önskad kapacitet och framkomlighet
behöver reduceras kan dubbel stopphållplats
ibland användas. I mjuktrafikrummet och i integrerat frirum kan som regel önskad kapacitet
tillgodoses med dubbel stopphållplats.
Enkel stopphållplats
En enkel stopphållplats dämpar fordonstrafikens kapacitet och framkomlighet i bussens
färdriktning, men ger större kapacitet och framkomlighet för all fordonstrafik än vad dubbel

stopphållplats ger. Hastighetssäkring är möjlig
att utföra med acceptabla konsekvenser för alla
trafikanter. Det är bra om den refug som skiljer
körbanorna åt är lång och inte går att köra över,
så att felaktiga omkörningar förhindras. En
stopphållplats i brant lutning ökar risken för att
en stillastående buss blir påkörd vid halka.
En enkel stopphållplats är även den kapacitetsbegränsande och kan därmed användas i
hela Transportsystemet där önskad kapacitet
förbi hållplatsläget inte överskrider hållplatsens
kapacitet. I transportrummet är ofta önskad
kapacitet och framkomlighet större än vad
enkel stopphållplats medger. I det integrerade
transportrummet och i mjuktransportrummet kan önskad kapacitet och framkomlighet
ofta tillgodoses med en enkel stopphållplats. I
integrerat frirum är hållplatsen en ovanlig men
möjlig åtgärd.
Klack- och kantstenshållplats
Klackhållplats kräver lite plats genom att den
är utbyggd i gatan. Hållplatsen ger god plats
för väntande passagerare. Bussarna har lätt
att angöra hållplatsen vilket bidrar till korta
hållplatsuppehåll. Klackhållplats med hög
plattform gör det lättare för passagerarna att
stiga på och av bussen. Klackhållplatsen ger mer
plats för parkering än andra hållplatsalternativ.
Den prioriterar bussarnas framkomlighet och
begränsar framkomligheten för fordonstrafik i
samma riktning som busstrafiken. En separat
cykelbana bör anordnas bakom väderskyddet,
annars finns en risk att cyklister väljer motsatt
körfält när de ska passerar bussen. Vid långa
hållplatsuppehåll och om fordonstrafikflödet
är högt, bör klackhållplats inte användas. En
klackhållplats med bred klack ökar också säkerheten för alla gående som korsar gatan.
Kantstenshållplatsen är placerad vid körba-

6 | Principutformning

47

48

nekanten och förekommer främst i tätortsmiljö.
Den har liknande egenskaper som klackhållplatsen om den är placerad utmed en kant där
det inte förekommer parkering. Om parkering
förekommer blir det istället en glugghållplats.
Även klackhållplats och kantstenshållplats
är kapacitetsbegränsande och kan därmed
användas i hela transportsystemet där önskad
kapacitet förbi hållplatsläget inte överskrider
hållplatsens kapacitet. I transportrummet är
ofta önskad kapacitet och framkomlighet större
än vad klackhållplats och kantstenshållplats
medger, och dessa hållplatser kan därför sällan
användas. I det integrerade transportrummet
och i mjuktrafikrummet kan önskad kapacitet
och framkomlighet som regel tillgodoses med
klackhållplats och kantstenshållplats. I det
integrerade frirummet är hållplatstypen inte
särskilt vanlig.
Fick- och glugghållplats
Fickhållplatser är skilda från gatan. De är
vanliga i tätort där framkomligheten för andra
trafikanter är prioriterad. En fickhållplats kräver stort utrymme och är svår att angöra. Fickhållplats är ett bra alternativ om cykeltrafiken
är omfattande och separat cykelbana saknas. En
fickhållplats ger passerande trafikanter större
möjlighet att upptäcka gående som korsar gatan
framför bussen.
Fickhållplatsen kan utformas med sned uppställning av bussen eller med mindre djup ficka.
Sneda fickhållplatser blir djupa och förarens
sikt bakåt när bussen ska lämna hållplatsen är
begränsad.
Glugghållplatser är placerade vid körbanekanten och förekommer främst i tätortsmiljö.
De tar en lång kantstenssträcka i anspråk, för att
bussen ska kunna komma intill plattformen. En
glugghållplats bör placeras efter en korsning för
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att underlätta för bussen att köra in i hållplatsläget. En glugghållplats tar parkeringsplatser
i anspråk och prioriterar övriga trafikanters
framkomlighet.
Fickhållplats och glugghållplats är inte kapacitetsbegränsande och kan därmed användas i
hela transportsystemet. Kapacitetsfrågan blir
därför inte avgörande för användbarheten. I
mjuktrafikrummet är en fickhållplats knappast
aktuell. Hållplatstypen är utrymmeskrävande
och i mjuktrafikrummet och det integrerade
frirummet är som regel andra anspråk och hänsyn viktigare.
Avskild hållplats
Med en avskild busshållplats menas enligt VGU
en busshållplats som är avskild från genomgående vägbana med skiljeremsa eller refug,
med eller utan räcke. Syftet med att anlägga
en avskild hållplats utanför tätorter är framförallt att skapa en snabbare och mer effektiv
kollektivtrafik. Inom tätort förekommer den
främst vid viktiga bytespunkter, terminaler och
ändhållplatser.
Avskild hållplats är den enda möjliga hållplatstypen på motorvägar och mötesfria motortrafikleder. Det krävs då en planskild gång- och
cykelförbindelse. Det kan också vara lämpligt
att använda avskilda hållplatser på mötesfria
landsvägar och på tvåfältsvägar där barn i stor
utsträckning använder hållplatsen. Även i övrigt
där trafikmiljön är svår kan avskild hållplats
vara ett bra alternativ.
I tätort kan hållplatstypen användas under
särskilda förutsättningar, till exempel för att alla
bussar ska kunna stanna på den sida av vägen
där resenärerna bor och har sina målpunkter.
Detta är särskilt motiverat om det finns en skola
intill hållplatsen.
Avskild hållplats är inte kapacitetsbegrän-
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Gränslinjer för hållplatstyp på dubbelriktad 2-fältig gata, belastningsgrad 0,6, medelstopptid 30 sek.
Källa: VGU Sidoanläggningar
(VV 2004:80)

sande och kan därmed användas i hela transportsystemet. Kapacitetsfrågan blir därför inte
avgörande för dess användbarhet. Hållplatstypen är utrymmeskrävande, i mjuktrafikrummet och i det integrerade frirummet är som
regel andra anspråk och hänsyn viktigare.

Busshållplats i Åsarna
Två typer av busshållplatser kan vara lämpliga
att använda i Åsarna. Kombinationen av utformningselementen ger olika förutsättningar för
trafikanterna. Figuren ovan visar att vid ett fordonsflöde på Europavägen kan alla hållplatstyper
prövas mot den samlade effekten av lösningen.
Ingen hållplatstyp kan uteslutas av kapacitetsskäl.

➤➤Enkel stopphållplats. Ger en hållplats där
övriga skyddade trafikanter i samma trafikriktning får vänta bakom den buss som
stannat.
➤➤Klackhållplats. Ger en hållplats där övriga
skyddade trafikanter i samma trafikriktning
kan passera förbi den buss som stannat.
Bägge alternativen bör hastighetssäkras.
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Typ

Korsning utan
vänstersvängsfält A § B)

Korsning med
vänstersvängsfält (C)

Cirkulationsplats (D)

Signalreglering (E)

Planskildhet (F)

Illustration

50

Planbild

Transportrum
Integrerat trp-rum
Mjuktrafikrum
Integrerat frirum
Frirum

Lämplighetsmatris för korsning med biltrafik. Grön = lämplig. Gul = kan accepteras så länge andra viktiga fördelar
uppnås. Grå = icke relevant alternativ. Källa: Kommunal VGU-guide (SKL)

Korsning
Val av korsningstyp ska klarlägga vilken
korsningstyp som är bäst med avseende på de
uppsatta målen. Det är viktigt att samtidigt
beakta anspråken på eventuella gång- eller
cykelpassager i anslutning till korsningen. Flera
lösningar kan vara likvärdiga i några avseenden,
men skilja sig åt i andra. De uppsatta målen ger
stöd för valet mellan olika alternativ. Alternativa korsningstyper bör lyftas fram inför det
fortsatta arbetet. Om endast en korsningstyp
föreslås kan alternativa utformningar av denna
beskrivas.
Rörelsemönstret för de olika trafikslagen
bör ges en kontinuitet i stadens rum. Trafik
som löper separerat eller integrerat kanske ska
fortsätta att göra det genom den aktuella korsningen. Blicken bör höjas så att sammanhanget
lyfts fram. Kanske ska korsningstypen prövas
för en längre sträcka eller ett större område.
Lämplighetsmatrisen ger en samlad bild
av hur de fem olika typerna av korsningar kan
användas. Texten som följer matrisen beskriver
de olika typernas användbarhet.
Lämplighetsmatris
Matrisen visar vilken utformning som ligger närmast till hands att använda i de olika
livsrummen. Grön färg anger att korsningen är
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lämplig medan gul färg anger att den kan accepteras om andra viktiga fördelar uppnås. Grå färg
anger ett icke relevant alternativ.
Korsning utan vänstersvängsfält
Korsningstypen är lämplig i integrerade transportrum, mjuktrafikrum och integrerat frirum
med begränsade trafikflöden. Korsningstypen
kan även förekomma i transportrummet då
trafikbelastningen är liten.
Korsning med vänstersvängsfält
Korsningstypen är lämplig i transportrum och
integrerade transportrum med måttliga trafikflöden.
Korsningstypen kan också förekomma i
mjuktrafikrummet.
Cirkulationsplats
Korsningstypen är lämplig i transportrum, integrerade transportrum och i mjuktrafikrummet.
Signalreglerad
Korsningstypen är lämplig i transportrum och
integrerade transportrum. Korsningen kan även
förekomma i mjuktrafikrummet.
Planskild korsning
Korsningstypen är lämplig i transportrum, och
kan användas i det integrerade transportrummet.

3-vägskorsning

4-vägskorsning

VR60

VR60

Qs (Dh)
600

400

800

Olämplig
trafikfördelning

Välj större
korsning

Öv
erv
äg

stö

200

Stöd för grovt val av korsningstyp.
Källa: VGU

Välj mindre
korsning
500

1 000

rre

600

Qs (Dh)
Olämplig
trafikfördelning
Välj större
korsning
Överväg större
korsning

400

kor
s

nin

g

B = 0,8
B = 0,6

1 500

200

Välj mindre
korsning

Valet av korsningstyp kan påverkas av vilka mål
som formulerats för olika trafikslag. Prioritering
av kollektivtrafik kan exempelvis utlösa behov
av särskilda körfält eller signalstöd. Vid stora
flöden av gående eller cyklister kan särskilda
lösningar behövas.
Det finns starka skäl för att prioritera kollektivtrafiken eftersom både restid och tillförlitlighet förbättras. Genom att ge kollektivtrafiken
egna utrymmen kan man prioritera kollektivtra-

B = 0,8

B = 0,6

Qp (Dh)

500

Val av korsningstyp

51

1 000

1 500

Qp (Dh)

fiken framför bilar, vilket minskar restiden och
ökar regulariteten. Fördelarna blir störst om de
genomförs där trängseln är som värst, vanligtvis
i centrum under rusningstid. Det är också på
dessa platser påverkan på övriga trafikslag blir
som störst och utrymmet är mest begränsat.
Kollektivtrafikkörfält i kombination med
signalprioritering gör kollektivtrafiken till ett
snabbt och pålitligt alternativ till biltrafik. Det
blir minimal fördröjning mellan hållplatserna.
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Korsning i Åsarna
Val av korsningstyp styrs av kapacitet, kontinuitet
och av vilken sammanhållen funktion korsningen
ska ha i sitt sammanhang. Korsningar grupperas
i små och stora. De som ska klara en större trafikuppgift och de som ska klara en mindre. I figuren
nedan är den genomgående fordonsströmmen
inlagd som 400 Dh. Såväl i trevägs- som i fyrvägskorsning räcker en liten korsning för att klara sin
funktion för de skyddade trafikanterna.
Två korsningstyper kan prövas i Åsarna. En
som klara den enkla trafikuppgiften och en som
svara mot den samlade stadstadsbyggnadsuppgiften.

➤➤Hastighetssäkrad korsning utan vänstersvängsfält. Ger den genomgående trafiken
och de anslutande trafikströmmarna god
framkomlighet. Hastighetssäkringen höjer
trafiksäkerheten.
➤➤Cirkulationsplats utförd för 30 km/h. Ger
Åsarna tydliga entrépunkter. Orten och de
anslutande vägarna bit lätta att uppfatta.
De oskyddade trafikanterna får tydliga och
enkla passager.

Förslag till utformning – Bygata i Åsarna
De olika utformningselementen kan kombineras på ett stort antal sätt. Nedan fogas två alternativ samman där tätbebyggelsen prioriteras i det ena och där genomfarten prioriteras i det andra. Efter bedömning och värdering kan ett väl avvägt förslag presenteras.
Element att bygga gaturum av

50 km/h
nuvarande utformning

Bygata 40 km/h
och tätortsprioritet

Genomfart 60 km/h
och landsvägsprioritet

Sektion avpassad för 60 km/h

–

Sektion avpassad för 40 km/h

–

X

Hastighetssäkrad gångpassage med
mittrefug

–

X

X

Hastighetssäkrat övergångsställe med
mittrefug

–

Hastighetssäkrad cykelpassage med
mittrefug

–

X

X

Hastighetssäkrad cykelöverfart med
mittrefug

–

X

Enkel stopphållplats

–

Klackhållplats

–

X
X

Hastighetssäkrad korsning utan
vänstersvängsfält

–

X

Cirkulationsplats utförd för 30 m/h

–

X

Kombinationer av alternativa lösningar för sektion, gångpassage, cykelpassage, busshållplats och bilkorsning.
Kryss = lämpligt alternativ, streck = ej aktuellt alternativ.
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Bedömning och värdering
Måluppfyllelse

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse

Målbeskrivning

50 km/h, nuv. utformning

40 km/h, tätortsprioritet

60 km/h, genomfartsprioritet

Ortens och omgivningens
karaktär
Gaturummet ska vara väl
infogat i sitt sammanhang
och stärka relationen till
omgivande form, funktion och
karaktär.

Vägen är en landsväg som
saknar lyhördhet mot omgivningens karaktär.

Sektionen är väl avpassad
till omgivningens karaktär.
Anslutningspunkter, sektion
och hastighet stärker platsen.

Sektionen är väl avpassad
till omgivningens karaktär.
Anslutningspunkterna är
inte lika tydliga, sektionen är
anpassad men hastigheten är
högre än tidigare och stärker
inte platsen.

Ortens och omgivningens
verksamheter och tillgångar
Gaturummets utformning ska
medverka till att områdets
utvecklingspotential stärks,
så att verksamheter och
tillgångar synliggörs.

Plankorsningarna ger inte lika
tydlig anslutning till tätbebyggelsen.

Cirkulationsplatserna ger en
tydligare anslutning till tätbebyggelsen.

Plankorsningarna ger inte lika
tydlig anslutning till tätbebyggelsen.

Tillgänglighet för genomfart
Europavägens trafikuppgift
ska tas omhand vad avser
hastighet och prioritet.

Plankorsningen ger en rak färd
genom samhället

Cirkulationsplatserna ger lägre
prioritet för genomfarten.
Förarna behöver gira för att ta
sig igenom samhället.

Plankorsningen ger en rak färd
genom samhället.

Tillgänglighet från genomfart
till omgivning
Anslutningen till tätbebyggelsen ska utformas så att det är
lätt att skifta mellan de olika
trafiknäten.

Plankorsningen ger möjlighet
att passera, men korsningspunkterna blir inte lika
förutsägbara.

Cirkulationsplatsen ger enkla
passagepunkter mellan de
olika trafiknäten.

Plankorsningen ger möjlighet
att passera, men korsningspunkterna blir inte lika
förutsägbara.

Tillgänglighet i tätbebyggelsen
Trafiknäten för boende, verksamma och besökare ska vara
så attraktiva att det är lätt att
röra sig i hela tätorten, även
över Europavägen. Barriärer
ska motverkas.

Plankorsningen ger möjlighet
att passera, men hastigheten
är inte säkrad. Punktvis har
mycket höga hastigheter
uppmätts.

Cirkulationsplatsen ger enkla
passagepunkter mellan de
olika sidorna av samhället.

Plankorsningen ger möjlighet
att passera, men korsningspunkterna blir inte lika
förutsägbara.

Trygghet
För alla trafikslag ska utformningen uppfattas som en trygg
plats att passera.

Passager utan hastighets
säkring ger låg trygghet.

Hastighetssäkrade passager
ger god trygghet.

Hastighetssäkrade passager
ger god trygghet.

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten ska ökas, så
att lösningen tar ett tydligt
steg mot halveringsmålet.

Konsekvenserna av en
trafikolycka blir allvarlig när
hastigheten är högre än 40
km/tim.

Hastighetssäkrade passager
ger god trafiksäkerhet.

Hastighetssäkrade passager
ger god trafiksäkerhet.

Miljöpåverkan
En lugn, jämn trafikrytm
eftersträvas, för att reducera
miljöpåverkan.

Rak sträcka och liten trafikmängd inbjuder till hög fart.
Hög fart ger högre buller,
vibrationer och utsläpp.

Hastighetssäkring i entrépunkter och med jämna mellanrum ger jämn trafikrytm.

Hastighetssäkring i entrépunkter och med jämna mellanrum ger jämn trafikrytm.

Drift och underhåll
Utformning ska anpassa till
de drift- och underhållsformer
som är lämpliga för platsen.

Sektionen ger goda förutsättningar för att driva och
underhålla.

Alla mått är avpassade till den
vagnpark som är lämplig att
använda i området.

Alla mått är avpassade till den
vagnpark som är lämplig att
använda i området.

Investeringskostnad
Kostnaden för ombyggnads
ska stå i rimlig proportion till
förändringen.

Nuvarande utformning, Ingen
investeringskostnad, enbart
drift och underhåll.

Kostnaden för att bygga cirkulationer är högre, men kan
motiveras om tätbebyggelsens
utveckling kan stärkas.

Plankorsningarna har lägre
investeringskostnad.
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7. Gestaltningsförslag
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Gestaltningsförslagen grundar sig på en tydligare struktur av flödena i och förbi Åsarna. Genom att samla rörelser
skapas färre potentiella konfliktpunkter samtidigt som central mark kan tas om hand på en omsorgsfullt sätt.
(Denna illustration återfinns sist i skriften i större format.)

Gestaltningsförslagen består av två genomförbara
alternativ med olika inriktning: Bygata respektive
Genomfart. Förslagen utgår från en gemensam
workshop med projektets olika intressenter som
diskuterade tidiga skisser.

det finns få element som signalerar till trafikanterna att man passerar en tätort med oskyddade
trafikanter. Samtidigt har de oskyddade trafikanterna begränsat med utrymme som dessutom bär
på bristfällig gestaltning med svårigheter att både
röra sig utmed transportstråket som att korsa det.

Trafiktekniska lösningar
Dagens situation visar på tydliga briser i de trafiktekniska aspekterna. Busshållplatserna är inte
bara otydliga utan även livsfarliga när det gäller
placering och utformning. Linjeföringen och
vägens bredd bjuder in till höga hastigheter och

Utvecklingstrappa för markbehov
Idag finns det en stor andel outnyttjad mark
utmed E45 som har potential att utvecklas
med det innehåll som beskrivs i Åsarnas vision.
Marken ligger i direkt anslutning till det trans-
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Genom att flytta entrépunkterna mot de centrala delarna av Åsarna synliggörs byns centrala delar. Det är här som
framtida förändringar ska ske – på den mark som tillskapats nytt värde genom trafikgestaltningen.
(Denna illustration återfinns sist i skriften i större format.)

portstråk som E45:an och Inlandsbanan utgör.
Platserna har dessutom redan byggnader vars
innehåll och historia ligger i linje med en fortsatt
utveckling mot ökad besöksnäring: järnvägsstation, skicenter, bensinstation, rastplats och
livsmedelsbutik/servicebutik.
En stabil samhällsutveckling kännetecknas av
långsiktighet och noga övervägda beslut. Samtidigt finns det ett behov av snabba förändringar
utmed E45. Det går att se på dessa förändringar
på två sätt. Dels kan man se möjligheter i att
skapa tillfälliga platser och trafiktekniska lösningar som stärker tryggheten och ökar trivseln.

Parkeringsplatser
Övriga typer av
handelsplatser,
kanske med fokus
på närproducerade varor och
tjänster

7 | Gestaltningsförslag

Placering av livsmedelsbutik, servicebutik,
apotek, systembolag
Yta att nyttja tillfälligt för
större evenemang som
inkluderar, men inte behöver
begränsa sig till idrott,
turism och rekreation

Platser som får förbipasserande att stanna och
platser som kommer utnyttjas av de boende i och
omkring Åsarna. Dels kan man se möjligheter
i att skapa ett ramverk som passar in i visionen
som sträcker sig över en betydligt längre tid.
Ett ramverk av infrastruktur, byggnader och
aktiviteter som bygger upp en flexibilitet utmed
E45:an och som tillåter planen att justeras efter
framtida behov – samtidigt som en tydlig riktning
fastställs.
Dessa förändringar kan beskrivas i en utvecklingstrappa för markanvändningen av den aktuella platsen (se figur nedan).

Byggnader som
syftar till att
stärka det
ideella engagemanget i Åsarna
Tillfälliga
uppställningsplatser

Bostäder för
nyanlända
Studentbostäder för
gymnasieelever
Hotell & konferens
Rastplats

Spontanidrottsplats

Byggnader som relaterar
till besöksnäring i form av
fiske, rekreation, vandring,
vintersport etc.

Etapper
Det går att tala om det framtida Åsarna ur två
perspektiv: det visionära Åsarna med starka
och framåtblickande målbeskrivningar samt det
vardagliga Åsarna som redan i morgon har behov
av en trygg, säker och vacker miljö kring E45:an.
Båda perspektiven beskriver de fysiska förändringar som måste gå hand i hand för att uppnås.
Utan en vision är det svårt att ta de första stegen
och utan de första stegen är det svårt att uppnå
visionen. Utvecklingsarbetet gällande E45:an och
dess omgivning bygger därför på en uppdelning
där de fysiska förändringarna kan ske successivt.
➤➤Anpassat underhåll. I ett första skede kommer beläggningen på dagens genomfart att
bytas ut under 2017. Här finns möjlighet
att påverka bredd på körbanan men även
till viss del linjeföringen. Det här arbetet
ses som en tillfällig lösning där området i
ett längre perspektiv kommer att behöva
större fysiska förändringar för att klara av
visionen som beskrivs i den gemensamma
målbeskrivningen.
➤➤Enkelt avhjälpta brister. Andra gestaltningslösningar med en temporär karaktär som
kan genomföras under etapp 1 är flytt och
omgestaltning av busshållplatser, upprensning av skyltar och annan utrustning som
belysning, uppgradering av rastplats och
tillfälligt avspärrade korsningspunkter.

➤➤Bygatan byggs ut. Nästa etapp är av mer
permanent karaktär och syftar till att möta
upp de bredare trafiktekniska behoven. Det
finns exempelvis behov av en ny lösning för
tung trafik som ska angöra Skicenter och
bensinstationen. Samtidigt kommer det i
den här etappen vara möjligt att anpassa
linjeföringen och sektionen av E45:an efter
det alternativ man finner lämpligt. Även
en separation av gc-vägen och dess olika
anslutningar till byn kan bli löst i den här
etappen.
➤➤Markanvändningen kring bygatan anpassas.
Här finns också möjlighet att förbereda,
anpassa och utveckla omkringliggande
mark efter den målbild som presenterats.
Det är lämpligt att börja med utveckling
av existerande materiella och immateriella
strukturer som järnvägsstationen, rastplatsen, Skicenter, bensinstationen och
skidföreningen.
➤➤Potentialen i Åsarnas närområde lyfts fram.
I den slutgiltiga etappen, när infrastrukturen ligger på plats, finns det möjlighet
att direkt koppla på utvecklingstrappan
för markanvändning. Förutom en fortsatt
utveckling av nämnda strukturer kan nya
läggas till: hotell, bostäder, handel/service,
fiske, friluftsliv m.m.
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Alternativ Bygata – 40 km/h och tätortsprioritet
Markanvändning
Sammanhållen plan
Den övergripande strategin för gestaltningen
bygger på att tydligt definiera när Europavägen
blir en tätortsgata och när det är en landsväg.
Genom att markera gränserna mellan gata och
väg skapas ett 1 km långt stråk som går genom
Åsarnas samhälle – Bygatan. Genomfarten
avgränsas med hjälp av portaler till samhället i
form av cirkulationsplatser. Det är även portalerna som drar upp gränsen för var ny exploatering
och utveckling av existerande verksamheter ska
ske.
Mellan portalerna kantas bygatan av en
trädrad på varje sida om gatan. Träden förstärker
upplevelsen av att man kör igenom Åsarnas
samhälle samtidigt som gaturummet blir tydligt
definierat, vilket leder till en tryggare och säkrare
trafiksituation. Träden som föreslås är Finsk
rödbjörk (Betula pubescens ”Rubra”), Oxel (Sorbus intermedia) eller Jämtlandspoppel (Populus
balsamifera ”Elongata”).
Utvecklingstrappa
Mellan portalerna finns ett antal ytor som idag
kännetecknas av stora, tomma platser med överlagrade spår från tidigare verksamhet. Dessa ytor
bör i första hand avgränsas mot gaturummen för
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att senare förtätas genom både ökad användning
och framtida exploatering. Ytorna skulle kunna
användas till:
➤➤ Tillfälliga uppställningsplatser.
➤➤ Parkeringsplatser.
➤➤ Yta att nyttja tillfälligt för större evene-

mang som inkluderar (men inte behöver
begränsa sig till) idrott, turism och rekreation.
➤➤ Aktivitetsplaner (en form av multiplan där
man har möjlighet att använda ytan spontant och flexibelt).
➤➤ Rastplats.
➤➤ Hotellverksamhet/konferensanläggning.
➤➤ Byggnader som relaterar till besöksnäring
i form av fiske, rekreation, vandring, vintersport, etc. Med andra ord, ett utökat
besökscenter – kanske i direkt anslutning
till hotellet.
➤➤ Byggnader som syftar till att stärka det
ideella engagemanget i Åsarna.
➤➤ Mindre bostäder för elever på gymnasiet
➤➤ Bostäder för nyanlända.
➤➤ Placering av livsmedelsbutik/servicebutik/
apotek/systembolag.
➤➤ Övriga typer av handelsplats. Kanske med
fokus på närproducerade varor/produkter/
tjänster.

Gaturummets innehåll och funktion
Den genomfartsprioriterade landsvägen genom
Åsarna görs om till en Bygata. Cirkulationsplatserna fungerar som portaler mellan två trafikzoner, men även som ett direkt hastighetsdämpande
objekt.
Mellan cirkulationsplatserna är linjeföring
och vägbanebredd anpassade för en lägre hastighet.
Gång- och cykeltrafiken längs och tvärs Bygatan får goda förutsättningar för att korsa resp.
följa Bygatan.
Busshållplatserna är antingen förskjutna på
Bygatan eller flyttas från Bygatan. De placeras
och gestaltas med utgångspunkt från de oskyddade trafikanternas rörelsemönster. Det ska vara
tryggt och säkert att ta sig till och uppehålla sig
på busshållplatsen.
Hastigheten på trafiken begränsas till 40
km/h. Hastighetssäkringen skapar en trygg miljö
för oskyddade trafikanter vilket leder till att fler
människor söker sig till platserna utmed Bygatan.
Den lägre hastigheten gör också trafikanter uppmärksammade på Åsarnas utbud av handel och
service vilket skapar möjligheter till fler spontana
besök.
Bygatan kännetecknas av att öka tillgängligheten i och till Åsarna genom att prioritera
biltrafiken på sekundärvägarna lika högt som på
Bygatan.

Bygatan ger god tillgänglighet för såväl biltrafik samt tung trafik.
Förtätningen av bostäder kan ske på den sida
av Bygatan som vänder sig mot byn. Bygatan kan
därmed få en inramning av bebyggelse och verksamheter som tål en måttlig bullerpåverkan.
Förhållandet mellan den äldre centrumbebyggelsen och området mellan Bygatan och
Inlandsbanan förstärks genom den lättillgängliga
Bygatan.
Stråket mellan Bygatan och Inlandsbanan kan
utvecklas ytterligare med handel, service och
resecentrum.
Gatuutformning
Planritning

Cirkulationsplatserna bildar tydliga landmärken i Åsarna.
Korsande och svängande trafik prioriteras upp.
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Infarten till verksamhetsområdet får genom cirkulationen en tydlig anslutningspunkt.
(Denna illustration återfinns sist i skriften i större format.)

Korsningspunkten där gatan till skidgymnasiet ansluter kan ges en tydlig karaktär.
(Denna illustration återfinns sist i skriften i större format.)
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Alternativ Genomfart – 60 km/h och landsvägsprioritet
Markanvändning
Sammanhållen plan
Den övergripande strategin för gestaltningen
bygger på att tydligt definiera när Europavägen
blir en genomfart och när det är en landsväg.
Genom att markera gränserna mellan de två olika
typerna av vägar skapas ett 1 km långt stråk som
går genom Åsarnas samhälle – Genomfarten.
Genomfarten avgränsas med hjälp av entréer till
samhället genom upphöjda korsningar. Det är
även entréerna som drar upp gränsen för var ny
exploatering och utveckling av existerande verksamheter ska ske.
Mellan portalerna kantas bygatan av en
trädrad på varje sida om gatan. Träden förstärker
upplevelsen av att man kör igenom Åsarnas
samhälle samtidigt som gaturummet blir tydligt
definierat, vilket leder till en tryggare och säkrare
trafiksituation. Träden som föreslås är Finsk
rödbjörk (Betula pubescens ”Rubra”), Oxel (Sorbus intermedia) eller Jämtlandspoppel (Populus
balsamifera ”Elongata”).
Utvecklingstrappa
Mellan portalerna finns ett antal ytor som idag
kännetecknas av stora, tomma platser med överlagrade spår från tidigare verksamhet. Dessa ytor
bör i första hand avgränsas mot gaturummen för

att senare förtätas genom både ökad användning
och framtida exploatering. Ytorna skulle kunna
användas till:
➤➤ Tillfälliga uppställningsplatser.
➤➤ Parkeringsplatser.
➤➤ Yta att nyttja tillfälligt för större evene-

mang som inkluderar (men inte behöver
begränsa sig till) idrott, turism och rekreation.
➤➤ Aktivitetsplaner (en form av multiplan där
man har möjlighet att använda ytan spontant och flexibelt).
➤➤ Rastplats.
➤➤ Hotellverksamhet/konferensanläggning.
➤➤ Byggnader som relaterar till besöksnäring
i form av fiske, rekreation, vandring, vintersport, etc. Med andra ord, ett utökat
besökscenter – kanske i direkt anslutning
till hotellet.
➤➤ Byggnader som syftar till att stärka det
ideella engagemanget i Åsarna.
➤➤ Mindre bostäder för elever på gymnasiet.
➤➤ Bostäder för nyanlända.
➤➤ Placering av livsmedelsbutik/servicebutik/
apotek/systembolag.
➤➤ Övriga typer av handelsplats. Kanske med
fokus på närproducerade varor/produkter/
tjänster.
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Gaturummets innehåll och funktion
Den genomfartsprioriterade landsvägen genom
Åsarna görs om till en miljöanpassad genomfart.
Hastighetssäkrade förhöjda korsningar fungerar som portaler mellan två trafikzoner men
även som ett direkt hastighetsdämpande objekt.
Mellan de hastighetssäkrade förhöjda korsningar, i ”Genomfarten”, är linjeföring och vägbanebredd anpassade för en lägre hastighet.
Gång- och cykeltrafiken längs och tvärs Bygatan får bättre förutsättningar för att korsa eller
följa Bygatan.
Busshållplatserna är antingen förskjutna på
Bygatan eller flyttas från Bygatan. Busshållplatserna placeras och gestaltas med utgångspunkt
från de oskyddade trafikanternas rörelsemönster.
Det ska vara tryggt och säkert att ta sig till och
uppehålla sig på busshållplatsen.
Hastigheten på trafiken begränsas till 60
km/h. Hastighetssäkringen skapar en tryggare
miljö för oskyddade trafikanter, och ökar trafikanter uppmärksammade på Åsarnas utbud av
handel och service vilket skapar möjligheter till
fler spontana besök.
Genomfarten kännetecknas av att ökad
tillgängligheten i och till Åsarna genom att
hastighetssäkra korsningarna så att trafiken på
sekundärvägarna ges goda möjligheter att ansluta
till Genomfarten.
Genomfarten ger god tillgänglighet för såväl
biltrafik samt tung trafik.
Förtätningen av bostäder kan ske på den
sida av Genomfarten som vänder sig mot byn.
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Genomfarten kan få en inramning av bebyggelse
och verksamheter som tål en högre grad av bullerpåverkan.
Förhållandet mellan den äldre centrumbebyggelsen och området mellan Genomfarten och
Inlandsbanan förstärks genom en mer en lättillgänglig Genomfart.
Stråket mellan Genomfarten och Inlandsbanan kan utvecklas ytterligare med handel, service
och resecentrum.
Gatuutformning
Planritning

En enkel plankorsning fyller trafikfunktionen väl, den
prioriterar dock inte upp den korsande eller svängande
trafiken. Hastighetsssäkring till låg fart stärker trygghet
och trafiksäkerhet samt sänker miljöpåverkan.

Vy

63

Infarten till verksamhetsområdet får genom plankorsningen en väl placerad anslutningspunkt. Hastighetssäkringen gör
det enklare att uppfatta den inbjudande korsningen. (Denna illustration återfinns sist i skriften i större format.)

Korsningspunkten där gatan till skidgymnasiet ansluter kan märkas ut. Även i denna punkt gör hastighetssäkringen det
enklare att uppfatta den inbjudande korsningen. (Denna illustration återfinns sist i skriften i större format.)
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Begrepp

Förklaring

Belastningsgrad

Förhållandet mellan aktuellt flöde och kapacitet vid given fordonssammansättning
och fördelning.

Cykelpassage

En passage där cyklister har väjning mot trafiken på korsande gata. Trafikreglerna
är i princip desamma som tidigare gällde för cykelöverfart (före 1 september 2014).
En skärpning av reglerna är dock att en cyklist/mopedförare som ska färdas ut på en
cykelpassage måste sänka hastigheten innan utfart.

Cykelöverfart

Trafik som ska korsa cykelöverfarten har väjningsplikt mot cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska ut på överfarten. För att det klart ska framgå att det
finns en cykelöverfart ska det finnas vägmarkering för cykelöverfart som dessutom
kompletteras med väjningslinje på ömse sidor av cykelöverfarten. Ett vägmärke,
cykelöverfart, ska också finnas före överfarten. Cykelöverfarten kräver beslut om en
lokal trafikföreskrift. En förutsättning för detta är att trafikmiljön vid cykelöverfarten är säkrad så att fordon inte kan köras fortare än 30 km/h.

Differentiering

Särskiljande av trafik med olika egenskaper. Till exempel: Förbifartstrafik/huvudnätstrafik/ lokaltrafik åtskiljs genom funktionell indelning av gatunät eller lokal
trafikföreskrift.

Dimensionerande fordon

Det eller de typfordon som i kombination med dimensionerande utrymmesklass
bildar dimensionerande trafiksituation DTS. Måttuppgifter för typfordon samt
gående finns i VGU ”Grundvärden”.

Dimensionerande timme

Den eller de timmar under en trafikanläggnings förväntade livstid som den dimensioneras för. Kan exempelvis vara den 200:e mest belastade timmen. Förkortas Dh.

Dimensionerande
timtrafik

Dimensionerande timtrafikströmmar under det dimensionerande året, förkortas
Dh-DIM.

Dimensionerande trafik

Det trafikflöde som en trafikanläggnings trafiktekniska funktion ska dimensioneras
för, till exempel Dh-DIM, ÅDT-DIM.

Dimensionerande trafik
situation (DTS)

På sträcka: den kombination av breddmått för trafikanter och sidoavstånd mellan
trafikanter samt mellan trafikant och bankant eller sidohinder som ger en vägbanas
bredd eller den fria bredden mellan sidohinder. I korsning: de utrymmesklasser och
kombinationer av fordon eller enstaka fordon för vilka korsningskurvor, kanalbredder och övriga körytor utformas.

Dimensionerande trafiksäkerhetssituationer
(DTSS)

Den trafiksituation som med avseende på krockvåld ger lägst hastighet. Dessa
situationer är i fallande skala bil/bil-möte, bil/fast hinder, bil/bil-korsande kurs
och gc/bil-korsande kurs. Den dimensionerande trafiksituationen kan avse sträcka
(DTSS-S) eller punkt (DTSS-P). DTSS-P kan vara dimensionerande för en sträcka
om avståndet mellan punkterna är kort.
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Dimensionerande
utrymmesklass (UK)

Den utrymmesklass som ingår i dimensionerande trafiksituation DTS för utformning av sektioner och korsningar. I modellen för sträcka används tre olika utrymmesklasser vilka benämns A, B och C och i korsning A, B, C och D.

Fordonsström

De fordon som kommer till en korsning i en och samma tillfart och lämnar korsningen i en och samma frånfart. Fordonsströmmar indelas i högersvängande, rakt
framgående och vänstersvängande. Rakt framgående som ej har väjningsplikt kallas
också genomgående.

Fordonstrafik

Den rörelse, ström eller mängd som uppstår av fordon på väg. Mängd anges i fordon
per tidsenhet. Noggrannare analys kan kräva att mängden anges med t.ex. axelpar
eller ekvivalenta personbilsenheter per tidsenhet eller att lastbilsandel anges med
procentsats. Antal MC, gående eller cyklister per tidsenhet kan också anges vid
behov.

Fri bredd

Den minsta bredd mellan fasta hinder som erfordras för att trafikanter ska kunna
passera säkert. Utgörs av summan av vägbanebredd och hinderfri bredd.

Fria rummet

Fria rummet är det minsta utrymme som erfordras för ett säkert och effektivt
nyttjande av en bana för fordonstrafik, t.ex. en vägbana för biltrafik, MC och moped
klass I eller för gång- och cykeltrafik inklusive moped klass II. Fria rummet bestäms
av krav på fri bredd och fri höjd. Fri bredd är minsta bredd mellan fasta hinder.
Den utgör summan av hinderfri bredd och banbredd. Hinderfri bredd är det minsta
avstånd till hinder (stolpe, mur etc.) utanför bankant som krävs för att enskilda
trafikanters val av läge i sidled inte ska påverkas – ”väggeffekt”. Lastbilar och bussar
får ha speglar som skjuter ut från fordonets sida. I VGU förutsätts att utrymme för
speglar ryms inom den hinderfria bredden. Fri höjd är den höjd som erfordras för
att trafikanter ska kunna passera säkert under föremål som begränsar höjden.
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Gestaltningsförslagen grundar sig på en tydligare struktur av flödena i och förbi Åsarna. Genom att samla rörelser
skapas färre potentiella konfliktpunkter samtidigt som central mark kan tas om hand på en omsorgsfullt sätt.

Genom att flytta entrépunkterna mot de centrala delarna av Åsarna synliggörs byns centrala delar.
Det är här som framtida förändringar ska ske – på den mark som tillskapats nytt värde genom trafikgestaltningen.

Infarten till verksamhetsområdet får genom cirkulationen en tydlig anslutningspunkt.

Korsningspunkten där gatan till skidgymnasiet ansluter kan ges en tydlig karaktär.

Infarten till verksamhetsområdet får genom plankorsningen en väl placerad anslutningspunkt.
Hastighetssäkringen gör det enklare att uppfatta den inbjudande korsningen.

Korsningspunkten där gatan till skidgymnasiet ansluter kan märkas ut.
Även i denna punkt gör hastighetssäkringen det enklare att uppfatta den inbjudande korsningen.

Åsarnas bygata
Form och funktion
Åsarna i södra Jämtland präglas av att både E45 och Inlandsbanan passerar genom samhället. Den
bristande samordningen mellan infrastruktur och bebyggelse leder till en otrygg och osäker trafikmiljö,
framför allt för oskyddade trafikanter. Upplevelsen av Åsarna har potential men lider av den splittring
som väg- och järnvägsanläggningarnas utformning medför. Situationen är helt enkelt rörig – både för
genomfartstrafikanter, besökare och människorna som bor i Åsarna.
Den här idéskriften presenterar en tillämpning av arbetssätt som bygger på dialog och förankring
lokalt, vilka kombineras med de kunskaper och regelverk som finns till hands inför en förändring av trafikmiljön i samhället Åsarna. Här presenteras också ett möjligt, framtida Åsarna i form av två gestaltningsförslag. Förslagen kallas Bygatan respektive Genomfarten. De ger samhället olika möjligheter att
utvecklas kring och över Europavägen samt järnvägen. De generella upprustningsåtgärder som beskrivs
i förslagen är, utöver en säkrare trafikmiljö, avsedda att stärka Åsarnas attraktionskraft. Platsen kommer att upplevas som tryggare, säkrare och medvetet utformad. Förslagen har utvecklats och genom-
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förts i en gemensam process mellan lokala intressegrupper, Bergs kommun och Trafikverket.

