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Förord 
 

Denna rapport har skrivits som en del av utbildningen i Samhällsbyggnad på Luleå Tekniska 

Universitet. Examensarbetet ingår i kursen Y0009B som gått under vårterminen under 

läsperiod 4 och är den sista delen utav min utbildning. Under min praktik på Sweco Rail blev 

jag introducerad till bolaget Sweco Society vilket väckte intresse hos mig och efter samtal 

fick jag möjligheten att göra mitt examensarbete hos dem. Jag vill tacka Sweco Society AB 

som har gett mig möjlighet att utföra mitt examensarbete samt tillhandahållit de resurser som 

behövts för att slutföra arbetet. Speciellt tack till min handledare Fredrik Forslund samt 

assisterande handledare Joakim Sundén. Jag vill också tacka gruppchef Peter Ekman. Jag vill 

även tacka Camilla Lindmark som varit min handledare på Luleå Tekniska Universitet. 
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Sammanfattning 
 

I denna rapport avhandlas en studie som genomförts parallellt med Swecos åtgärdsvalsstudie 

(ÅVS) över området Hallen där man konstaterat brister i infrastrukturen som till exempel 

utformningen av parkeringar, vägar och korsningar. Man ville utreda för om vilka åtgärder 

som kan vidtas för att skapa en tryggare miljö för de boende samt genompasserande 

trafikanter samt de oskyddade trafikanterna. Rapporten består av en beskrivning om hur 

processen och arbetssättet i en ÅVS ser ut, vilken problembild som finns i området Hallen 

samt förslag på åtgärder för att minska problematiken. ÅVS:en är en beställning utav 

Trafikverket till Sweco Society till vilken åtgärdsförlag har tagits fram. 

Åtgärderna rör väg 321, där fokus varit på hur man kan få trafikanter att hålla den befintliga 

hastighetsgränsen på 50 km/h samt hur man kan göra gatuutrymmet mer tydligt och skapa en 

säkrare infrastruktur. Arbetet har utförts enligt fyrstegsprincipen för att fastställa de mest 

samhällsnyttiga lösningarna. Området som utredningen omfattar ses i Figur 1. 

 

Figur 1. Karta över utredningsområdet Hallen. 
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Studien har resulterat i Åtgärdsförslag där åtgärder för parkeringar kring kyrkan tagits fram. 

Samt åtgärder för en korsning i den norra delen av samhället för att göra den tydligare och 

säkrare. Kring ICA så har det föreslagits att bygga om parkeringen och stänga av en 

anslutande väg för att skapa en tydligare parkeringssituation. Åtgärder kring Väg 321 

generellt har föreslagits att det bör skapas avsmalningar med övergångsställen för att dra ner 

på hastigheterna samt skapa en tryggare miljö för oskyddade trafikanter. 
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Bakgrund 
Som del av examensarbetet har en studie utförts parallellt med en ÅVS som utförs av Sweco 

Society för att bidra med åtgärdsförslag. Med handledning av Fredrik Forslund och Joakim 

Sundén har åtgärdsförslag arbetats fram för att stödja den ÅVS som genomförs parallellt med 

denna studie. Detta för att åtgärda problematiken i området Hallen där man konstaterat en del 

brister i infrastrukturen kring samhället. 

Hallen är ett litet samhälle i Åre kommun med grundskola, kyrka och livsmedelsbutik. I Byn 

bor cirka 230 invånare. Det lilla samhället ligger väster om Östersund intill Storsjön. Väg 321 

kommer söderifrån och går genom hela samhället för att sedan fortsätta norrut. Pendling från 

och genom byn sker främst i nordlig riktning mot Östersund, men även bilfärjorna över 

Storsjön söder om Hallen används för att ta sig till och från Östersund. Väg 321 genom Hallen 

används även av turister som kommer söder ifrån på väg norrut mot Årefjällen och 

Bydalsfjällen eftersom den vägen är den kortaste sträckan för att ta sig till fjällen. Detta 

skapar periodvis stora ökningar i trafikintensitet. Problem med trafiksäkerhet har konstaterats 

i området och därför vill man utföra en åtgärdsvalsstudie för att se över vilka möjligheter som 

finns för att åtgärda dessa brister. De största problemen ligger kring ICA-affären, en korsning 

som ansluter till väg 629 och vägens utformning i helhet. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete har varit att parallellt med Sweco Society AB arbeta med området 

Hallen för att i en åtgärdsvalsstudie ta fram möjliga åtgärder för att åtgärda den problematik 

som konstaterats i infrastrukturen i området. Målet var att ta fram åtgärdspaket som kan gynna 

Swecos arbete och då speciellt kring väg 321 som är en del av den ÅVS som företaget har i 

uppdrag att utföra. 

Utifrån detta har tre frågeställningar skapats. 

• Hur ser processen i en ÅVS ut? 

• Hur ser problembilden ut? 

• Vilka åtgärder kan Främja området? 

 

Avgränsningar 
Denna studie är begränsad till väg 321 som sträcker sig genom Hallen samt korsningen som 

ansluter till väg 629, vilket är en del av den ÅVS som Sweco Society arbetar med. På grund 

av examensarbetes storlek samt kunskap och erfarenhet har kostnader för åtgärderna inte 

kunnat fastställas i den mån som önskats, men ekonomin har varit i åtanke under hela 

projektet. 
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Arbeta i en ÅVS 
 

Processen 
En åtgärdsvalsstudie är ett arbete som görs tidigt i planeringen där man genom dialog med 

bland annat kommuner och regioner skapar sig en helhetsbild om till exempel ett område för 

att sedan kunna hitta förslag på hållbara och samhällsnyttiga åtgärder. I en ÅVS tas hänsyn till 

alla typer av trafikslag. 

Genom att föra en dialog med alla tänkbara intressenter så kan man i ett tidigt skede få med 

kompetenser och erfarenheter från många olika samhällsfunktioner och kan därigenom ta 

fram åtgärder för att lösa ett problem. Arbetet bedrivs i olika faser där man i dialog med 

berörda intressenter följer en process. 

 

Initiera  

Det första steget i en åtgärdsvalsstudie är att någon aktör, ofta Trafikverket i samråd med 

andra aktörer kommer överens om att genomföra och bekosta en åtgärdsvalsstudie.  

Förstå situationen 

Sedan görs en analys där man diskuterar situationen vidare för att fastställa en avgränsning. 

Man samlar information och avstämmer mellan aktörer. 

Pröva tänkbara lösningar 

Detta steg kännetecknar att man i dialog gallrar olika lösningar och bedömer dess effekter. 

Här jämför man hur bra de uppfyller målen vilka konsekvenser de har och jämför kostnad 

med nytta. 

Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

Sista steget så formas en inriktning om rekommenderade åtgärdspaket för att slutligen knyta 

ihop resultaten. 
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Fyrstegsprincipen 
Då åtgärdspaket sedan läggs ihop så arbetar man enligt fyrstegsprincipen som är Trafikverkets 

arbetsstrategi och bygger på att man inte alltid behöver bygga nytt. Genom att arbeta efter 

denna strategi behålls god resurshållning samt bidrar till samhällsekonomiska effekter. 

Detta gör man genom att analysera tänkbara åtgärder i fyra steg. Som i första hand kan vara 

att påverka beteenden eller behov av transporter eller som ett sista steg bygga nya lösningar. 

Tänk om 

Första steget är att undersöka om det finns åtgärder som kan påverka beteenden i användandet 

av infrastrukturen genom att till exempel införa avgifter, samverkan, hastighetsgräns, 

subventioner eller information och så vidare. 

Optimera 

Det andra steget i strategin är att se över om befintliga lösningar kan optimeras och göras mer 

effektiva genom att till exempel omfördela ytor, ökat turtäthet eller reseplanerare med mer. 

Bygg om 

Det tredje steget är att se över om det finns åtgärder där man genom begränsade 

ombyggnationer kan åtgärda ett problem. Exempel kan vara förstärkningar, breddning och 

plattformsförlängning med mer.  

Bygg nytt 

Det fjärde och sista steget är att bygga nytt vilket kräver nyinvesteringar och är ofta 

omfattande och kräver mängder med resurser. Exempel på åtgärder i detta steg är förbifarter, 

cirkulationsplatser och nya järnvägar och så vidare. 
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Problembild 
Väg 321 genom Hallen har en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Det finns inget i vägens 

eller infrastrukturens utformning som tyder på att hastigheten ska sänkas förutom 

hastighetsskyltarna. Det i kombination med att vägen ser i stort sett likadan ut både utanför 

och genom samhället leder till höga hastigheter inne i samhället. Då vägen är relativt bred så 

leder det till att trafikanter blir benägna att hålla ännu högre hastigheter. De höga 

hastigheterna skapar en oro för trafiksäkerheten hos invånarna. Under vintern och då speciellt 

stugbytardagarna i fjällen så ökar trafiken markant på väg 321. Detta har kommit att kallas 

”takboxrallyt” av invånarna i Hallen. Vägen fungerar som en genväg till fjällen för turister 

som kommer söderifrån. Bebyggelsen i Hallen ligger i nära anslutning till vägen och i 

kombination med höga hastigheter skapar det oro och en osäkerhet kring uppfarter. Då vägen 

är så bred och många stugor och hus har dåligt med parkering så används vägen även som 

parkering. Vid kyrkan finns befintliga parkeringsplatser längs vägen. Under perioder då 

parkeringarna inte nyttjas kan körfältet uppfattas som väldigt bred vilket leder till högre 

hastigheter. Det kanske största problemet ligger i anslutning till ICA-affären där trafikområdet 

är otydligt och parkeringen ligger precis intill vägen och man är tvungen att backa ut på väg 

321 då man ska ut från parkeringen. Lastkajen fungerar även som parkering som leder till 

ytterligare förvirring då lastning ska ske och bilar står parkerade. Det ansluter även en mindre 

väg till parkeringen på affärens norra sida vilket skapar ännu mer otydlighet för ICA-området 

se Figur 2. 

 

Figur 2. ICA. Anslutande väg till parkering från Bryggvägen. 
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Material och metod 
 

Metod 
Arbetet kan delas upp i fyra olika skeden; processen, problembild, åtgärder och 

rapportskrivning. Under skedet processen studerades processen för hur en ÅVS ser ut. Detta 

gjordes genom att studera Trafikverkets dokument för hur en ÅVS ser ut. Fem genomförda 

ÅVS:er utförda av Sweco studerades för att se hur ÅVS:er kan skilja sig då de kan se olika ut 

beroende på omfattning. Här studerades även olika åtgärdsförslag för att få en grund i hur 

man kan påverka olika trafiksituationer. 

Problembild fastställdes genom att först och främst gå igenom det underlag som 

tillhandahållits av intressenter såsom kartor, trafikdata, möten med mer. Sedan började arbetet 

med att fundera och ”brainstorma” på vad som kan hjälpa att skapa en tydlig bild av 

problemen. Till störst del så har detta varit genom att använda sig av Google-Streetview för 

att se området i ”verkligheten”. Men även det underlag som fanns i arbetsmappen på Swecos 

server samt undersökning av till exempel tidtabeller för färjor och bussar med mer. Egentligen 

allt som kan tänkas påverka trafiksituationen i området. 

Efter att problembild fastställts påbörjades arbetet med att föreslå åtgärder. Arbetet med 

åtgärderna har till stor del sett ut så att man genom diskussion och brainstorming skrivit upp 

alla tänkbara lösningar som finns. Detta för att sedan välja ut de mest samhällsekonomiska 

åtgärderna. Först och främst sågs den befintliga infrastrukturen över ifall det finns några 

åtgärder där man kan förbättra det som redan finns. För att sedan arbeta enligt 

fyrstegprincipen och arbeta fram de bästa lösningarna enligt min åsikt. 

Arbetet har under hela tiden skett i diskussion med handledare där vi försökt att avgränsa 

examensarbetet med den ÅVS som Sweco bedriver för att vi ska få olika lösningar. Jag har 

under hela tiden under mitt projekt haft en rapport där jag löpande skrivit in anteckningar för 

att använda min tid så effektivt som möjligt. En dagbok har förts under hela projektet så att 

jag har haft möjlighet att gå tillbaka och se hur arbetet fortskridit. 

En enklare illustration över området kring ICA har skapats för hand. Detta för att ge 

inspiration till hur det föreslagna åtgärdspaketet skulle kunna komma att se ut. 

 

Resurser 
Examensarbetet omfattar 7,5 högskolepoäng vilket motsvarar 200 timmar som gått parallellt 

med en annan kurs vilket motsvarar ett arbete på halvtid under en 10-veckorsperiod.  

Under tiden jag arbetat med mitt projekt har jag haft möjlighet att sitta på Swecos kontor i 

Luleå och Piteå. Jag har även haft möjlighet att arbeta hemifrån då företaget tillhandahållit 

dator med möjlig anslutning till deras intranät. Möjligheter för kontakt med Skype och mejl 

har tillhandahållits eftersom min handledare Fredrik Forslund är stationerad i Umeå. Sweco 

har tillhandahållit alla programvaror och underlag som behövts för slutförandet av mitt arbete. 

Jag har mestadels arbetat i ArcGIS och Google-streetview under framtagandet av åtgärder. 

Jag har även haft tillgång till allt underlagsmaterial som möten med intressenter, workshop, 

Vägar och gators utformning (VGU), och planritningar med mera. 
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Resultat och åtgärdsförslag 
 

Åtgärder 
Åtgärderna är fokuserade på 4 olika problemområden;  

• Korsning väg 321 – väg 629, 

• Kyrkparkering, 

• ICA-butik och 

• Väg 321 generellt. 

Alla åtgärder har tagits fram med hela samhället i beaktning, för att försöka få de mest 

samhällsekonomiska lösningarna och så få åtgärder som möjligt. Studien har behandlat hur 

åtgärder kring ICA-affären kan bidra till säkrare miljö för förskolan som ligger på 

Bryggvägen bakom affären. Problemet överlag är att infrastrukturens utformning inte talar om 

för trafikanter att man kör i ett samhälle där hastighetsbegränsningen är 50 km/h, se Figur 3. 

 

 

 

Figur 3. Hallen söderifrån idag. 
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Korsning väg 321 – väg 629 

Problembild 
Korsningen saknar ordentligt vilplan där väg 629 ansluter till väg 32 och kan upplevas som 

otydlig då korsningen är bred och saknar tydliga markeringar. Det finns även ett buskage som 

ger dålig sikt för trafikanter som kommer söderifrån på väg 321 samt de som ska köra ut på 

väg 321. Ett annat problem är att vägen beroende på dess bredd söder om korsningen kan 

uppfattas som väldigt bred. Då bilar ej står parkerade utefter kyrkans parkering kan det leda 

till höga hastigheter och sämre säkerhet kring korsningen. I och med de åtgärder som föreslås 

kring kyrkans parkeringar kan man komma att få lägre hastigheter runt korsningen. 

 

Åtgärder för korsningen 
1. Först och främst föreslås att buskaget som ligger i vänstra diket före korsningen bör avverkas 

då det skymmer sikten då man kommer söderifrån och kör norrut förbi korsningen. 

2. Bygga refuger enligt bild, för att skapa en tydligare korsning samt att det även skapar en 

mindre vägbredd och leder till att trafikanter håller hastigheten. Se Figur 4. 

 

Figur 4. Åtgärdsförslag över korsning. 
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Kyrkans parkeringar 

Problembild 
Parkering kring kyrkan sker främst längs kyrkmuren då det är de parkeringar som ligger 

närmast kyrkan. Under perioder då parkeringarna längs väg 321 inte nyttjas så kan vägen 

uppfattas som väldigt bred vilket kan leda till för höga hastigheter. Parkeringen norr om 

kyrkan har även den en parkering längs vägen och är utformad så att bara en rad med bilar får 

plats och där man om det inte finns plats på parkeringen måste parkera längs vägen. 

Åtgärder kyrkparkering 
1. Tre avsmalningar/refuger på parkeringarna längs kyrkmuren så att vägen inte uppfattas lika 

bred då parkeringarna inte nyttjas. Detta kommer att leda till ett antal färre platser men detta 

kommer att kompletteras genom att effektivisera den större parkeringen norr om kyrkan. 

2. Bredda den stora parkeringen genom att flytta ut räcket vid parkeringen till vägrenen för att få 

bort parkeringen längs väg 321 samt att man då kan skapa sneddade parkeringar och får plats 

med två rader med bilar. Se Figur 5. 

 

Figur 5. Överblick åtgärder kring kyrkan. 
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ICA-affären 

Problembild 
Det är otydligt var infarten till affären är samt att en väg från Bryggvägen norr om affären 

ansluter till parkeringen som skapar ytterligare otydlighet. Lossning av lastbilar sker längs 

sidan på affären där uppfarten också nyttjas som parkering på grund av otydligheten kring 

affären. Man har i nuläget inget säkert sätt att ta sig över från gång- och cykelvägen (GC) som 

går på den västra sidan av vägen till affären då övergångsställen saknas. 

Åtgärder ICA-affären 
1. Kantsten längs hela sträckan förbi ICA, med infart för parkeringen på norra sidan av affären 

vid entrén. Samt lutande kantsten längs hela affärens långsida för att skapa en tydlig barriär 

mellan väg och lastbrygga samt de anställdas parkering. 

2. Förbud mot parkering vid lastkaj för att utesluta situationer då lossning ska ske och bilar står 

parkerade på lastkaj. 

3. Stänga av vägen som ansluter till parkeringen från Bryggvägen, detta då otydligheten kring 

affären beror till stor del på att en väg ansluter där. Man minskar även trafiken kring förskolan 

som ligger på Bryggvägen och skapar en tryggare miljö för barnen. 

4. Eftersom Bryggvägens norra anslutning stängs av föreslås att man bygger ut vilplanet där 

Bryggvägen ansluter till väg 321 i den södra korsningen. 

5. Utforma norra parkeringen med nya parkeringsrutor. 

6. En avsmalning av väg 321 med övergångsställe så att man kan ta kan ta sig över till affären 

från GC samt att denna avsmalning agerar som hastighetsdämpare. Åtgärder beskrivs i Figur 6. 

 

Figur 6. Beskrivning av åtgärder för området kring ICA.  
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Illustration på åtgärdspaket för ICA-området 
Då ICA-parkeringen är ett av de stora problemen har en illustration på hur åtgärdspaketet 

skulle påverka områdets skapats. Se Figur 7. 

 

 

Figur 7. Illustration på hur ICA-området kan åtgärdas. 
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Väg 321 – Generellt 

Problembild 
I dagsläget så kan det vara svårt att uppfatta att man kommer in i ett samhälle mer än att 

hastigheten sänks till 50 km/h. Detta leder till höga hastigheter inne i samhället. Samt att 

vägen kan uppfattas som bred vilket också är bidragande till de höga hastigheterna. Man har 

även dåliga möjligheter att korsa vägen från GC till östra sidan av vägen på ett säkert sätt. 

 

Figur 8. Översikt Hallen. 
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Åtgärder 
1. Avsmalningar med belysta övergångsställen likt åtgärden vid ICA-affären. Förslaget innefattar 

tre avsmalningar med övergångsställen, ett i norra delen av samhället vid kyrkan, ett vid 

affären och ett där GC börjar i den södra delen av samhället. Detta skapar även ett 

förtydligande att hastigheten sänks samt att man kommer in i ett samhälle samt skapar trygga 

passager över väg 321.  

2. Åtgärda välkomstskyltarna då de är gamla och otydliga, detta för att förstärka att man kommer 

in i ett samhälle. Förslagsvis skapa en ny skylt för att representera Hallen. 

3. Breddning av GC för att skapa en tryggare miljö för oskyddade trafikanter, samt att man kan 

ta lite av vägen i anspråk för att smalna av vägen i hastighetsdämpande syfte.  
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Diskussion 
Utifrån den frågeställning som jag hade innan projektet började tycker jag att lyckas få de svar 

jag sökte i stort. Vissa delar kan man ha önskat var mer omfattande, som till exempel mer 

precisa kostnader för att kunna motivera varför de åtgärder jag föreslår är de bästa. Detta har 

dock varit i åtanke under projektets gång. Då jag hade som mål att tillföra nya idéer till mina 

handledare som arbetar i den riktiga ÅVS:en så har vi försökt att inte leda mitt exjobb i 

samma riktning som ÅVS:en. Detta innebär att jag brainstormat och försökt tänka utanför 

”boxen” för att få en annan synvinkel och erbjuda ett resultat som kan inspirera till åtgärderna 

i ÅVS:en.  

Även om jag studerat liknande ÅVS:er som liknar den jag arbetat med så känner jag att man 

har stor nytta av erfarenhet i projekt av denna natur. Just då man arbetar i projekt där man 

arbetar i ett så tidigt skede där man börjar med så fria händer. Erfarenhet kan också vara till 

stor fördel då man måste avgöra vilka delar som kan påverka resultatet och vilka effekter 

olika åtgärder har på infrastrukturen samt kostnader för olika åtgärder. 

Då jag sållat mina idéer för att få fram mina åtgärdspaket så har jag uteslutit vissa idéer 

baserat på studier gjorda på vissa lösningar som visat sig inte ge önskad effekt. Åtgärderna 

har diskuterats med handledare om vilka samhällseffekter åtgärderna kan ha. Men mina 

slutgiltiga åtgärder är till stor del min egen åsikt vilket kan visa sig ha vissa brister om jag 

missat något på grund av liten erfarenhet. Detta eftersom jag inte har någon tidigare erfarenhet 

av att arbeta i en ÅVS.  

Jag är nöjd över de åtgärder jag kommit fram till och anser att de skulle ha god påverkan på 

trafiksituationen och främja samhället i stort. Jag tror även att mina åtgärder kan hålla en bra 

kostnadsnivå. Det ska bli intressant att se om mitt arbete kan bidra till den ÅVS som Sweco 

Society arbetar med och om mina idéer blir verklighet. 

Vidare studier på detta arbete skulle kunna vara att undersöka närmare vilka kostnader de 

olika åtgärderna har. För att till exempel skapa ett kostnadsindex där man tar både effekt och 

kostnad i beaktning. 

Efter att ha arbetat i en ÅVS tar jag med mig att dessa uppdrag kan utföras på många olika 

sätt och arbetet ser olika ut för varje projekt. Det finns många olika faktorer som kan påverka 

infrastrukturen, därför krävs omfattande diskussion mellan intressenter för att ta tillvara på så 

mycket erfarenhet som möjligt för att inte missa något. Även den som arbetar med projektet 

kommer med erfarenhet bli mer selektiv redan från början och behöver inte utreda olika 

faktorer i samma omfattning. 
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Slutsatser 
 

De frågor jag initialt ville ha svar på anser jag har besvarats i detta projekt om än jag önskar 

att vidare studier på just kostnader skulle ingå i arbetet.  

• Processen finns tydligt beskriven i dokumentet som Trafikverket tagit fram för just ÅVS:er.  

• Problembilden har blivit tydlig då de största problemen ligger i vägens utformning och den 

otydlighet som finns kring avfarter/parkeringar.  

• Åtgärdspaket har skapats för att förbättra situationen i Hallen. 
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