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Utvecklingstakten är hög i Åre – med smart planering hittar vi tillsammans 

lösningar som kan ge effektivare/hållbarare resor och transporter! 

Åre utvecklas hela tiden. Det är många som vill bo, verka i och besöka Åre, vilket innebär ökade be-

hov av resor och transporter med ökande krav på infrastruktur och planering. För att lösa de utma-

ningar som finns är det viktigt att ha en god dialog kring val av åtgärder som tar tillvara potentialen 

inom olika trafikslag. 

Åtgärdsval är ett förberedande steg för val av åtgärder som bygger på tidig dialog med ett kreativt 

arbetssätt samt översiktliga analyser, där olika aktörer bidrar till resultatet.  

Genom att först gemensamt identifiera mål, framtida behov och nuvarande brister får vi en plattform 

för att prova åtgärder som leder mot målen. Den så kallade fyrstegsprincipen (Tänk om - Optimera - 

Bygg om - Bygg nytt) är en ledstjärna vid val av åtgärder för att ta större hänsyn till långsiktig hållbar-

het och resurser. Vi söker tillsammans så kostnadseffektiva lösningar som möjligt på kort och lång 

sikt i kombinationer av åtgärder som skapar synergieffekter. Det är även viktigt att se olika aktörers 

ansvar och åtaganden för att nå de mål vi gemensamt satt upp. 

Det är det vi har gjort tillsammans i den här studien. Resultatet tror vi kommer att leda till ett smar-

tare användande av transportsystemen i Åre, vilket i sin tur ger mer effektiva och hållbara resor och 

transporter! 

Vi tackar alla er som bidragit i arbetet med att tillsammans hitta bra förslag till fortsatt arbete. Det 

praktiska arbetet med föreslagna åtgärder har redan påbörjats. Vi hoppas och tror att förslagen i rap-

porten kan ge en bra inriktning för åtgärder i Åredalen under många år framöver! 

 

Anders Kindmark  Leif Nord 

Tf. Regionchef, region Mitt  Kommunstyrelsens ordförande 

Trafikverket   Åre kommun 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyrstegsprincipen 

1. Tänk om: Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt  

2. Optimera: Åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon  

3. Bygg om: Begränsade ombyggnadsåtgärder 

4. Bygg nytt: Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Sammanfattning 
Varför en åtgärdsvalsstudie? 

En åtgärdsvalsstudie genomfördes med tre workshopar under januari till maj 2013, med syftet att ta 

fram en gemensam målbild av utvecklingen i Åredalen fram till 2025 för att därefter ta fram lämplig 

inriktning för åtgärder på kort och lång sikt. Även unga i Åre har varit delaktiga och haft inflytande på 

delar av lösningarna. Genomförandet av åtgärder är från 2013 till 2025. 

 

Vart är vi på väg?  

Målbilder från åtgärdsvalsstudien 

 Fler gäster och invånare, med plats för både permanent och besökares boende 

 Bilfritt centrum i Åre med lokalt kollektivt transportsystem 

 Hela resan - lokal kollektivtrafik kopplas till regional kollektivtrafik 

 Järnväg - gästernas behov av miljömässiga/hållbara alternativ är större än idag  

 Även flyget är ett möjligt färdmedel genom kollektiva transferlösningar 

 E14 som inte delar Åre by med bättre lösningar för gående och cyklister längs vägen samt 
större hänsyn även till anslutande vägar. 

 Järnvägen och E14 som en viktig godskorridor – se möjligheterna och balansen mellan gods, 

arbetspendling och besökare, där alla delar behövs. 

 

Vad kan var och en bidra med 

Bra att börja med: 

Åtgärdsinriktning   Ansvar Steg i fyrstegsprincipen 

Kort sikt 2014-2016 

*Integrera linjebuss, skidbuss, taxi, samordning tidtabeller D,Å,S,L 2. Optimera 

(Länstrafik, anslutnings-, skolbussar)   RKM,Transp 

*Skidbussar med tätare tider som går till målpunkter  S,RKM, D 1. Tänk om 

*Omgående införa en bäddavgift för att underlätta  D 1. Tänk om 

finansiering av andra åtgärder     

*Marknadsmässiga P-avgifter i gemensamt P-bolag  Å,D,S,H,K 2. Optimera 

*Bättre skyltning av gång/cykelstråk   D,Å,T 2. Optimera 

*Bygga fler cykelvägar, först Björnänge-Duved T, Å 4. Bygg nytt 

*Bytesdagar 7 dagar/vecka, flexiblare/jämnare flöden  S,Å,D 2. Optimera 

Medellång sikt 2017-2020 

*Projekt: Utan bil till och i Åre   Å,D,S,Transp 2. Optimera 

*Utveckla gång- och cykelvägar ytterligare   Å,T 3. Bygg om 

*Förbättring av korsning Björnen-E14   T,Å 3. Bygg om 

*Planering för förtätning av boende/verksamheter i noder Å,Expl 1. Tänk om 

Lång sikt 2021 -- 

*Byggande i noder   Expl, Å 4. Bygg nytt 

*Gång- och cykelvägar i system och är sammanhängande  Å,T 3. Bygg om 

*Tunnel/nedgrävd vägsträckning genom Åre samhälle T,Å,Reg 4. Bygg nytt 

*Avlastande parallellväg till E14   Å 4. Bygg nytt 
(Förklaring: D – Destination Åre, Å – Åre kommun, S – Skistar, RKM – Reg kollektivtrafikmyndigh, H – Holiday club, K – 

Konsum, T – Trafikverket, L – Länstraf, Transp gods/person – transportörer, Expl – exploatörer, Reg – Regionförbund  Z) 
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Aktiviteter som ger goda förutsättningar för andra åtgärder (Å,T,D,S,Reg m fl?) 

 Ta fram en ”Masterplan” tillsammans (en slags affärsplan som kompl översiktsplaneringen) 

 Gemensam målbild kopplad till fördjupad översiktsplan 

 Kontinuerliga mätningar av trafik och flöden 

 Hitta finansieringsmodeller för allmänna nyttor – vad – hur – när – vem 

 Besöksnäringen ses som viktig näringsgren – underlättar finansiering av lösningar 

 Väg 638 blir kommunal väg – större möjlighet att påverka transporter 

 Lobbying för att få mera medel till åtgärder 

 

Rekommendationen till inriktning av genomförandet är att: 

 Genomföra arbetet tillsammans i enlighet med prioriterade åtgärdsinriktningarna. 

 Ta tillvara förslagen och tankarna från projektarbeten hösten 2013 i Duveds skola om plane-

ring, gång- och cykelvägar, ”rondell” mm samt förslagen för att förbättra säkerhet och till-

gänglighet över järnvägen. 

 Omgående påbörja en förhandlingsprocess kring avsiktsförklaringar mellan de största aktö-

rerna (Trafikverket, Åre kommun, Destination Åre) med utgångspunkt i åtgärdsvalsstudien.  

 Teckna samarbetsavtal mellan kommunen och Trafikverket kring fysisk planering. 

 Följa trafikutvecklingen utifrån de kontinuerliga mätningarna och använda dessa och andra 

fakta tillsammans när nya och kända behov/problem ska lösas. 

 Påbörja planläggning av gång- och cykelväg Björnänge - Frönäset omgående. 

 Se till att aktörerna träffas minst vart annat år, med början under 2014, för att se stämma av 

vad som görs och vad det leder till, helt enkelt ta fram ”karta och kompass” samt ”visa på al-

las bidrag”. 

 

Efter åtgärdsvalsstudien 

Aktörerna bör träffas vart annat år, för att stämma av vad som görs och vad det leder till. Helt 

enkelt visa på vikten av ”allas bidrag” samt ta fram ”karta och kompass”. Kartan är de priorite-

rade åtgärdsinriktningarna, kostnader och ansvar. Kompassen är målen, inriktningen för åtgär-

derna, bedömning av effekter och den gemensamma uppföljningen. 
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2. Varför en åtgärdsvalsstudie 

Problembild 

Inom Trafikverket Region Mitts (Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna) område är turismen 

en viktig växande näring med bristande robusthet/kapacitet på delar av turiststråken, under delar av 

högsäsongen, till framförallt fjällvärlden i Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Avstånden och resti-

derna för arbetspendling och turistresor är ofta långa, avsaknaden av alternativa vägar och kollektiv-

trafik samt brister i trafiksäkerhet ökar problemen när trafiken ökar i omfattning.  

 

Förbättrad tillgänglighet mellan större befolkningscentra och för den växande besöksnäringen är vik-

tig för den långsiktiga tillväxten i södra Norrland. Det behövs även bättre möjligheter att ta rast för 

att bidra till en attraktivare långresa för både den tunga trafiken och personresor på väg.  

Vägarna är emellanåt både viktiga stråk för gods/turism och ” lokal gata” genom mindre samhällen, 

vilket ger konflikter med oskyddade trafikanter och därmed ytterligare behov av förbättringar. 

 

I Åredalen finns goda möjligheter till kollektivt resande med olika transportslag, men samordningen 

mellan olika aktörers åtgärder kan förbättras. Med den utveckling som sker inom besöksnäringen är 

detta en framgångsfaktor för att ge möjlighet till säkra och hållbara ”rörelser” till, från och inom om-

rådet. Samtidigt behöver även godstransporter genom området på såväl väg som spår ges goda för-

utsättningar för framtida utveckling med tanke på Mittstråkets betydelse som koppling mellan Öster-

sjön och Atlanten. Stråket är utpekat som Riksintresse och som en del i ett Europeiskt transportnät 

(TEN-T) för att bidra till ökad tillgänglighet inom EU, med avsikten att ”säkra” transporter i framtiden.  

 

I bristbeskrivningar i den nationella planen har ”Mittstråkets” (E14 och Mittbanan) betydelse för så-

väl arbetspendling som godstrafik (regionalt och internationellt), liksom för besöksnäringen (därmed 

även flyget i Östersund och Trondheim) tydliggjorts. Brister som lyftes var t ex användbarhet för ar-

betspendling på väg och järnväg samt för besöksnäringen med långa restider, kapacitet och robust-

het på E14 och Mittbanan genom och i närheten av Åre, samt trafiksäkerhet för oskyddade trafikan-

ter vid randbebyggelse och genomfarter i samhällen och byar som saknar gång- och cykelvägar. 

 

Sett till Jämtlands län som helhet har Åre kommun en förhållandevis koncentrerad bebyggelsestruk-

tur där en stor andel av befolkningen bor utmed stråket E14 – Mittbanan. Den befintliga bebyggelsen 

i detta område är trots jämförelsen med länet i övrigt utspridd, vilket medverkar till ett stort bilbero-

ende. I närheten av Åre by är huspriserna höga, vilket ytterligare bidrar till det spridda bebyggelse-

mönstret. För att möjliggöra en ökning av det kollektiva resandet är det viktigt att tillkommande be-

byggelse sker i nära anslutning till stationer eller busshållplatser med god trafikering. Detta kräver i 

sin tur förtätning av bebyggelse och tydliga ställningstaganden i planprocessen (från översiktsplane-

ring och detaljplanering till förhandsbesked och bygglov). 

Att välja en åtgärdsvalsstudie 

Den utveckling som besöksnäringen har och de brister i transportsystemet som beskrivits i problem-

bilden samt de samarbeten som pågår innebär att det är viktigt att nu använda åtgärdsvalsstudiens 

möjligheter för att ta några steg framåt. Utvecklingen väntar inte på att infrastrukturplaneringen kan 
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avsätta stora summor för att åtgärda de brister som finns, och aktörerna behöver tillsammans börja 

med de mindre kostsamma åtgärder som kan medverka till en hållbar utveckling.  Arbetet med stu-

dien knyter även an till kommunens arbete med ny översiktsplan och därmed processer för delaktig-

het och inflytande hos medborgarna. Åtgärdsvalsstudien behöver även ta utgångspunkt i det tidigare 

samarbetet mellan aktörerna från 2009. En mer övergripande åtgärdsvalsstudie för hela ”Mittstrå-

ket” mellan Sundsvall och över gränsen mot Norge genomförs för övrigt under 2014. 

 

Statens planering av infrastrukturåtgärder, som sker genom revidering av den nationella planen och 

de länsvisa transportplanerna med 4-5 års mellanrum, genomförs under 2013-2014. I den nationella 

planen finns de åtgärder på järnvägar och de nationella stamvägarna, som t ex E14, som ska planeras 

och genomföras de närmaste 12 åren. Prioriteringen i den sker i första hand utifrån behov och en 

värdering av ”samhällsekonomisk nytta” över hela landet. Staten avsätter medel till de länsvisa trans-

portplanerna för åtgärder på övrig statlig infrastruktur. Dessa planer kan även användas för insatser i 

den nationella planen. I den nu pågående åtgärdsplaneringen har planeringsprocessen ändrats så att 

åtgärdsvalsstudier krävs för att komma med i den fortsatta planeringen av fysiska åtgärder.  

 

En överenskommelse om åtgärdsvalsstudien har under 2013 träffats mellan Åre kommun och Trafik-

verket. Initieringsdelen av processen har skett i en arbetsgrupp mellan kommunen och Trafikverket 

under slutet av 2012 och början av 2013. Medarbetare från Trafikverket har tagit rollen som process-

ledare och då enbart fungerat som ledare av processen mellan samtliga närvarande aktörer så att 

andra medarbetare på Trafikverket varit de som fört fram verkets synpunkter i processen.  

 

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att utifrån, en gemensam målbild av utvecklingen i Åredalen och 

olika samhällsmål fram till 2025 samt de behov av ”rörelser” som detta innebär, ta fram lämplig in-

riktning för åtgärder på kort och lång sikt. Dessa ska vara sådana som aktörerna som medverkat i stu-

dien kan ta ansvar för, leda till ytterligare samverkan mellan olika parter samt utgå från ett fyrstegs-

principtänk. Även unga i Åre har varit delaktiga och haft inflytande på delar av lösningarna. 

Avgränsning och omfattning 

Utifrån utvecklingen i Åredalen samt transportutvecklingen och arbetet med kommunens översikts-

plan har avgränsningen gjorts till ”Mittstråket” (E14 och Mittbanan) inom Åre kommun med fokus på 

Åredalen. Avgränsningar av trafikslag, färdmedel, aspekter mm har skett i processen mellan olika ak-

törer, som har fokuserat på att skapa en gemensam bild av mål samt därefter de problem/brister/be-

hov som finns idag. Därefter har helheten med de olika rörelser som följer av dessa och möjligheten 

till att ta ansvar/samarbeta i genomförandet gett åtgärdernas inriktning. 

 

Dagens behov och den utveckling som pågår betyder att åtgärder behöver genomföras de närmaste 

åren (2013-2015). För att stärka den gemensamma bilden och ha kunskap om både behov och fram-

tida åtgärders effekter har t ex kontinuerliga mätningar av trafikflöden på väg påbörjats under 2013. 

Nya samarbeten har under studiens utdragna avslutningsfas påbörjats för att skapa förutsättningar 

för planering, t ex att kombinera gästdata med trafikflöden. Andra typer av åtgärder ligger längre 

fram i tiden eftersom det saknas både planering och finansiering av dessa. Genomförandet sträcker 

sig därför mellan 2013 till 2025. 
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3. Vart är vi på väg 

Gemensam målbild 

Studien har i huvudsak genomförts i tre workshoppar med många berörda aktörer och syftet med 

problemlösningen varit att utgå från de gemensamma bilder av mål samt därefter behov, brister och 

problem med rörelser som dessa visat på. Under arbetet i workshop 1, där många och viktiga aktörer 

var med, togs målbilder fram som ställdes i relation till olika samhällsmål på nationell, regional och 

lokal nivå. Dessutom togs inriktningar för åtgärder fram av gruppen och hela arbetet utgick från ett 

gemensamt arbete 2009 med i huvudsak samma aktörer som nu. Redan 2007 togs en vision för 2020 

fram med målet att 55 % av gästerna reser med tåg och 50 % av medarbetarna åker kollektivt till job-

bet. Samarbeten pågår sedan dess i den inriktningen. 

 

Målbilder från åtgärdsvalsstudien 

 Fler gäster och invånare, med plats för både permanent och besökarnas boende 
o Boende längre ut från centrum ger förändring för arbete/skola och samhällsservice?  
o Samhället vi vill skapa tas fram i fördjupad översiktsplan och kompletteras med en 

s.k.  ”masterplan” 

 Bilfritt centrum i Åre med lokalt kollektivt transportsystem 

 Hela resan - lokal kollektivtrafik kopplas till regional kollektivtrafik 

 Järnväg - gästernas behov av miljömässiga/hållbara alternativ är större än idag  

 Även flyget är ett möjligt färdmedel genom kollektiva transferlösningar 

 E14 som inte delar Åre by med bättre lösningar för gående och cyklister längs vägen samt 
större hänsyn även till anslutande vägar. 

o Integrera vägen med byn eller ”förbifart”, olika tidsaspekter och möjligheter? 

 Järnvägen och E14 som en viktig godskorridor – se möjligheterna och balansen mellan gods, 

arbetspendling och besökare, där alla delar behövs. 

De gemensamma målbilderna kan ge skillnader mellan lokala och nationella mål.  Besöksnä-

ringen bör få ökad tyngd – det är en fråga om överlevnad för kommunen. 

Inriktning för kommande åtgärder  

 Transportsystemen på fjäll, väg och järnväg är integrerade  

 Transportsystem för gång-, cykel- och kollektivtrafik (buss, tåg, flyg inkl transfer) är attraktivt 
och anpassat till gästernas och boendes tider (utveckla charter?) 

 ÖP har en viktig demokratiroll för utveckling av boendets lokalisering och en hållbar struktur  

 Lära av andras erfarenheter och goda exempel samt vara proaktiv för att lyckas 

 Utgå från gästernas och boendes behov 

 Besöks- och godsnäringen ökar båda behovet att utveckla järnvägen 

 E14 som en del av Åres utveckling 

 Tillföra kvaliteter på resan till/från Åre som ”minskar” känslan av långa avstånd  

 Hitta passande modeller för finansiering av åtgärder 

 Ta fram bättre underlag för bra beslut – resvanor, trafikflöden mm 

 Trimning av transportsystemet (små åtgärder) är en viktig del 
 

Åre kommun kommer under 2015 att ha samråd om den nya kommuntäckande översiktsplanen. En 

central fråga är att skapa ramar för hållbara samhällsstrukturer som kan möta utmaningar i framti-

den som t ex klimatförändringar, globalisering, urbanisering och ökade konflikter kring markanvänd-

ning. Att koncentrera tillkommande bebyggelse till noder som har goda förutsättningar för ett ökat 
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kollektivt resande är en del i detta. Utvecklingen behöver styras och planeras så att goda kommuni-

kationer och tillhandahållandet av samhällsservice är möjliga i framtiden, även med en relativt gles 

samhällsstruktur. Detta stöds även i arbetet med regional utvecklingsplan (RUS) för Jämtlands län 

2014-2030. Där beskrivs även att länet ska sträva mot att vara fossilbränslefritt år 2030.  

Behov, brister och problem idag 

Historiskt sett har utvecklingen av bostäder och turistiska anläggningar i Åre gått betydligt snabbare 

än anpassningarna av trafiksystemen. De senaste tio åren har i princip hela kommunens befolknings-

ökning skett i Åredalen (Duved – Åre – Björnänge - Undersåker), samtidigt som få åtgärder genom-

förts för att förbättra trafiksituationen i området.  De senaste 50 åren sedan Europavägen flyttades 

har 35 000 bäddar för gäster tillkommit samtidigt som relativt få insatser utförts i infrastrukturen. 

 

Mittstråket är utpekat som en del i ett Europeiskt transportnät (TEN-T) vilket utgör den strategiska 

ramen för infrastrukturbyggande inom EU. Avsikten är att bidra till ökad tillgänglighet genom en inre 

marknad som fungerar på ett smidigt sätt och medverkar till sammanhållning i hela unionen. Det är 

även utpekat som Riksintresse samt rekommenderat för transporter med farligt gods. Detta påverkar 

hur nya verksamheter och anslutningar med vägar bör planeras och utformas. 

 

De brister och problem som lyftes fram under workshop 1 anknöt väl till de beskrivningar som redo-

visats tidigare i rapporten under bl a problembild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Diskussioner under workshop 2013-01-30 

 

I avslutningsfasen av åtgärdsvalsstudien, efter de tre workshopparna, har ytterligare ett område av 

problem/behov lyfts upp in i åtgärdsvalsstudien: 

 De brister i tillgänglighet som ökar anledningen att korsa järnvägen där det är förbjudet. Unga i 

Duveds skola, årskurs sex har arbetat med frågan och processledningen har intervjuat aktörer 

under mars 2014. Behoven och problemen som uttrycks är: 

 Brister i tillgänglighet över järnvägen ger omvägar som i sin tur betyder att många tar genvägar. 

 Behov att ta sig till platser och aktiviteter som inte går att nå utan att korsa järnvägen, t ex båtar, 

bada, fiska och åka skidor på isen 

 Alltför sena utrop av spårändring, dessutom inte på engelska för utländska besökare 

 Svårförståelig och bristfällig skyltning vid stationsområdet 

 Perrongerna används som gångstråk från väster i högre grad än längs bilvägen 
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4. Hur kommer vi dit vi vill 

Möjligheter och hinder samt de fyra stegen 

Fyrstegsprincipen började användas av Vägverket i slutet på 90-talet men har haft svårt att få riktigt 

genomslag. Nu ska den användas och ger möjligheter till ”smarta lösningar” i åtgärdsvalsstudier för 

åtgärder inom alla fyra stegen samt för samtliga möjliga transportslag. Den är indelad i följande steg: 

1. Tänk om - Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt  

2. Optimera - Åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon  

3. Bygg om - Begränsade ombyggnadsåtgärder 

4. Bygg nytt - Nyinvesteringar och större ombyggnads-åtgärder 

Fyrstegsprincipen med fokus på steg 1- och 2-åtgärder har varit en förutsättning i arbetet tillsam-

mans med aktörerna. Under slutdelen av den första samt under hela den andra workshopen arbe-

tade deltagarna i olika sammansättningar med att ta fram tänkbara åtgärder utifrån fyrstegsprinci-

pen. Därefter under slutet av den andra och under den tredje workshopen fortsatte arbetet på olika 

sätt med att prioritera åtgärder och ta fram ansvar samt samarbeten för genomförandet. 

 

En annan möjlighet är att låta medborgare vara delaktighet i delar av åtgärdsvalsstudiens framta-

gande av mål, problem/behov och åtgärder. Eleverna i årskurs 6 på Duveds skola har arbetat med 

planeringsprojekt i Åredalen på samhällskunskapslektionerna under hösten/vintern 2013/2014. Ele-

verna har arbetat i grupper och själva valt sina projekt (se bilaga 1). Planeringsprojekten är en del i 

kommunens dialogprocess i framtagandet av fördjupad översiktsplan och är också ett bidrag i åt-

gärdsvalsstudien. Den 14 februari presenterade eleverna sina resultat för politiker i Åres kommunsty-

relse och representanter för Trafikverket. Trafikverket bjöd även in de unga att vara delaktiga i att ta 

fram problem och lösningar med brister i tillgänglighet över järnvägen som redovisades för process-

ledningen den 4 april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Redovisning i Duveds skola 2014-02-14 

Lösningar mot målen 

Förslaget till övergripande inriktning för åtgärder har bäring mot de gemensamma målbilderna och 

att det finns aktörer som har för avsikt att genomföra desamma. Det finns även en överensstäm-

melse hos de unga i kommunen som varit delaktiga i ÖP-arbetet om inriktningen. Det är till stora de-

lar steg 1-/2-åtgärder samt några steg 3-/4-åtgärder för framförallt gång- och cykeltrafik som föreslås 

i inriktningen vilka även medverkar till att utveckla samarbeten mellan aktörerna. 
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Åtgärdsinriktningar 

På kort sikt: 

 Gemensam målbild kopplad till fördjupad översiktsplan (FÖP)  

 Marknadsmässiga P-avgifter i gemensamt Parkeringsbolag  

 Skidbussar med tätare tider som går ända fram till målpunkter  

 Omgående införa en bäddavgift för att underlätta finansiering av andra åtgärder  

 Bättre skyltning av gångstråk och bygga fler cykelvägar (först Björnänge-Duved)  

 Möte kring en ”Masterplan” med olika aktörer (en slags affärsplan som kompl översiktspla-
neringen) 

 Offensiv marknadsföring om de kollektiva resmöjligheterna  

 Kontinuerliga mätningar av trafik och flöden  

 Integrera linjebuss- skidbuss-taxi  

 Bytesdagar 7 dagar/vecka – flexiblare bytessystem – jämnare flöden  

 Samordning av tåg-, busstabeller (Länstrafik, anslutningsbussar, skolbussar)  
 

På medellång sikt: 

 Besöksnäringen ses som viktig näringsgren – underlättar finansiering av lösningar  

 Hitta finansieringsmodeller för allmänna nyttor – vad – hur – när – vem  

 Väg 638 blir till kommunal väg – större möjlighet att påverka transporterna  

 Utveckla gång- och cykelvägar ytterligare  

 Förbättring av korsningen Björnen-E14  

 Förbereda för gemensam trafik på spår över gränsen  

 Vägunderhåll för mer välkomnande infarter, från t ex E14 Frönäset  

 Projektidé: Utan bil till och i Åre  
 

På lång sikt: 

 Förtätning av boende och verksamheter i noder  

 Gång- och cykelvägar finns i system, och är sammanhängande  

 Tunnel/nedgrävd vägsträckning genom Åre samhälle – förenar TEN-T med lokalgata  

 Avlastande parallellväg till E14  

 Boende i perifera lägen – permanentboende i t ex Björnänge  

 Bilfritt centrum i Åre  
 

Från de ungas projekt under hösten/vintern 2013/2014 kan man se att fyra av åtta grupper poängte-
rar vikten av att satsa på gång- och cykelvägar och att fem grupper pekar på kommunikationer all-
mänt samt att några tar upp vikten av att lokalisera bebyggelse ”nära” service och kommunikationer. 
De flesta grupper argumenterar för att det behövs mer permanentbostäder för att få en fortsatt ut-
veckling i dalen. Eleverna redovisar viktiga behov och förväntningar som unga har på sin framtida 
livsmiljö och dessa är viktiga att ta vara på i både kommunens och Trafikverkets planering. 
 
Några citat från redovisningen: 
Gång- och cykelväg mellan Åre och Björnänge 

”det finns ett stort behov av gång- och cykelväg, alla klagar på E14” 

Bostadsområde och rondell Björnänge/Svedje 

”Rondell vill vi ha för att det ofta händer olyckor vid ICA Björnänge och Åre chokladfabrik. Vi vill också 

ha ett övergångsställe för cykel och fotgängare” 
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Bostäder Kallströms lägda 

”eftersom ni förhoppningsvis ska bygga en cykelväg/gångväg via Björnänge-Åre så vill vi att den 

vägen ska gå ner vid Kallströms lägda till gamla vägen” 

”vi vill också kunna åka på tågen med våra busskort” 

Bostadsområde Kläppen 

”för att vi och många andra ska flytta tillbaka så måste det finas jobb och transporter till det” 

”sen är en gång- och cykelväg något som skulle behövas från Duved till Ullån, där det redan finns en 

till byn” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text från redovisning i Duveds skola 2014-02-14 

 

Från de ungas arbete samt intervjuer om brister i tillgänglighet över järnvägen är områden/punkter 

som pekats ut som vanliga att korsa vid: hopptornet, skateboardrampen, stationen, sotargränd, ICA – 

Holidaybron (under), Bahnhof Café samt nedanför stallet vid Björnänge. Förslagen till åtgärder är att: 

 Ordna fler övergångar 

 Ljus- och ljudsignaler på utsatta ställen 

 Staket och kameror där det behövs 

 Inte ha roliga grejer på andra sidan järnvägen 

 Förbättra informationen till tågresenärer vid spårbyten (tidigare och även på engelska) 

 Förtydliga informationen om var man får eller inte får korsa mellan stationen och Holiday C. 

  



   

5. Vad kan var och en bidra med 

Övergripande inriktning 
Förslaget till övergripande inriktning för åtgärder har bäring mot de gemensamma målbilderna och 
det finns aktörer som har för avsikt att medverka i genomförandet.  

 

 

 

 

 

 
Grupparbeten/redovisning under workshop 2013-03-21 

Genomförande, tid och samband mellan åtgärder för en helhet 
Under den sista workshopen 2013-05-21 sammanställdes åtgärdsriktningar där det var tydligt att det 
fanns ansvar samt samarbeten bland närvarande aktörer. Detta visade på ett sammanhang mellan 
åtgärderna där samarbeten och var och ens åtaganden är viktiga för att nå mot målen i det fortsatta 
arbetet.  
 
Efter arbetet i workshoppar har processledningen från Åre kommun och Trafikverket gjort en enkel 
översiktlig sammanvägd bedömning av effekter och kostnader och därefter sammanställt åtgärder 
som kan vara bra att börja med i genomförandet. Helt enkelt ett förslag till prioritering av början. 
Åtgärdsinriktning   Ansvar Steg i fyrstegsprincipen 
Kort sikt 2014-2016 
*Integrera linjebuss, skidbuss, taxi, samordning tidtabeller D,Å,S,L 2. Optimera 
(Länstrafik, anslutnings-, skolbussar)   RKM,Transp 
*Skidbussar med tätare tider som går till målpunkter  S,RKM, D 1. Tänk om 
*Omgående införa en bäddavgift för att underlätta  D 1. Tänk om 
finansiering av andra åtgärder     
*Marknadsmässiga P-avgifter i gemensamt P-bolag  Å,D,S,H,K 2. Optimera 
*Bättre skyltning av gång/cykelstråk   D,Å,T 2. Optimera 
*Bygga fler cykelvägar, först Björnänge-Duved T, Å 4. Bygg nytt 
*Bytesdagar 7 dagar/vecka, flexiblare/jämnare flöden  S,Å,D 2. Optimera 
Medellång sikt 2017-2020 
*Projekt: Utan bil till och i Åre   Å,D,S,Transp 2. Optimera 
*Utveckla gång- och cykelvägar ytterligare   Å,T 3. Bygg om 
*Förbättring av korsning Björnen-E14   T,Å 3. Bygg om 
*Planering för förtätning av boende/verksamheter i noder Å,Expl 1. Tänk om 
 

14 

 



   

Lång sikt 2021 -- 
*Byggande i noder   Expl, Å 4. Bygg nytt 
*Gång- och cykelvägar i system och är sammanhängande  Å,T 3. Bygg om 
*Tunnel/nedgrävd vägsträckning genom Åre samhälle T,Å,Reg 4. Bygg nytt 
*Avlastande parallellväg till E14   Å 4. Bygg nytt 

(Förklaring: D – Destination Åre, Å – Åre kommun, S – Skistar, RKM – Reg kollektivtrafikmyndigh, H – Holiday club, K – 
Konsum, T – Trafikverket, L – Länstraf, Transp gods/person – transportörer, Expl – exploatörer, Reg – Regionförbund Z) 

 
Aktiviteter som ger goda förutsättningar för andra åtgärder (Å,T,D,S,Reg m fl?) 
• Ta fram en ”Masterplan” tillsammans (en slags affärsplan som kompl översiktsplaneringen) 
• Gemensam målbild kopplad till fördjupad översiktsplan 
• Kontinuerliga mätningar av trafik och flöden 
• Hitta finansieringsmodeller för allmänna nyttor – vad – hur – när – vem 
• Besöksnäringen ses som viktig näringsgren – underlättar finansiering av lösningar 
• Väg 638 blir kommunal väg – större möjlighet att påverka transporter 
• Lobbying för att få mera medel till åtgärder 
 
Rekommendation till inriktning av genomförandet är att: 

• Genomföra arbetet tillsammans i enlighet med prioriterade åtgärdsinriktningar och förutsätt-
ningsskapande aktiviteter. 

• Ta tillvara de ungas förslag och tankar om planering, gång- och cykelvägar, ”rondell” mm 
samt förslagen för att förbättra säkerhet och tillgänglighet över järnvägen. 

• Omgående påbörja en förhandlingsprocess kring avsiktsförklaringar mellan de största aktö-
rerna (Trafikverket, Åre kommun, Destination Åre) med utgångspunkt från tabellen nedan.  

• Teckna samarbetsavtal mellan kommunen och Trafikverket kring fysisk planering. 
• Följa trafikutvecklingen utifrån de kontinuerliga mätningarna och använda dessa och andra 

fakta tillsammans när nya och kända behov/problem ska lösas. 
• Påbörja planläggning av gång- och cykelväg Björnänge - Frönäset snarast. 
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6. Efter åtgärdsvalsstudien 

Vem gör vad 

Grunden till det gemensamma genomförandet bör klargöras i avsiktsförklaringar mellan aktörer efter 

åtgärdsvalsstudien och därför bör förhandlingsprocessen om dessa påbörjas så snart som möjligt. 

Dessutom har en del av grundförutsättningarna för att kunna följa att utvecklingen går åt rätt håll 

lagts genom de kontinuerliga mätningarna av trafik på väg som påbörjats under juli och november 

2013. I ”Vad kan var och en bidra med” finns grunden till ett fortsatt gemensamt arbete mot målen. 

Samtidigt är det viktigt att alla medverkande tar del av resultat och rekommendationer för inriktning 

av genomförandet, för att ha kunskap och kunna bidra på bästa sätt. 

”Karta och kompass” – att hålla riktning mot målen 

Avslutningsfasen med att ställa samman och redovisa åtgärdsvalsstudien med: arbete i workshop, de 

ungas arbeten mm har tagit alltför lång tid. På grund av detta är det angeläget att det fortsatta sam-

arbetet tydliggörs genom att aktörerna träffas och stämmer av vad som redan görs och vad som be-

höver göras ytterligare under 2014. Oavsett detta bör aktörerna träffas minst var annat år för att 

stämma av vad som görs och vad det leder till. Helt enkelt visa på vikten av ”allas bidrag ”samt ta 

fram ”karta och kompass” samt. Kartan är de prioriterade åtgärdsinriktningarna, kostnader och an-

svar. Kompassen är målen, inriktningen för åtgärderna, bedömning av effekter och den gemen-

samma uppföljningen. 

 

 

Redovisning vid workshop 2013-01-30 
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Bilaga: Elevprojekt samhällsplanering 

 



1

ELEVPROJEKT SAMHÄLLSPLANERING
UNDERLAGSRAPPORT ÖVERSIKTSPLAN ÅRE KOMMUN



2

INNEHÅLL
Bakgrund och syfte  3
Sammanfattning  4
Elevprojekt    5
Utveckling av Forsaberget 

Bostadsområde Kläppen 

Bostadsområde Duveds  camping 

Bostäder Kallströms lägda 

Utveckling av Renfjället 

Bostadsområde och rondell Björnänge/Svedje 

Gång- och cykelväg mellan Åre och Björnänge 

Utveckling av området kring Fröå tjärn 

Arbetet med elevprojekten på Duveds skola har letts av:
Annicka Eliasson, SO-lärare Duveds skola

Linda Öhman, SO-lärare Duveds skola

Ida Thuresson, översiktsplanerare Åre kommun

Veronika Viström, miljöinspektör Åre kommun

Karin Söderberg, mark- och exploateringsingenjör Åre kommun

Foton: Ida Thuresson, Åre kommun och Thomas Larsson, Trafikverket

Tack till alla elever som skapade och  presenterade planeringsprojekten!
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INNEHÅLL
Bakgrund och syfte  3
Sammanfattning  4
Elevprojekt    5
Utveckling av Forsaberget 

Bostadsområde Kläppen 

Bostadsområde Duveds  camping 

Bostäder Kallströms lägda 

Utveckling av Renfjället 

Bostadsområde och rondell Björnänge/Svedje 

Gång- och cykelväg mellan Åre och Björnänge 

Utveckling av området kring Fröå tjärn 

BAKGRUND OCH SYFTE
Under delar av vintern 2013-14 har eleverna i årskurs 6 på  Duveds skola använt samhällskun-

skapslektionerna till att arbeta med planeringsprojekt runt om i  Åredalen. Eleverna har grupp-

arbetat och har själva valt lokalisering och typ av projekt.

Planeringsprojekten är en del i kommunens dialogprocess inför framtagandet av en ny kommun-

täckande översiktsplan och har också varit ett bidrag till den Åtgärdsvalsstudie som Trafikverket 

bedrivit i Åre. 

Tanken är inte primärt att elevernas projektidéer ska få direkt utslag i den kommande översikts-

planen, däremot visar projekten och elevernas resonemang på viktiga behov, önskemål och för-

väntningar som dagens unga har på sin framtida livsmiljö. Dessa tankar är viktiga att ta med i det 

kommunala planeringsarbetet.

Projektarbetet har också varit ett sätt att knyta undervisningen i samhällskunskap till verkligheten 

och att ge eleverna insikter kring de olika intressen och förutsättningar som ligger till grund för 

samhällsplanering.

Den 14 februari presenterade eleverna sina arbeten för politikerna i Åre kommuns kommun-

styrelse och representanter från Trafikverket. Kartor, modeller och annat projektmaterial ställdes 

därefter ut på biblioteket i Åre.

Utställning av elevernas planeringsprojekt på Åre bibliotek
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SAMMANFATTNING
Kommunikationer och infrastruktur
I stort sett alla grupper poängterar att det är viktigt att satsa på gång- och cykelvägar. De framtida 

planeringen bör sträva efter att barriärerna som skapats av E14 och Mittbanan byggs bort så gott 

det går. Korsningen E14/Fröåvägen bör enligt eleverna byggas om till en rondell. Ett par grupper 

har försökt att skapa bostadsområden där bilen har en underordnad roll (vilket kräver en strategisk 

planering av infrastruktur) och flera grupper påpekar vikten av att ha nära till välfungerande kol-

lektivtrafik.

Bostäder
Merparten av projekten innehåller permanentbostäder, eleverna argumenterar för att det krävs för 

att kunna åstadkomma en fortsatt utveckling i dalgången. Flera projekt blandar permanent- och 

fritidsboende. De projekt som primärt innehåller permanentboende är medvetet placerade i rela-

tivt centrala lägen där det är nära till service och kommunikationer.

Aktiviteter
Nästan alla grupper strävar efter se till olika människors behov av aktiviteter och mötesplatser 

inom sina projektområden – en fråga som många elever betonar som viktig för att få ungdomar 

att trivas.

Nya skidområden
Tre grupper har studerat större utbyggnadsområden för bostäder och service kopplat till skidåk-

ning. Två av grupperna har gjort planer på södra sidan om Åresjön och en grupp har tittat på 

möjligheterna att utveckla området kring Fröå tjärn/Förberget.

Övriga synpunkter
Vid frågan om vad de tycker är bra respektive dåligt med att bo i Åre kommun svarar eleverna att 

det är positivt att det finns goda förutsättningar för fysiska aktiviteter som skidåkning och cykling, 

att stämningen i Åre är mysig, att det är lätt att ta sig ut i naturen och att det är nära till mycket 

inom byn. 

Som negativt nämner ungdomarna att det finns få alternativa aktiviteter utöver skidåkning och 

cykling, att skoltransporterna för elever som bor i ytterområden inte fungerar bra och att de saknar 

gång- och cykelvägar, mötesplatser för ungdomar, multi- och tennishall, större utbud i affärer och 

fler linjer på gymnasieskolan.
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ELEVPROJEKT

AA

B

C
D

E
F

G

H

A. Utveckling av Forsaberget (Renbo)

B. Bostadsområde Duveds camping

C. Bostadsområde Kläppen

D. Bostäder Kallströms lägda

E. Utveckling av Renfjället (Renen)

F. Gång- och cykelväg Åre - Björnänge

G. Bostadsområde och rondell Björnänge/Svedje

H. Utveckling av området kring Fröå tjärn

UTVECKLING AV FORSABERGET
Projektets innehåll
Utveckling av området söder om Duved med nya förbindel-

ser över älven och bostads- och aktivitetsområde med bland 

annat liftar, skidnedfarter, skola, ishall och zipline. 

Elevernas tankar kring projektet
”Vi ville förstora Duved, byn är lite tråkig idag. Det här är ett 

sätt att använda andra sidan om älven.”

Eleverna var efter presentationen för politikerna mest nöjda 

med bron över älven, backarna och liftarna.

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 i framtiden kan det finnas möjligheter att utnyttja om-

råden på södra sidan av älven (vilket kräver goda kom-

munikationer över vattnet)

•	 utveckla Duveds skola 

•	 skapa fler mötesplatser och aktiviteter.
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BOSTADSOMRÅDE DUVEDS 
 CAMPING

Projektets innehåll
Omvandling av det befintliga campingområdet till bostads-

område med kvartersbebyggelse och aktivitetsytor.

Elevernas tankar kring projektet
”Området är stort och centralt och det har inte någon bra 

användning idag. Här har man nära till nästan allt: affär, 

skola, station och kompisar.” 

Eleverna är framförallt nöjda med områdets tillgänglighet 

och upplägg med kvarter där det är lätt att umgås. 

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 bygga bostäder med fokus på tillgänglighet och sociala 

faktorer

•	 omvandla centralt belägna ytor och använda dem effek-

tivare

•	 aktivitetsytor

BOSTADSOMRÅDE KLÄPPEN
Projektets innehåll
Bostadsområde med lekplats och utegym i nedre Kläppen.

Elevernas tankar kring projektet
”Det här är en ganska central plats nära service där det borde 

vara möjligt att bygga utan att förstöra andra värden. Vi ville 

få plats med många hus - också billigare alternativ - och möj-

liggöra boenden för familjer.”

Eleverna tycker att det är viktigt att skapa säkra trafikmiljöer 

med bra gång- och cykelvägar.

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 bostäder med närhet till service, 

•	 satsningar på gång- och cykelvägar. 

•	 aktivitetsytor anpassade till alla åldrar - viktigt ur ett 

folkhälsoperspektiv.
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BOSTÄDER KALLSTRÖMS LÄGDA

Projektets innehåll
Två punkthus för hyresbostäder på kallströms lägda. Under-

jordiska parkeringar, flyttad busshållplats och ny gång- och 

cykelväg.

Elevernas tankar kring projektet
”Det är viktigt att skapa fler hyresrätter centralt, det kan leda 

till fler helårsjobb. Vi vill ha underjordiska parkeringar, på så 

vis får man plats med fler byggnader och bostäder.”

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 satsa på tät bebyggelse för permanentboende i centralt 

läge

•	 undvika markparkeringar

•	 fortsätta gång- och cykelväg från Björnänge till Duved

•	 skapa aktivitets- och mötesplatser för unga 

UTVECKLING AV RENFJÄLLET
Projektets innehåll
Skidområde och bostäder för permanent- och fritidsboende 

på södra sidan om Åresjön. Bilfritt område med kabinbanor 

och broar över sjön. En stor Åre-skylt a´la Hollywood. Sats-

ning på nytt parkområde liknande Bräcke.

Elevernas tankar kring projektet
”Vi är mest nöjda med Åreskylten och broarna över sjön, 

men vi borde ha planerat lite mer för bofasta.” 

Även om eleverna egentligen tycker att idén om ett bilfritt 

område är bra insåg de efter ett tag att det blir väldigt kom-

plicerat och dyrt att ha stora parkeringsytor och bergbanor.

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 möjligheten att någon gång i framtiden utnyttja Ren-

fjällssidan av Åre

•	 tanken om bilfria miljöer

•	 förbindelser över sjön

•	 att blanda permanent- och fritidsboende
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GÅNG- OCH CYKELVÄG MELLAN ÅRE 
OCH BJÖRNÄNGE

Projektets innehåll
Dubbelfilig gång- och cykelväg mellan Holidaybron och 

Vikverket. Skyltar som bl a visar avfarter. Brokonstruktion 

som tål förändrade vattennivåer i sjön.

Elevernas tankar kring projektet
”Vi ville göra något annorlunda. Det finns ett stort behov av 

en cykelväg - alla klagar på E14.” 

Eleverna tycker att läget vid stranden är bra eftersom det är 

säkert och vackert. 

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 klimatanpassningar och beredskap för översvämningar

•	 vikten av att skapa överfarter över E14 och järnvägen 

•	 ta bort barriärer och skapa stråk

•	 gc-vägars funktion och lokalisering (olika typer av nytt-

jande kräver attraktiva lokaliseringar)

BOSTADSOMRÅDE OCH RONDELL 
BJÖRNÄNGE/SVEDJE
Projektets innehåll
Rondell/cirkulationsplats i korsningen E14 - Fröåvägen. Nytt 

bostadsområde med familjeinriktning väster om Svedje by.

Elevernas tankar kring projektet
”Vi är mest nöjda med rondellen, i den korsningen sker det 

många olyckor och med en rondell blir det säkrare.” 

Eleverna vill att fler familjer ska ha möjlighet att flytta till 

Åre och ser sitt projektområde som en möjlighet att skapa 

bostäder för både permanent- och fritidsboende. De är mest 

nöjda med rondellen och tycker att det svåraste har varit att 

hantera höjdskillnaderna inom sitt planområde.

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 göra korsningen vid Björnänge säkrare genom cirkula-

tionsplats

•	 fler busshållplatser och gång- och cykelvägar

•	 satsningar på olika typer av boenden
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UTVECKLING AV OMRÅDET KRING 
FRÖÅ TJÄRN

Projektets innehåll
Bostads- och aktivitetsområde runt Förberget och Fröå tjärn.

Elevernas tankar kring projektet
”Vi vill utnyttja området runt Fröå Tjärn bättre. Det är vik-

tigt att planeringen utgår från alla åldrars behov. Vi vill visa 

att Åre inte bara är skidåkning!” 

Eleverna är nöjda med hur de utnyttjat tjärnen för aktiviteter 

och att de skapat fler skidbackar, däremot tycker de att det 

har varit klurigt att planera för transporter inom området - 

kanske blir det för komplicerat med kabinbanor?

Viktigt att komma ihåg i kommunal planering
•	 utvidgningsmöjligheter för skidområdet på Förberget

•	 se till alla åldrar vid planering

•	 planering av kommunikationer inom och till områden



Översiktsplan
för Åre kommun



Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se
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