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Mellan 2015 och 2018 har Trafikverket 
arbetat med en pilotstudie kring pas-
sagen av Europaväg 45 och Inlands
banan genom byn Åsarna i Bergs kom-
mun, Jämtland. Syftet har varit att 
pröva samordning av lokal kommunal 
planering och nationell utveckling av 
infrastruktur. 

Den här broschyren sammanfattar 
processen i fyra steg: 
➤ Formulera gemensamma mål. 
➤ Beskriv utvecklande möjligheter. 
➤ Värdera möjligheter.
➤ Fullfölj planerna tillsammans. 

Varje steg presenteras med en generell 
förklaring samt en lokal tillämpning i 

Åsarna. Gestaltningsprocessen går näm-
ligen att använda på andra platser i Sve-
rige, där det nationella och lokala per-
spektivet möts i en gemensam gestaltad 
livsmiljö.

Hela modellen för gestaltningspro-
cessen finns beskriven i Trafikverkets 
publikation Åsarnas bygata – form och 
funktion (2017:205). 

Åsarnas bygata – Från Europaväg till gata i fyra steg

Ett utsnitt från ett gruppsamtal i en workshop 
kring brister och lösningar längs E45 i Åsarna.
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Formulera gemensamma mål

Vårt land är fullt av samhällen där stör-
re vägar eller järnvägar korsar platser 
med lokala karaktärer och särintressen. 
Dessa platser kännetecknas av en multi
funktionalitet som ska leverera såväl 
lokaltransporter som trafik i hög hastig-
het. Samtidigt är platserna arenor för 
lokala möten, handel och service – en 
gestaltad livsmiljö. 

I samband med planering av platser 

och stråk med flera intressenter är det 
viktigt att samordna arbetet tidigt. Att 
arbeta mot en gemensam målbild är 
inte bara resurseffektivt, utan ger också 
möjligheter att fördjupa förståelsen av 
platsen och att öka förståelsen för var-
andras särintressen.

Det första steget handlar om att till-
sammans se och beskriva platsen och 
omgivningens nuvarande tillstånd, samt 
att lyssna på samtliga intressenters 
 behov.

Kommuner har ofta ett generöst 
 utbud av utredningar som genomförts. 

Nyckelord:
Nuläge • Potential • Status på trafiken • Målbeskrivning • Beställning • 

 Åtgärdsvalsstudie • Översiktsplan • Karaktärer • Särintressen • Lyhördhet

Den nuvarande situationen på Europaväg 45 
i Åsarna har stora problem med trafik säker-
heten. Det är bland annat de stora ytorna 
som skapar dessa problem.
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Att gräva några år bakåt i kommunens 
dokumentation ger ofta ett bra kun-
skapstillskott. 

I Åsarna startade arbetet med att 
samordna kommunens tidiga plan-
arbete tillsammans med Trafikver-
ket.  Gemensamma vandringar utmed 
den aktuella väg och järnvägssträck-
an övergick i fördjupade samtal och in-
spel från en stor mängd identifierade 

 intressenter 
och invånare. 

Beskrivningarna sammanställdes 
och stämdes av. Genom att tillsammans 
utgå från den nuvarande situationen 
skapades en tydlig och samlad bild över 
de viktigaste bristerna, behoven och 
målen. 

Resultatet visas nedan.

Genom analyser genomförda av konsulter  
fick referensgruppen stöd att se  
platsen från nya perspektiv. Detta  
var stödjande i arbetet med att  
skapa en gemensam utgångspunkt.

✔ Ortens och omgivningens 
karaktär
Gaturummet ska vara väl 
 infogat i sitt sammanhang.

✔ Ortens och omgivningens 
verksamheter och tillgångar
Utformningen ska medverka till 
att stärka platsens utveck lings-
potential.

✔ Tillgänglighet för genomfart
Hastighet och företräde ska tas 
om hand.

✔ Tillgänglighet från genomfart 
till omgivning
Det ska vara lätt att skifta 
 mellan de olika trfiknäten.

✔ Tillgänglighet i tät-
bebyggelsen
Trafiknäten för boende, verk-
samma och besökare ska vara 
attraktiva. Barriärer ska mot-
verkas.

✔ Trygghet
För alla trafikslag ska E45:an 
uppfattas som en trygg plats.

✔ Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten ska öka.

✔ Miljöpåverkan
En lugn, jämn trafikrytm 
 eftersträvas.

✔ Drift och underhåll
Utformningen ska anpassas till 
lämpliga drift- och underhålls-
former.

✔ Investeringskostnad
Kostnaden för ombyggnad ska 
stå i rimlig proportion till 
 förändringen.

Målbeskrivning
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Beskriv utvecklande möjligheter

När målbeskrivningarna är formu-
lerade börjar det gemensamma tan-
kearbetet. Här intensifieras dialogen 
och deltagarna bevakar tydligare sina 
särintressen. 

I samtalsgrupper kan det kreativa 
arbetet fortsätta. Här blir dialogen kon-
struktiv och framåtsyftande, då olika 

intressen kan föras samman och  fogas 
ihop till en eller flera gemensamma 
 lösningar. Möjligheterna kan i ett inle-
dande skede vara oändliga, men samti-
digt måste varje förslags konsekvenser 
 reflekteras över. Fortsatta platsbesök 
rekommenderas då dialogen kan ha på-
verkat hur deltagarna uppfattar platsen 
och dess omgivningar.

I Åsarna lyftes prioriterade sakfrå-
gor fram och acceptabla lösningar nåd-
des för alla inblandade. Inspelen från 
lokalinvånarna handlade bland annat 

Nyckelord:
Träffas • Skissa • Intressenter • Prioriterade intressen • Platsen och dess  
omgivning • Dialog • Möjligheter • Påverka • Tänk • Acceptabla lösningar

Trafikverket, kommun, företagare, bybor, rep-
resentater från idrottsföreningen, elever från 
gymnasiet, etc. Alla med olika särintressen 
men samtidigt en gemensam livsmiljö — Euro-
paväg 45 och dess omgivningar.
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om att säkerställa tryggheten för de 
oskyddade trafikanterna samt att  knyta 
samman byn över den barriär som 
 Europavägen idag skapar.

Möjligheterna som beskrevs var där
emot större än så – marknadsby, rast-
platser, nytt turistcenter och bättre för-
utsättningar för den lokala handeln var 
några av förslagen som kom fram.

En Europaväg som skär igenom ett samhälle. 
Hur stråket gestaltas kommer att påverka 
Åsar nas framtida utvecklingsmöjligheter.

Frirum, integrerat frirum, mjuktrafikrum, integrerat transportrum och transportrum. Begreppen 
ingår i ett verktyg som användes i Åsarna för att förstå vilken samspelssituation mellan skyddade 
och oskyddade trafikanter som kan accepteras av alla.
Källa: Rätt fart i staden, Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket 2008
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Värdera möjligheter

Gestaltningen har som mål att skapa 
mervärden till platser, stråk och sam-
hällen. Det kan handla om ökad trafik-
säkerhet, trygghet och tillgänglighet, 
eller ökade möjligheter att pendla till 
arbetet.

I det här skedet beskrivs och värde-
ras konsekvenserna av varje förslag mot 
varandra och sätts i ett sammanhang 
med de beskrivna målbilderna. Arbets-
sättet är transparent och följer den 
 dialogprocess som kännetecknat pro-
jektets tidigare faser.

I Åsarna fanns slutligen tre förslag 
att ta ställning till:

• behålla nuvarande situation, 

• bygga en välgestaltad bygata,   
eller

• bygga en välgestaltad genomfart. 

De tre förslagen innebar olika konse-
kvenser för varje målbeskrivning vilket 
tillät projektet att utvärderas genom en 
uppställd matris. 

Nyckelord:
Skapa värden • Utvärdera • Våga • Mod • Hjärta •  
Dra nytta av varandra • Samordna • Pröva • Välj

De stråk som kännetecknar Europavägen och 
Åsarna kommer stärkas i olika grad beroende 
på vilket gestaltningsalternativ som väljs

ÅSARNAS BYGATA 3:1



I figuren ovan visas måluppfyllelsen för 
de tre förslagen till ny E45 genom Åsar-
na. Rött anger dålig standard, gult god-
gänd standard och grönt god standard. 

Det framgår att alternativet Bygata ger 
den bästa standarden på flest faktorer i 
målbeskrivningen.

Målbeskrivning Nuvarande  
50 km/h

Bygata  
40 km/h

Genomfart  
60 km/h

Ortens karaktär ✔
Ortens verksamheter och tillgångar ✔ ✔
Tillgänglighet för genomfart ✔
Tillgänglighet från genomfart till omgivning ✔ ✔
Tillgänglighet i tätbebyggelsen ✔
Trygghet vid passage

Trafiksäkerhet

Miljöpåverkan ✔
Drift och underhåll 

Investeringskostnad
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Fullfölj planerna

Vissa ställningstaganden i den här ty-
pen av miljöer kan uppfattas som mot-
sägelsefulla. Trafikflödet förbi genom 
tätorten ska vara rimlig högt, samti-
digt som trafikanter ska hinna uppfatta 
byns karaktär och ges möjlighet till ett 
stopp. Hastigheten genom en tätort bör 
avpassas så att alla trafikanter, såväl de 
som ska korsa landsvägen som de som 
kör förbi på landsvägen, får acceptabla 
förhållanden. 

Det är därför viktigt att gå i mål till-
sammans och bevaka de överenskomna 
målbilderna. Detta säkerställer att hel-
heten, den sammanvägda gestaltning-
en, följer med igenom byggskedet och 

vidare in till förvaltning av platsen.
Det finns både ekonomiska och or-

ganisatoriska fördelar att fullfölja till-
sammans. I Åsarna är det Trafikverket, 
kommunen, byalaget och den lokala fö-
retagsorganisationen som kommer att 
vara betydelsefulla aktörer i genomför-
andet av en ny genomfart/bygata. Kom-
munen och Trafikverket bör tillsam-
mans leda arbetet men även ta tillvara 
på de enskilda och lokala intressenter-
nas engagemang i utvecklingen av den 
delen av Europavägen och Inlands
banan som passerar genom en by med 
300 invånare.

Nyckelord:
Leverans • Slutprodukt • Nästa steg •  

Vem gör vad • Handling • Fotarbete • Göra
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Alternativen:
Bygatan kännetecknas 
av en genomfart med 
låg hastighet. Det är 
lätt att röra sig över 
Europavägen men 
trafikflödet är ändå 
acceptabelt.

Genomfarten har 
korsningar i stället för 
cirkulationsplatser. 
Detta medgör högre 
hastigheter samtidigt 
som kopplingarna till 
omgivningarna blir lite 
svagare.
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