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INITIERA
Bakgrund och syfte
Falu kommun och Svärdsjö intresseförening har till Trafikverket och Region Dalarna
(länsplaneupprättare) lyft brister i tillgängligheten och trafiksäkerheten längs med väg 850 genom
Svärdsjö. Region Dalarna har utifrån Falu kommuns prioriteringar och i samråd med Trafikverket
fattat beslut om att föreslå Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie med syfte att öka
tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs med den aktuella sträckan mellan
korsningarna väg 850/väg 881.1 (Boda) och väg 850/väg 888 (Höganäs/Trollnäs) (se figur 1) i
samverkan med berörda aktörer och intressenter. Av de rekommenderade åtgärder som föreslås i
åtgärdsvalsstudien kommer ett antal åtgärder att finansieras med medel från länsplanen för
transportinfrastruktur.
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att skapa samsyn mellan viktiga aktörer gällande nuvarande brister,
behov och mål samt åtgärder som behöver vidtas längs aktuell sträcka. Brister längs sträckan avser
främst oskyddade trafikanter sett ur tillgänglighets- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Avgränsningar
Åtgärdsvalsstudien omfattar väg 850 genom tätorten Svärdsjö i Falu kommun, se figur 1. Norr om
Svärdsjö sträcker sig studieområdet fram till korsning väg 850/väg 888 där väg 850 viker av österut
och väg 888 fortsätter norrut mot Linghed. Söderut sträcker sig studieområdet fram till korsningen
väg 850/ Liljansvägen/avtagsväg mot Bengtsheden (väg 881.1) i jämnhöjd med Liljansskolan i Boda.
Studien innefattar även hur anslutande gator, gång- och cykelnät och den omkringliggande
bebyggelsen ansluter till och kopplas samman med studieområdet.
Aktuell sträcka längs väg 850 som ingår i åtgärdsvalsstudien är cirka 7 km.
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Figur 1. Vägsträckning (streckad röd linje) för den aktuella åtgärdsvalsstudien.
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Aktörer och övriga intressenter
Projektgrupp:
•

Mika Viisteensaari, projektledare, Trafikverket

•

Isak Jakobsson, uppdragsledare, Sweco

•

Lotta Fritz, processledare, Sweco

•

Sofie Larbom, handläggare, Sweco

Intern referensgrupp;
•

Johanna Ingre, Trafikverket

Extern referensgrupp:
•

Region Dalarna

•

Falu kommun

•

Svärdsjöskolan

•

Björkhagsskolan

•

Liljansskolan

•

Svärdsjö ridklubb

•

Svärdsjö IF

•

Svärdsjö intresseförening

•

Borgärdets vägförening

•

Transportföretag

•

Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Dalarna
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Tidigare planeringsunderlag och gällande planer
Översiktsplan FalunBorlänge (2014)
Falu kommuns översiktsplan (Översiktsplan FalunBorlänge) antogs 2014-06-12 av Falu kommun. Av
översiktsplanen framgår att det inte finns några utpekade planerade bostadsområden i Svärdsjö
förutom några landsbygdsområden i strandnära lägen (LIS-områden) strax söder om Svärdsjö mot
Boda, se figur 2.

Boda

Figur 2. Rosamarkerade områden är LIS-områden. Källa: Översiktsplan FalunBorlänge 2014.

Fördjupad översiktsplan – delar av landsbygden (pågående arbete)
Falu kommun arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden där orterna
Svärdsjö och Boda ingår. Samråd för den fördjupade översiktsplanen har skett under våren 2018. Det
som föreslås i den fördjupade översiktsplanen för Svärdsjö är bland annat att service och handel ska
finnas centralt i orten samt att det planeras områden för bostäder i både Svärdsjö och Boda. Vid
Hedvägen i Svärdsjö föreslås ett område för 10–20 tillkommande bostäder inom de närmsta 10 åren.
Svärdsjö centrum föreslås att förtätas med bostäder, centrumfunktioner samt kommersiell och
offentlig service. På längre sikt, 11–20 år, föreslås det tillskapas 10–15 bostäder i anslutning till
Lumshedsvägen öster om Svärdsjö. Vid Gruvvägen västra i Boda föreslås 5–10 bostäder möjliggöras
på kort sikt, 0–10 år. Utöver detta föreslås på längre sikt, 11–20 år, ett ytterligare område för 10–15
bostäder längsmed Gruvvägen. Generellt är områdena som pekas ut i den fördjupade översiktsplanen
för Svärdsjö ganska små vilket gör att det inte blir några stora konsekvenser på vägnätet. Samtliga
områden som pekats ut ligger inom 500 - 1 000 m från befintliga busshållplatser.
Cykelplan för Falu kommun (2014)
Kommunen har en cykelplan från 2014 där cykelväg längs med väg 850 genom Svärdsjö pekas ut som
högt prioriterad (prio 1 av alla cykelvägar i Svärdsjö), se figur 3. Anslutande cykelvägar på Toftbyvägen
(väg 876) fram till ridskolan och Lumshedsvägen (väg 880) fram till Björkhagsskolan har även pekats
ut som viktiga (prio 3 respektive prio 2 av alla cykelvägar i Svärdsjö). Vidare föreslås hastighetssäkrade
passager över väg 850 i centrala Svärdsjö. Cykelplanen redovisar även förslag på framtida cykelvägar
mellan Svärdsjö och Boda samt från Svärdsjö och norrut till korsning väg 850/väg 888, se sträcka 9
och 6, i figur 4.
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Figur 3. Åtgärder för cykeltrafik i Svärdsjö. Källa: Cykelplan för Falu kommun, 2014.

Figur 4. Nya cykelvägar mellan tätorter. Nr 6 är ny cykelväg mellan Svärdsjö – korsning väg 850/ väg 888, nr 9 är
ny cykelväg Svärdsjö-Boda. Källa: Cykelplan för Falu kommun, 2014.
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Rätt fart i Svärdsjö (2011)/Hastighetsplan (pågående arbete)
År 2011 genomfördes en analys av hastighetsgränser i Svärdsjö (”Rätt fart i Svärdsjö”). Av analysen
framgår att hastighetsgränserna för väg 850 genom Svärdsjö bör anpassas till jämna steg (t.ex. 40
km/h och 60 km/h) samt 30 km/h. Det innebär att 50 km/h på sikt ersätts med antingen 40 eller 60
km/h beroende på hur den fysiska miljön ser ut. Förslaget är att hastighetsbegränsningarna i Svärdsjö
skyltas om till att vara 40 km/h på större delen av genomfarten, 30 km/h vid Svärdsjöskolan och
därefter 60 km/h norrut.
Arbetet med översynen av hastigheterna har återupptagits av Falu kommun inom ramen för en
hastighetsplan. Hastighetsplanen beräknas kunna antas sommaren 2019 för att sedan under hösten
2019 kunna genomföras, t.ex. vad gäller eventuell omskyltning av hastighetsgränser. Arbetet med
hastighetsplanen kommer att förhålla sig till de åtgärdsförslag som tas fram inom ramen för denna
åtgärdsvalsstudie.
Gällande detaljplaner
Det finns flera detaljplaner inom Svärdsjö som berör eller angränsar till studieområdet. Gällande
detaljplaner finns att läsa på Falu kommuns hemsida 1.

Överenskommelse mellan aktörer
för genomförande av studie, eventuellt:

Ja ☐

Eventuell kommentar:

Det finns i dagsläget ingen undertecknad överenskommelse mellan

Nej ☒

Trafikverket och Falu kommun. Den senaste gällde fram till 2015.

Medverkande kompetenser och personer:
Isak Jakobsson, Sofie Larbom, Sara Johansson (Sweco) Mika Viisteensaari (Trafikverket)
Eventuell kommentar:

1

https://www.falun.se/kommun--demokrati/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/oversiktsplan-ochdetaljplaner/detaljplaner.html (Hämtad 2018-04-23)
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FÖRSTÅ SITUATIONEN
Problem, brister och behov
Längs väg 850 genom Svärdsjö har framför allt brister beträffande trafiksäkerhet, tillgänglighet,
transportekonomi och miljö identifierats.
Det finns ett behov av att se över möjligheten att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
längs väg 850 genom Svärdsjö. Sträckan upplevs som osäker av flera målgrupper (vägen används för
arbetspendling, turism och rekreation samt som skolväg). Det har inkommit synpunkter på att det
finns risker med att tung yrkestrafik och godstransporter samsas på samma vägbana som cyklande
barn utan att vara skilda åt på något sätt. Enligt boende på orten karaktäriseras yrkestrafiken av tunga
lastbilar, framförallt timmerlastbilar kopplat till närliggande skogs- och skogsförädlingsföretag.
Motorfordon, särskilt tung trafik, upplevs hålla en hög hastighet längs med aktuell sträcka av väg 850.
Denna uppfattning styrks av de hastighetsmätningar som gjorts under 2010 och 2016, se avsnitt
”Nuläge” som visar på att motorfordon överskrider den skyltade hastigheten. Upplevelsen av
vägrummet är att körbanan är bred medan trottoarerna är smala, vilket bidrar till att fotgängare
upplever sig gå nära biltrafiken. Vintertid är trottoarerna inte gångbara till följd av dåligt
vinterunderhåll. Vid busshållplats ”Svärdsjö centrum” i norrgående riktning finns det en risk för att
gående och cyklister kan ramla ned för betongmuren bakom busshållplatsen, se figur 5.

Figur 5. Betongmur bakom busshållplats ”Svärdsjö centrum”.

Behov finns av förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter till målpunkter inom Svärdsjö
centrum, t.ex. till vårdcentralen. Biltrafikanter upplever att skyltningen av hastighetsbegränsningarna
längs vägen är så omfattande och komplex att den tar uppmärksamhet från körningen. Det har även
uttryckts ett behov av att göra trafiksystemet i Svärdsjö mer praktiskt fungerande och estetiskt
tilltalande, för Svärdsjöbor, turister och andra besökare.
Boende i centrum upplever att tung trafik på väg 850 orsakar vibrationer.
Överlag finns en önskan om att främja ett hållbart samhälle genom att göra det möjligt att tryggt
promenera och cykla i centrum och dess omgivningar. Av de remissvar som inkom på ”Rätt fart i
Svärdsjö” (se avsnitt ”Tidigare planeringsunderlag och gällande planer”) framgår att det finns olika
uppfattningar om önskvärd hastighetsbegränsning genom Svärdsjö, bland annat med hänsyn till
transportekonomi för näringslivets transporter.
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Nuläge
Trafikverket är väghållare för väg 850 samt för de anslutande vägarna 876, 880, 881, 882 och 888.
Övriga anslutande vägar har enskild väghållare. Väg 850 är en transportsträcka för bland annat
arbetspendling, turism, kollektivtrafik och näringslivets transporter. Väg 850 är utpekad som
rekommenderad väg för transport av farligt gods.
Vägbredden på sträckan varierar mellan 7,5 och 11 meter. Den aktuella sträckan av väg 850 fick ny
beläggning under 2017.
Längs med väg 850 mellan Boda och Svärdsjö centrum finns generellt ingen yta avsedd för oskyddade
trafikanter. Det finns en kortare sträcka med avmålad yta för oskyddade trafikanter (Bengtshedens
plåt – korsning väg 850/väg 882) samt en separerad gång- och cykelväg förbi Missionskyrkan som
sammanbinder parallellt vägnät. I övrigt är gående och cyklister hänvisade att färdas på parallellt
vägnät som finns på delar av sträckan eller på väg 850. Från korsning väg 850/väg 876 till korsning
väg 850/väg 880 finns trottoar på båda sidor om väg 850. Från korsning väg 850/väg 880 finns
trottoar på västra sidan fram till Källevägen, medan den östra sidan har en avmålad yta för oskyddade
trafikanter. Norr om Svärdsjö är vägbanan avmålad för gående och cyklister fram till korsningen väg
850/väg 888 förutom vid Svärdsjö kyrka. Där övergår den målade ytan till gång- och cykelväg
separerad med grönyta på en kortare sträcka för att sedan ansluta till en gata där gående och cyklister
samsas med fordon genom området vid kyrkan. Efter Svärdsjö kyrka hänvisas gående och cyklister
åter igen till avmålad yta på vägrenen.
Längs med väg 850 genom Svärdsjö finns sju passager av karaktären övergångsställe och/eller
cykelpassage, se figur 6 för exempel på utformning och figur 7 för passagernas placering i Svärdsjö. I
Boda finns en planskild passage i anslutning till Liljansskolan.

Figur 6. Till vänster, befintlig passage Brosvedsvägen/väg 850. Till höger, befintlig passage Apoteksvägen/väg
850. Bilder från Google Maps, 2018.

I Borgärdet, motsvarande Svärdsjö tätort, bodde det år 2016 cirka 1 430 personer. Längs den aktuella
sträckan genom Svärdsjö centrum finns ett flertal målpunkter såsom förskola, grundskola,
vårdcentral, idrottsplats, bibliotek, fritidsgård, restauranger, service och handel. Se figur 7 för
målpunkter i Svärdsjö centrum. Söder om Svärdsjö centrum finns en ridskola samt badplats. I den
norra delen av Svärdsjö finns målpunkter som kyrka, hembygdsgård och badplats. Se figur 8 för
målpunkter i anslutning till aktuellt studieområde.
Svärdsjöskolan är en skola med elever i årskurs 7–9 och ligger centralt placerad i Svärdsjö.
Upptagningsområdet är de gamla socknarna Svärdsjö, Enviken och Sundborn. Svärdsjöskolan har
cirka 220 elever. Ett trettiotal vuxna arbetar på skolan. De elever i Boda som bor söder om bron vid
Bengtshedens plåt beviljas skolskjuts till Svärdsjöskolan pga. trafiksäkerhetsskäl, även om de enligt
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avståndet skulle kunna cykla. Björkhagsskolan som även den ligger i centrala Svärdsjö har cirka 120
elever i årskurs 1–6 samt två förskoleklasser. På Liljansskolan i Boda går cirka 50 barn, uppdelade i tre
klasser: Förskoleklass-årskurs 1, årskurs 2–3 och årskurs 4-6.

Figur 7. Målpunktskarta Svärdsjö centrum.
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Figur 8. Målpunkter i anslutning till aktuellt studieområde.
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Svärdsjö trafikeras norrut av linje 232, 235, 237 och 239. Söderut mot Falun trafikeras Svärdsjö av
linjerna 231, 233, 234, 235 och 237. Inom det aktuella området finns 14 stycken busshållplatser med
ett varierat totalt antal påstigande i norr- och södergående riktning under år 2017, se figur 9.
Busshållplatserna är av olika standard. I de centrala delarna är vissa busshållplatser t.ex. utrustade
med väderskydd medan andra busshållplatser längs med sträckan endast är försedd med stolpe vid
vägren.

Figur 9. Busshållplatser längs med aktuell sträcka samt totalt antal påstigande i norr- och södergående riktning
mot Falun under år 2017. Källa: Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Dalarna, 2018.
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På sträckan korsning väg 850/väg 888 till korsning väg 850/väg 882 är årsmedeldygnstrafiken 2 831
fordon/dygn varav 11 procent utgörs av tung trafik. På sträckan korsning väg 850/väg 882 söderut
genom Boda till korsning väg 850/avtagsväg mot Bengtsheden (väg 881.1) är årsmedelsdygnstrafiken
2 462 fordon/dygn varav 9 procent utgörs av tung trafik.
Den skyltade hastigheten genom Svärdsjö är 50 km/h. Norr om Svärdsjö är den högsta tillåtna
hastigheten 80 km/h. Vid Hembygdsgården strax innan korsningen väg 888/väg 850 är
hastighetsgränsen 60 km/h. Söder om Svärdsjö är den högsta tillåtna hastigheten 80 km/h.
Hastighetsbegränsningen övergår sedan till 60 km/h genom Boda, från bron över ”Seckan” fram till
Liljansvägen.
Hastighetsmätningar har gjorts vid fem tillfällen under 2016 (17–18 mars, 18–21 mars, 14–15 juni, 8–9
september och 9–12 september) för en mätpunkt på väg 850 strax söder om korsningen väg 850/väg
876 (se figur 10). Mätpunkten är placerad på en sträcka med skyltad hastighet 50 km/h, strax norr om
övergången från 80 km/h till 50 km/h. Mätningarna visar att all trafik överlag överskrider den
skyltade hastigheten med stor marginal. Personbilar utan släp håller en medelhastighet på 65–66
km/h dagtid (kl.06-22) och 71–76 km/h nattetid (kl.22-06). Lastbilar håller en medelhastighet på
62–66 km/h dagtid och övervägande 65–76 km/h nattetid, lite varierande beroende på om det rör sig
om lastbilar med eller utan släp. Medelhastigheten för trafik i södergående riktning är överlag
betydligt högre än för trafik i norrgående riktning sett till all trafik över dygnet.

Figur 10. Mätpunkt för mätning av hastighetsefterlevnad (grön prick) på väg 850 strax söder om korsningen väg
850/väg 876. Källa: Trafikflödeskartan, Trafikverket, 2016.

Hastighetsmätningar har gjorts vid sex tillfällen under 2016 (17–18 mars, 18–21 mars, 14–15 juni, 8–9
september, 9–12 september och 30 november-1 december) för en mätpunkt på väg 850 strax söder om
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korsningen väg 850/Liljansvägen/avtagsväg mot Bengtsheden (väg 881.1) i jämnhöjd med
Liljansskolan i Boda (se figur 11). Mätpunkten är placerad där den skyltade hastigheten växlar från
80 km/h till 60 km/h för norrgående trafik och vice versa för södergående trafik. Mätningarna visar
att personbilar utan släp håller en medelhastighet på 75–77 km/h dagtid (kl.06-22) och 80–84 km/h
nattetid (kl.22-06). Lastbilar håller en medelhastighet på 68–76 km/h dagtid och övervägande
72–81 km/h nattetid, lite varierande beroende på om det rör sig om lastbilar med eller utan släp.

Figur 11. Mätpunkt för mätning av hastighetsefterlevnad (grön prick) på väg 850 strax söder om korsningen väg
850/Liljansvägen/avtagsväg mot Bengtsheden (väg 881.1) i jämnhöjd med Liljansskolan i Boda. Källa:
Trafikflödeskartan, Trafikverket, 2016.

År 2010 gjordes, på uppdrag av Svärdsjö intresseförening, hastighetsmätningar i Svärdsjö centrum där
skyltad hastighet är 50 km/h. Mätningarna visar att det sker hastighetsöverträdelser vid
mätpunkterna. Vid mätpunkt väg 850/Hedvägen kör 85 procent av fordonen 59 km/h eller lägre och
medelhastigheten är 50 km/h. Vid mätpunkten väg 850/Brosvedsvägen kör 85 procent av fordonen 61
km/h eller lägre och medelhastigheten 48 km/h. Vid mätpunkten väg 850/Källevägen kör 85 procent
av fordonen 50 km/h eller lägre och medelhastigheten är 39 km/h. Inga större ombyggnader har gjorts
som skulle kunna ha inverkan på att hastighetsöverträdelserna blivit färre. Därmed bedöms
hastighetsmätningarna kunna ge en indikation på att hastighetsöverträdelser sker på väg 850 vid
mätpunkterna Hedvägen och Brosvedsvägen.
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Norr om Svärdsjö strax efter korsning väg 850/väg 888 mot Linghed ligger ett vattenverk med
tillhörande vattenskyddsområde.
Norr om Svärdsjö längs väg 850 finns en boplats som är klassad som fornlämning. Hembygdsgården
tillhör övrig kulturhistorisk lämning. I studieområdet längs med väg 850 finns ytterligare flera
områden klassade som övrig kulturhistorisk lämning.
Ett uttag från Strada2 visar att det på den aktuella sträckan mellan åren 2008 och 2017 har inträffat 29
olyckor med sammanlagt 34 skadade personer. Tre av personerna har blivit allvarligt skadade, nio
måttligt skadade och 22 lindrigt skadade. Tretton av de skadade personerna var fotgängare som halkat
eller snubblat i vägmiljö. Sex av de skadade personerna har suttit på moped och en av de skadade var
cyklist.

Kommande utveckling
I anslutning till tankstationen som ligger norr om Svärdsjö centrum planerar Svärdsjö intresseförening
en butik, ett kafé samt en biltvätt. Detta kommer att ske när det finns finansiering. I planerna ingår
även att anlägga en pendlarparkering. Pendlarparkeringen har förberetts med asfaltsbelagda in- och
utfarter samt genomfart. Marken ägs av Falu kommun och det finns en detaljplan över området som
möjliggör denna utveckling.
Den berörda sträckan är en viktig del i Dalatrafiks linjenät och i det förslag som kollektivtrafiksförvaltningen arbetar med kommer trafiken att jämfört med dagens trafik förstärkas mellan Falun och
Svärdsjö. Linje 235, som är områdets stomlinje, planeras att köras varje halvtimme under morgon och
eftermiddag på sträckan mellan Falun och Källegården i Svärdsjö. Sammanlagt per vardag innehåller
förslaget i skrivande stund 21 turer per riktning. Norr om Källegården är dock turutbudet glesare,
motsvarande en tur i timmen som fortsätter mot Linghed-Enviken. Linje 235 planeras att stanna på
samtliga hållplatser längs sträckan vilket innebär att turtätheten alltså är lika stor på samtliga
hållplatser fram till Källegården.
Busshållplatsen Svärdsjö centrum är en viktig bytespunkt i Dalatrafiks linjenät. Här sammanstrålar
linjerna från Lumsheden, Svartnäs, Hillersboda, Toftbyn och Enviken och ansluter till Falubussarna.
Svärdsjö centrum kommer att bli en ännu viktigare bytespunkt i det nya linjenät, då förslaget är att
mata fram resenärer med mindre fordon från glesbefolkade områden så att de kan byta till/från linje
235.
En hastighetskamera (ATK) planeras att sättas upp på väg 850 i jämnhöjd med Bengtsheden under
perioden 2019–2020.

Krav (funktion, tekniska, ekonomiska, miljö, trafiksäkerhet med
mera)
Åtgärdsförslag ska tas fram utifrån fyrstegsprincipen och fysiska åtgärder ska följa VGU (Vägar och
gators utformning).

2

Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om skador och olyckor
inom vägtransportsystemet.

19 (47)

Åtgärdsförslagen ska värna och förstärka tätortskaraktären i Svärdsjö, t.ex. göra tätorten mer
välordnad, strukturerad, med tydliga gränser mellan olika funktioner samt ha ett tydligt centrum och
en samlad transportnod.

Mål för lösningar (eftersträvad kvalitet)
De åtgärder och lösningar som tas fram för att lösa bristerna och uppfylla behoven ska bidra till att
uppfylla åtgärdsvalsstudiens mål inom åtgärdsvalsstudieområdet:
•

Förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan

Ja ☒ Nej ☐

Klicka här för att ange namn, om inte samma som ovan.
Eventuell kommentar:

PRÖVA TÄNKBARA LÖSNINGAR
För att få en samlad bild över de brister och behov som finns i åtgärdsvalsstudieområdet i samt ge
förslag på åtgärder, med hjälp av fyrstegsprincipen, genomfördes en workshop den 8 mars år 2018 i
Svärdsjö. På workshopen deltog följande personer och organisationer:
•

Mika Viisteensaari, projektledare, Trafikverket

•

Johanna Ingre, samhällsplanerare, Trafikverket

•

Lotta Fritz, processledare, Sweco

•

Isak Jakobsson, uppdragsledare, Sweco

•

Sofie Larbom, handläggare, Sweco

•

Anna-Lena Söderlind, trafikplanerare, Falu kommun

•

Simone Arvidsson, trafikplanerare, Falu kommun

•

Susanne Bodén, trafikplanerare, Falu kommun

•

Frida Petersson, planarkitekt, Falu kommun

•

Kent Söderlund, infrastrukturstrateg, Region Dalarna

•

Carina Jonasson, rektorsassistent, Björkhagsskolan och Liljansskolan

•

Rune Fredriksson, vice ordförande, Svärdsjö intresseförening

•

Gunnar Bosell, ordförande, Borgärdets vägförening

I tabell 1 finns en sammanställning över samtliga identifierade brister och behov samt föreslagna
åtgärder. Av tabellen framgår även grunden för bedömningen av vilka åtgärder som projektgruppen
inte valt att gå vidare med. Generellt rör det sig om åtgärder som har en osäker effekt, är alltför
kortsiktiga lösningar, är olämpliga att använda i den aktuella trafikmiljön eller istället bör hanteras
inom ramen för andra utredningar. För de åtgärder som valts att gå vidare med redovisas åtgärdernas
geografiska placering i figur 12 efter tabell 1.
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Tabell 1. Åtgärdstabell.

Nr

Problem/brist/
behov som hanterats

Åtgärd som studerats och bedömts

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad
kostnad
för åtgärd

Gå
vidare
Ja/Nej

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

Hela sträckan
1

Öka antalet gående och cyklister
för att främja ett hållbart samhälle.

1.1 Mobility management-åtgärder
(MM) och beteendepåverkan både
för skolelever och övriga invånare.
Exempelvis:
- ”gå- och cykla till skolan-kampanj”
- hälsotrampare
1.2 MM vid byggnation.

2

Behov av cykelparkeringsplatser vid
busshållplatser.
På vissa hållplatser stannar bussen
mer eller mindre i vägkanten.

3

Behov av trafiksäkra
busshållplatser.
Behov av korta restider för
kollektivtrafiken.
Tätt mellan busshållplatserna i
Svärdsjö centrum. Särskilt

2.1 Se över busshållplatsernas
utformning och vilken standard som
respektive busshållplats bör ha.
Exempelvis:
- hållplatsutformning (ex. ficka eller
plattform)
- tillgänglighetsanpassning
- väderskydd
- låsbart cykelställ
- cykelpump vid busshållplats.
- eluttag för elcykel
3.1 Översyn av behovet av
busshållplatser längsmed väg 850.
Exempelvis:
- ta bort busshållplatser med lågt
resandeantal.
- ta bort busshållplats Hedvägen.

1

1

Medel

78 tkr

Ja

Medel

60 tkr

Ja

Synpunkt från Falu kommun:
50 000 - 100 000 kr (verksamhetspengar,
arbetskostnad ingår ej)

Svärdsjöskolan, Kvarnvägen, Boda såg och
Liljansskolan är motiverade för större
åtgärd i och med många resenärer.
1, 2, 3

Hög

842 tkr

Ja

Busshållplatser med lågt resandeantal är
till exempel Gammelgården, Kolstabadet
och Boda.
1, 2, 3

Låg

326 tkr

Ja

Det är cirka 180 meter till Kvarnvägen från
Hedvägen.

21 (47)

Nr

fort

3

4

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Problem/brist/
behov som hanterats

Åtgärd som studerats och bedömts

busshållplatserna Kvarnvägen och
Hedvägen.

- ett helt nytt hållplatsläge mellan
Kvarnvägen och Hedvägen.

Problem med höga hastigheter och
vibrationer från tung trafik på väg
850 i centrum.

4.1 Omskyltning av hastighet.

2

4.2 Smalare körbana i centrum för
att minska farten.

3

Håller man hastigheten 50 km/h
blir man omkörd på väg 850.
Behov av att behålla hastigheten
50 km/h genom Svärdsjö centrum
för att inte öka näringslivets
transportkostnader.
Det tar mycket uppmärksamhet
från körningen för att kolla
hastighetsmätaren så att man
följer alla, ofta svårbegripliga,
hastighetsbegränsningar.

4.3 Sätt upp en hastighetskamera
(ATK).

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad
kostnad
för åtgärd

Gå
vidare
Ja/Nej

Det finns planer på att busshållplats
Hedvägen försvinner vintern 2018/2019.

2

Låg

16 tkr

Medel

Medel

Ja
Nej

947 tkr

2

Låg

Löses genom åtgärd 9.1.

Ja

Generellt ska skyltad hastighet överträdas
med minst 5 km/h i medelhastighet för att
det ska vara motiverat med
hastighetskamera (ATK). Sträckor som
sänkts till 80 km/h prioriteras för tillfället.

Nej

Anses inte vara en lämplig lösning för att
få ned hastigheten. Inget övergångställe
är viktigare än något annat. Det är inte
heller bra om de går sönder och man som
fordonsförare är van att det blinkar.
Bilisterna vänjer sig med tiden vid
blinkningen och tar ingen hänsyn till den.

4.4 Sätt upp ”Sänk-farten-skylt” som
blinkar.

4.5 Utred förutsättningar för väg
med mitträcke och hastighet över 80
km/h tillsammans med egen gångoch cykelväg/bana på sträckorna
norr och söder om Svärdsjö.

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

Näringslivets transportkostnader kan
hållas intakta samtidigt som lägre
hastighet kan tillåtas på vissa sträckor.
1

Låg

Nej

Målet är oskyddade trafikanter. Denna
åtgärd syftar främst till att förbättra för
motorfordon.
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Nr

Problem/brist/
behov som hanterats

Åtgärd som studerats och bedömts

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad
kostnad
för åtgärd

Gå
vidare
Ja/Nej

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

Boda - Svärdsjö
5

Behov för barn i norra Boda att
kunna ta sig trafiksäkert med gång
och cykel norrut till Svärdsjöskolan.
Behov för barn i nordvästra Boda
(vid Bengtshedens plåt) att kunna
ta sig söderut med gång och cykel
till Liljansskolan.

6

Otydlig utformning av vägport. Den
används inte som den borde.
Skolelever korsar väg 850 för att nå
norrgående hållplats istället för att
använda vägporten i Boda.

5.1 Separerad gång- och cykelväg på
sträckan Boda (korsning väg
850/Boda Gruvvägen) – Svärdsjö
(korsning väg 850/Toftbyvägen).

6.1 Ökad trygghet i vägport i Boda
genom t.ex. förbättrad belysning.

3, 4

2

Hög

Medel

17 milj.
(varav 8,8
milj. är
kostnaden
för två
broar.)

189 tkr

Ja

Separering kan ske med exempelvis
kantsten, svackdike eller gräsyta. Det kan
vara olika typer av separering beroende
på platsens karaktär.
Ja

6.2 Information från skolan att nyttja
vägporten i Boda.

Det är inte eleverna i Liljansskolan som
inte nyttjar porten, det är de som ska till
busshållplatsen.
1

6.3 Se över möjligheten att flytta den
norrgående hållplatsen vid
Liljansskolan så att den läggs i
anslutning till vägporten i Boda.

Där så går ska man använda befintliga
parallellvägar som har lägre biltrafikflöde
och som på så vis är trafiksäkrare än väg
850. Gemensam standard, jämnhet m.m.
ska beaktas.

1

Låg

15 tkr

Ja

Medel

21 tkr

Ja

Eventuellt kan det behöva kartläggas vilka
som ska informeras. Troligtvis är det
Svärdsjöskolans elever som genar över
vägen.
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Nr

7

Problem/brist/
behov som hanterats

Dålig sikt på grund av svacka,
backkrön och träd vid
Bengtshedens plåt.
Fordon upplevs hålla en hög
hastighet i anslutning till
Bengtshedens plåt.

8

Osäkert för barn att ta sig till
busshållplats Boda såg eftersom de
måste korsa väg 850 och bilarna
kör fort.

Åtgärd som studerats och bedömts

7.1 Översyn av utformning och vid
behov mindre åtgärder t.ex.
skyltning på väg 850 och anslutande
vägar och siktröjning.
7.2 Ombyggnad av
anslutning/korsning på väg 850 vid
Bengtshedens plåt.
8.1 Översyn och vid behov
förbättring av anslutningar för
oskyddade trafikanter till
busshållplats Boda såg.

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad
kostnad
för åtgärd

1, 2

Låg

21 tkr

Ja

Exempel på skyltning kan vara varning för
utfart/korsning eller stopplikt.

3

Låg

71 tkr

Ja

Föregås av åtgärd 7.1

2,3,4

Låg

21 tkr

Ja

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Gå
vidare
Ja/Nej

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

Svärdsjö centrum (korsning väg 850/väg 876 – korsning väg 850/Källevägen)
9

Brister i tillgängligheten på
sträckan finns för oskyddade
trafikanter.
Bristfällig gång- och
cykelförbindelser längs hela
sträckan.
Problem för gående och cyklister
att färdas längs väg 850, samsas
med biltrafik och tung trafik.
Behov av större trygghet för gångoch cykeltrafikanter, särskilt barn
och äldre.

9.1 Separerad gång- och
cykelväg/gång- och cykelbana genom
Svärdsjö centrum.

Åtgärden innebär att befintlig trottoar på
ena sidan kommer vara kvar och ny gångoch cykelväg/gång- och cykelbanan
anläggs på andra sidan genom breddning
av befintlig trottoar och ny gång- och
cykelväg.
3-4

Hög

5,4 milj.

Ja

I samband med separering kan körbanan
smalnas av för att få ned hastigheten.
Gång- och cykelbanan kan anläggs i
samma nivå som körbana för att
underlätta för personer med barnvagn
eller rörelsehinder att korsa väg 850 och
samtidigt underlätta för snöröjning.
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Nr

fort

9

10

11

12

Problem/brist/
behov som hanterats

Åtgärd som studerats och bedömts

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad
kostnad
för åtgärd

Gå
vidare
Ja/Nej

Vägen är bred och trottoarerna
smala så oskyddade trafikanter
upplever att man går ute på vägen.

Räckesseparering är ej att föredra då det
t.ex. försvårar/fördyrar drift samt med
hänsyn till tätortskaraktären.
9.2 Bredda trottoarerna.

3

Medel

Centrumvägen – bristfällig sträcka i
blandtrafik för oskyddade
trafikanter.

10.1 Se över sträckan så att det blir
bättre för oskyddade (gäller främst
sträckan utan gångfartsområdet).

1

Låg

Busshållplats Svärdsjö centrum:
- Behov av att skydda oskyddade
trafikanter från att ramla ned för
betongmuren.
- I och med att kommande planer
på att linjerna ska ansluta till
varandra blir det sannolikt flera
bussar inne vid busshållplatsen
samtidigt.

11.1 Sätta upp ett ca 40 meter långt
rörräcke på platsen vid busshållplats
Svärdsjö centrum.

3

11.2 Utforma busshållplatsen
Svärdsjö centrum så att åtminstone
två bussar ryms i bussfickorna på
båda sidor av vägen.

3

Behov för skolbarn att korsa vägen
vid befintligt övergångsställe vid
Svärdsjöskolan.

12.1 Översyn av gång- och
cykelpassager (utifrån de som är
viktiga och de som inte är
motiverade.) Ev. ta bort vissa gångoch cykelpassager, t.ex. vid
restaurangen. Se även över
anslutningen från passagerna,
exempelvis vid Apoteksvägen där det
är brant lutning.

Behov för oskyddade att korsa
Brosvedsvägen vid
Sandbacksvägen. Dålig sikt vid häck
på Sandbacksvägen.
Övergångsställe vid restaurangen
är ej motiverat utifrån vart behov
av att korsa väg 850 finns.

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

Nej
21 tkr

Denna åtgärd löser endast fotgängares
behov och inte cyklisternas.
Delar av vägen är gångfartsområden.

Ja
Medel

53 tkr
Ja

Medel

216 tkr
Ja

I den gamla skolbyggnaden (som är
privatägd) finns vårdcentral,
folktandvården, begravningsbyrå och två
förskolor, möjligt att de utökar.
1–2

Låg

21 tkr

Ja

Skolbarnen rör sig på parallella vägar till
väg 850 för att ta sig till Björkhagsskolan
därmed behov av att korsa Brosvedsvägen
vid Sandbacksvägen.
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Problem/brist/
behov som hanterats

Åtgärd som studerats och bedömts

13

Hastigheten vid skolan har
omotiverade tid- och datumzoner.

13.1 Se över skyltad hastighet och
eventuellt skylta om.

14

Behov av förbättrad tillgänglighet
och trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter över väg 850. Särskilda
platser som lyfts:
- Apoteket-Gottboden.
- Apoteksvägen och anslutning till
Centrumtorget.
- över väg 850 vid Lumshedsvägen
(väg 880).
- övergångställe vid Svärdsjöskolan,
kantsten som skapar problem för
cykeltrafik.
- över väg 850 vid Brosvedsvägen
(väg 881).

14.1 Hastighetssäkrade passager
över väg 850.
Exempelvis:
- Apoteket-Gottboden.
- Apoteksvägen och anslutning till
Centrumtorget.
- över väg 850 vid Lumshedsvägen
(väg 880).
- övergångstället vid Svärdsjöskolan.
- över väg 850 vid Brosvedsvägen
(väg 881).

Korsningspunkter med problem
och brister.
Exempel:
- Brosvedsvägen (väg 881), stor och
otydlig korsning och dålig sikt från
väg 850 och in på Brosvedsvägen
(väg 881)
- Korsning Industrivägen/väg 850,
mycket tung trafik, busshållplats i
närheten, trafik från ICA färdas via
Industrivägen.

15.1 Översyn utformning och
skyltning, t.ex. varning för
utfart/korsning, vid korsning väg
850/Industrivägen.

Nr

15

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

2

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad
kostnad
för åtgärd

Låg

Gå
vidare
Ja/Nej

Nej

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

Hanteras i samband med hastighetsplanen
som Falu kommun tar fram.
Föregås av översyn gång- och
cykelpassager, se åtgärd 12.1.

3

Hög

263 tkr

1

Låg

21 tkr

Ja

Ja

15.2 Ombyggnad av
anslutning/korsning vid
Brosvedsvägen och Industrivägen.

Föregås av åtgärd 15.1

3

Låg

95 tkr

Ja
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Nr

16

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad
kostnad
för åtgärd

Medel

32 tkr

Problem/brist/
behov som hanterats

Åtgärd som studerats och bedömts

Backande fordon från parkeringar
på sträckan Rut & Knutrestaurangen, t.ex. vid Gottboden.

16.1 Flytta parkeringar där man har
backande rörelser till samordnade
parkeringsplatser.

2

16.2 Se över hastigheten på sträckan
mellan Gottboden och korsning väg
850/Lumshedsvägen (väg 880).

1

16.3 Skyltning ”förbud mot att
stanna och parkera fordon”.

2

Medel

2 tkr

1

Låg

21 tkr

1

Låg

21 tkr

2

Medel

2 tkr

Gå
vidare
Ja/Nej

Hänvisa Gottbodens parkering till
Apoteket.
Ja

Bilar parkerar för nära gång- och
cykelpassagen vid Ur och Guld
Mycket backande fordon från
butiker, konflikt med oskyddade
trafikanter.
Plank vid Gottboden skymmer
sikten för backande fordon.
17

Pendlarparkering vid ICA räcker
eventuellt inte till.
Eventuellt behov av fler
pendlarparkeringsplatser i
närheten av busshållplats för
pendling in till Falun.

17.1 Kartlägg hur parkeringsplatsen
används – upptas den av många som
bara ska handla i Svärdsjö centrum,
inte busspendlare.
17.2 Samordning/översyn av
parkeringsplatser.
17.3 Tydliggör vad parkeringen är
avsedd för, exempelvis
”Kundparkering” eller
”Pendlarparkering”

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

Låg

Samordning mellan eventuellt nya gångoch cykelvägar och samordning av
parkeringar för att minimera konflikter.
Hanteras i åtgärd 4.1.

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja
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Nr

18

Problem/brist/
behov som hanterats

Trångt vägrum, ingen plats att
lägga snö på/ploga upp snö, trångt
mellan staket, byggnader mm. Drift
bristfällig. Snömassor flyttas till
slänter och djupa diken inom
vägområdet i Svärdsjö.

Åtgärd som studerats och bedömts

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad
kostnad
för åtgärd

Gå
vidare
Ja/Nej

18.1 Kartlägga alternativa platser för
snöupplag i närheten och av
allmänheten accepterad inom
närmaste området.

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

Underhållna ytor inom vägområdet, för
att bidra till tätortskaraktären.

1

Låg

7 tkr

1

Låg

21 tkr

4

Hög

1,8 milj.

3

Låg

211 tkr

1

Medel

7 tkr

1

Låg

11 tkr

Ja

Trottoarer försvinner vintertid på
väg 850 sträckan mellan
korsningarna Industrivägen och
Hedvägen pga. dålig snöröjning.
19

Tung trafik på Industrivägen och
Hedvägen. Samsas med oskyddade
trafikanter på centrumnära gator

19.1 Utred vilken av
Hedvägen/Industrivägen som är
lämpligast att köra från
industriområdet och eventuellt
skylta om.
19.2 Separerad gång- och cykelväg
på Industrivägen eller Hedvägen.

20

21

Otydligt när man kommer in i
Svärdsjö tätort, behov av att
förtydliga entréer.

20.1 Port som markerar tätort.

Brister vid lämning/hämtning vid
Björkhagsskolan, fordon står ute på
de större gatorna/vägarna.

21.1 Informera via skolan hur
hämtning/lämning bör ske vid
Björkhagsskolan.
21.2 Se över trafikregleringen vid
Björkhagsskolan.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Föregås av åtgärd 19.1.
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Nr

Problem/brist/
behov som hanterats

fort

21.3 Lämna/hämta på annat sätt än
med bil, t.ex. vandrande skolbussar 3
vid Björkhagsskolan.

21

22

23

Åtgärd som studerats och bedömts

Busshållplats Björkhagsskolan,
Lumshedsvägen (väg 880), problem
för buss att ta sig mellan räckena
efter som det är smalt.

22.1 Översyn av
anslutning/utfart/infart till
angränsande fastigheter och räcken
som bussen ska passera vid
busshållplats Björkhagsskolan.

Skolelever måste korsa väg 850 vid
avstigning vid Svärdsjöskolan.

23.1 Skolbussar bör hämta och
lämna elever på samma sida om
vägen som skolan ligger.

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

1

1

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad
kostnad
för åtgärd

Hög

17 tkr

Låg

21 tkr

Gå
vidare
Ja/Nej

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

Ja
Möjligen att Landstinget eller kommunens
Serviceförvaltning är fastighetsägare.
Ja

Detta sker redan idag.
2

Nej

Medel

Svärdsjö – norrut mot korsning väg 888/ väg 850
24

Behov för fotgängare och cyklister
att ta sig på väg 850 från Svärdsjö
samhälle till badplatsen vid
korsning väg 888/väg 850.

24.1 Separerad gång- och cykelväg
på sträckan Svärdsjö – norrut mot
korsning väg 888/ väg 850.
4

Hög

4,5 milj.

Avsaknad av snöröjning på gångoch cykelvägen i anslutning till
Kyrkan och söderut.
24.2 Tydliggör skyltning och målning
på väg 850 från Svärdsjö samhälle till
badplatsen vid korsning väg 888/väg
850.

3

2

Låg

Ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan.

Målning:
109 tkr
Skyltning:
11tkr

Ja

Ja

Använd befintlig parallell grusväg norr om
Kyrkan för att komma till badplatsen vid
korsning väg 888/väg 850. Nackdelen är
att det är större lutning än väg 850.
Separering kan ske med exempelvis
kantsten, svackdike eller gräsyta. Det kan
vara olika typer av separering beroende
på platsens karaktär.
Denna åtgärd löser endast delar av
bristen.
Använd befintligt skyltad cykelväg genom
Svärdsjö kyrkas område.
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Nr

Problem/brist/
behov som hanterats

Åtgärd som studerats och bedömts

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad
kostnad
för åtgärd

Gå
vidare
Ja/Nej

fort

Upp till 80 km/h är målad/cykelfält tillåten
enligt VGU (krav kap 1.2.2).

24
24.3 Ploga gång- och cykelväg
vintertid vid Kyrkan och söderut mot
Svärdsjö centrum.
25

26

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

Vid Källegården kommer (enligt
kollektivtrafikförvaltningen
landstinget Dalarnas
trafikeringsförslag) vissa turer på
linje 235 att behöva vända.

25.1 Vändslinga för enbart busstrafik
vid Källegården.

Tunga fordon parkerar längsmed
vägen mellan korsning väg
850/Källevägen och väg 850/väg
888.

26.1 Information/ beteendepåverkan
till chaufförer genom åkerinäringens
företrädare om att inte parkera på
väg 850 mellan väg 850/Källevägen
och korsning väg 850/väg 888.
26.2 Skyltning av befintlig målad
gång- och cykelbana, på väg 850 norr
om Svärdsjö, för att tydliggöra hur
den ska användas.

2

Medel

7 tkr

Ja
Använd yta på västra sidan väg 850.

3

Låg

421 tkr

1

Medel

52 tkr

Ja

Ja

Se åtgärd 24.2.
2

Medel

11 tkr

1

Hög

21 tkr

Ja

26.3 Hitta lämplig plats för tillfällig
uppställning/ parkering för tunga
fordon.
Ja
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Nr

Problem/brist/
behov som hanterats

Åtgärd som studerats och bedömts

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad
kostnad
för åtgärd

Gå
vidare
Ja/Nej

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

Toftbyvägen (väg 876)
27

Behov av att ta sig till ridklubben.
Bristfällig förbindelse från centrum
till ridklubben och bostäder längs
Toftbyvägen.

27.1 Gång- och cykelväg till ridhuset,
eventuellt i sträckning som inte går
dikt an Toftbyvägen (väg 876).

27.2 Använda befintlig skogsbilväg
som går mellan ridskolan och
industriområdet i Svärdsjö och förse
sträckan med belysning.
28

29

Dålig sikt vid in- och utfart till
ridklubben. Toftbyvägen är smal
precis vid in- och utfarten och
oskyddade trafikanter saknar
utrymme på vägen om två fordon
möts.

28.1 Se över anslutning och bygg
eventuellt om korsningen.

Upplevd hög andel tung trafik på
Toftbyvägen (väg 876).

29.1 Dialog med transportföretagen
för att styra om tung trafik från
Toftbyvägen (väg 876).

Använd befintliga parallellvägar, Gamla
Toftbyvägen, som idag används som
anslutningar till enskilda fastigheter.
4

Hög

1,3 milj.

3

Medel

726 tkr
(kostnaden
avser
belysning)

1, 3

Medel

Ja

Ja

79 tkr
Ja

1

Medel

17 tkr

Ja

Separering kan ske med exempelvis
kantsten, svackdike eller gräsyta. Det kan
vara olika typer av separering beroende
på platsens karaktär.
Viktigt att det blir en gång, cykel och
ridväg så att inte ridskolans verksamhet
försvåras.

Figur 12. Åtgärdsförslag med geografisk koppling.

Paketeringsförslag
Tabell 2. Paketeringsförslag.

Kostnad (inkl.
Åtgärdspaket

Ingående lösningar

byggherrekostnader
och mark- och
fastighetsinlösen)

A1
Separerad gång- och
cykelväg norr och
söder om Svärdsjö.

Separerad gång- och cykelväg på sträckan Boda (korsning väg
850/Boda Gruvvägen) – Svärdsjö (korsning väg 850/Toftbyvägen)
(5.1).
Separerad gång- och cykelväg på sträckan Svärdsjö – norrut mot
korsning väg 888/ väg 850 (24.1)

24,8 milj.

A2
Separerad gång- och
cykelväg söder om
Svärdsjö och avmålat
norr om Svärdsjö.

Separerad gång- och cykelväg på sträckan Boda (korsning väg
850/Boda Gruvvägen) – Svärdsjö (korsning väg 850/Toftbyvägen)
(5.1).
Tydliggör skyltning och målning på väg 850 från Svärdsjö till
badplatsen vid korsning väg 888/väg 850. (24.2)
Ploga gång- och cykelväg vintertid vid Kyrkan och söderut mot
Svärdsjö centrum (24.3).

19,8 milj.

B
Kollektivtrafikåtgärder.

Se över busshållplatsernas standard samt översyn av behov och flytt
av busshållplatser (2.1, 3.1, 6.3).
Översyn och vid behov förbättring av anslutningar för oskyddade
trafikanter till busshållplats Boda såg. (8.1)
Sätt upp räcke och bygg om busshållplats Svärdsjö centrum. (11.1,
11.2).
Översyn av anslutning och räcken som bussen ska passera vid hållplats
(22.1).
Vändslinga för enbart busstrafik (25.1).

1,9 milj.

C
Övriga åtgärder för
oskyddade trafikanter i
huvudsak centrala
Svärdsjö inkl. MMåtgärder.

Mobility management-åtgärder (MM) och
beteendepåverkansåtgärder (1.1, 1.2, 29.1).
Omskyltning av hastighet och ATK i Svärdsjö centrum (4.1, 4.3).
Öka tryggheten i vägporten i Boda, information från skolan att nyttja
vägporten (6.1, 6.2).
Översyn utformning och vid behov skyltning och ev. ombyggnad av
anslutning/korsning vid Bengtshedens plåt (7.1, 7.2).
Separerad gång- och cykelväg/gång- och cykelbana genom Svärdsjö
centrum (8.1).
Se över Centrumvägen så att det blir bättre för oskyddade (10.1).
Översyn av gång- och cykelpassager (12.1).
Hastighetssäkrade passager över väg 850 (14.1).
Översyn utformning och skyltning och ombyggnad av korsning vid
Brosvedsvägen och Industrivägen (15.1, 15.2).
Samordning/översyn av parkeringsplatser. (16.1, 16.3, 17.1, 17.2,
17.3).
Kartlägga alternativa platser för snöupplag i Svärdsjö centrum (18.1).
Utred lämpligast väg att köra från industriområdet och ev. skylta om
och anlägg separerad gång- och cykelväg (19.1, 19.2).
Port som markerar tätort (20.1).
Björkhagsskolan – Förbättra hämtning/lämning (21.1, 21.2, 21.3).
Information till chaufförer, tydliggör skyltning och hitta lämplig plats
för uppställning för tunga fordon (26.1, 26.2, 26.3).
Gång- och cykelväg till ridhuset och använd befintlig skogsbilväg som
förses med belysning (27.1, 27.2).
Se över anslutning och bygg ev. om korsningen (28.1).

11,7 milj.

EFFEKTBEDÖMNING
För samtliga åtgärdspaket har en förenklad effektbedömning genomförts enligt Trafikverkets mall
”TMALL 0395 SEB Övriga åtgärdsvalsstudier”, se bilaga 1. I den förenklade effektbedömningen
bedömdes översiktligt åtgärdspaketens bidrag till de transportpolitiska målen, åtgärdspaketens bidrag
till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning, fördelningsaspekter
samt eventuella målkonflikter.
Åtgärdspaketens bidrag till de transportpolitiska målen är genomgående positiva för gående och
cyklister men vissa av de ingående åtgärderna i åtgärdspaket C ger en något negativ påverkan på
framkomligheten för motorfordon då passager för oskyddade trafikanter föreslås. Detta innebär en
målkonflikt mellan trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna och tillgänglighet för motorfordon.
Det finns även målkonflikter i samtliga åtgärdspaket där förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet
står i konflikt med klimatmålet p.g.a. ökade utsläpp vid byggande, drift och underhåll samt intrång i
landskapet. Däremot påverkas klimat positivt om fler väljer att gå och cykla.
Fördelningsaspekterna visar att åtgärdspaketen A1 och A2 samt C ger störst nytta lokalt för gående och
cyklister. Åtgärdspaket B ger störst positiv nytta lokalt för kollektivtrafiken och näst störst nytta lokalt
för kollektivtrafik-operatörer. I åtgärdspaket C påverkas näringslivets transporter positivt i och med
borttagande av övergångsställe, korsningsåtgärder och anpassning av parkeringar men negativt vid
avsmalningar.
Åtgärdspaketen bidrar i viss utsträckning till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning genom att:

☐
☒
☐
☐
☐

•

Den sociala hållbarheten bedöms att öka då förbättringar i trafiksäkerhet och
tillgänglighet för gående och cyklister samt kollektivtrafikresenärer genomförs. Barn,
unga och äldre får ökade möjligheter att röra sig i transportsystemet på egen hand.

•

Den ekologiska hållbarheten bedöms att öka då det skapas möjligheter att öka andelen
gående och cyklister samt kollektivtrafikresenärer eftersom färre barn behöver skjuts till
skola och idrottsaktiviteter.

•

Samhällsekonomiskt bedöms åtgärdspaketen vara olönsamma, men den
samhällsekonomiska hållbarheten är svårbedömd.

Ange vad som används (utgör bilaga till studie):
SEB-metod/relevanta delar av SEB-mallen

Eventuell kommentar:

Enkel SEB utan NNK

Mall 0395 har använts.

Enkel SEB med NNK
Fullständig SEB utan NNK
Fullständig SEB med NNK

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan

Ja ☐ Nej ☒
Sara Johansson, Kristina Mattsson, Gabriel Rye-Danjelsen, Isak Jakobsson, Sofie Larbom, (Sweco)
Mika Viisteensaari (Trafikverket)
Granskning genomförd av Andreas Jonsson, Magdalena Lundberg
Eventuell kommentar:
(Trafikverket)

FORMA INRIKTNING OCH REKOMMENDERA ÅTGÄRDER
Samtliga åtgärdspaket (A1, A2, B, C) har valts att rekommendera utifrån det som framkom av
effektbedömningen samt deras bidrag till åtgärdsvalsstudiens mål.
Åtgärdspaketen (A1, A2, B, C) bidrar till att uppfylla åtgärdsvalsstudiens mål att förbättra
tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs med aktuell sträcka. Den avmålade
gång- och cykelbanan på sträckan norr om Svärdsjö, som ingår i åtgärdspaket A2, har dock en låg
måluppfyllelse och föreslås därmed endast genomföras på kort sikt. När det finns ekonomiska resurser
för att anlägga en separerad gång- och cykelväg på sträckan norr om Svärdsjö bör detta genomföras
om behovet fortsatt kvarstår. Därmed innebär åtgärdspaket A2 en lösning på kort sikt och
åtgärdspaket A1 en lösning på längre sikt.
Åtgärdspaket A2 väljs på kort sikt eftersom det innebär lägre investeringskostnad än åtgärdspaket A1.
Förbättringen för oskyddade trafikanter norr om Svärdsjö blir inte lika stor som med A1, men
standarden bedöms ändå vara acceptabel på kort sikt. I och med att skyltningen förbättras kommer
problematiken med att lastbilar idag parkerar på den avmålade gång- och cykelbanan försvinna och
därmed förbättras i viss mån tillgängligheten och trafiksäkerheten ytterligare för oskyddade
trafikanter. Åtgärdspaket A2 ger även mindre intrång i landskap än åtgärdspaket A1.
Förslag är att prioritera genomförandet av åtgärdspaketen enligt följande ordning: åtgärdspaket B och
C är prio 1 med hänvisning till kommunens prioritering till Region Dalarna i cykelplanen. Både
åtgärdspaket A1 och A2 är prio 2, A2 på kort sikt och A1 på lång sikt.
“Forma inriktning-möte”
Den 13 september 2018 hölls ett ”forma inriktnings-möte” där representanter från organisationer som
står som ansvariga för genomförande eller för finansiering fanns representerade. Vid mötet deltog
följande personer och organisationer:
•

Mika Viisteensaari, projektledare, Trafikverket

•

Isak Jakobsson, uppdragsledare, Sweco

•

Sofie Larbom, handläggare, Sweco

•

Anna-Lena Söderlind, trafikplanerare, Falu kommun

•

Susanne Bodén, trafikplanerare, Falu kommun

•

Frida Petersson, planarkitekt, Falu kommun

•

Kent Söderlund, infrastrukturstrateg, Region Dalarna

•

Mattias Ahlström, trafikplanering, Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Dalarna

•

Rune Fredriksson, vice ordförande, Svärdsjö intresseförening

•

Gunnar Bosell, ordförande, Borgärdets vägförening

I samband med ”forma inriktning-mötet” valdes några åtgärder att inte rekommendera vidare.
Följande åtgärder har tagits bort eller formulerats om:
•

11.1 Sätta upp ett ca 40 meter långt rörräcke på platsen vid busshållplats Svärdsjö
centrum.
o

•

16.1 Flytta parkeringar där man har backande rörelser ut på väg 850 till samordnade
parkeringsplatser.
o

•

Orsak: Åtgärden genomförs redan och det är idag inget problem vad gäller
hämta/lämna vid Björkhagsskolan.

24.2 Tydliggör skyltning och målning för gående och cykel på väg 850 från Svärdsjö
samhälle till badplatsen vid korsning väg 888/väg 850.
o

•

Orsak: Åtgärd 19.1 får utreda vilket behov som behövs och därefter tas ställning
till om detta behov kvarstår.

21.3 Lämna/hämta vid skolor på annat sätt än med bil, t.ex. vandrande skolbussar vid
Björkhagsskolan.
o

•

Orsak: Åtgärd 17.1 har formulerats om och hanterar därmed denna åtgärd.

19.2 Separerad gång- och cykelväg på Industrivägen eller Hedvägen.
o

•

Orsak: Åtgärd 17.1 har formulerats om och hanterar därmed denna åtgärd.

17.3 Tydliggör vad parkeringen vid ICA är avsedd för, exempelvis ”Kundparkering”
eller ”Pendlarparkering”.
o

•

Orsak: Formuleras om för att även hantera åtgärd 17.2 och 17.3.

17.2 Samordning/översyn av parkeringsplatser i Svärdsjö centrum.
o

•

Orsak: Formuleras om till att omfatta en utredning.

17.1 Kartlägg hur parkeringsplatsen används – upptas den av många som bara ska
handla i Svärdsjö centrum, inte busspendlare.
o

•

Orsak: Åtgärden har genomförts.

Orsak: Omfattar endast skyltning då förbättringar i form av målning redan
genomförts.

27.2 Använda befintlig skogsbilväg som går mellan ridskolan och industriområdet i
Svärdsjö och förse sträckan med belysning.
o

Orsak: Inte lämpligt med hänsyn till bristande trafiksäkerhet på Industrivägen.

I tabell 3 framgår de åtgärder som rekommenderats vidare till åtgärdsbanken. I tabellen anges även
förslag till fortsatt hantering, tid för genomförande samt ansvariga aktörer för genomförande och
finansiering.
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B

Inriktning och
rekommenderade åtgärder

Steg enligt
fyrstegsprincipen

Paket

Tabell 3. Forma inriktning

2.1 Se över busshållplatsernas
utformning och vilken standard
som respektive busshållplats bör
ha.

1,2,3

Hanteras i
kollektivtrafikförvaltningens
verksamhet.

1,2,3

Hanteras i
kollektivtrafikförvaltningens
verksamhet i samråd med
Falu kommun.

2019

Kollektivtrafikförvaltningen

Kollektivtrafikförvaltningen

1

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

3.1 Översyn av behovet av
busshållplatser längsmed väg 850.

6.3 Se över möjligheten att flytta
den norrgående hållplatsen vid
Liljansskolan så att den läggs i
anslutning till vägporten i Boda.
8.1 Översyn och vid behov
förbättring av anslutningar för
oskyddade trafikanter till
busshållplats Boda såg.

2,3,4

11.2 Utforma busshållplatsen
Svärdsjö centrum så att åtminstone
två bussar ryms i bussfickorna på
båda sidor av vägen.

3

Förslag till fortsatt
planering och hantering

Tidsaspekt
genomförande

Ansvariga
aktörer,
genomförande

Förslag till
finansiering

2019

Kollektivtrafikförvaltningen

Kollektivtrafikförvaltningen

Kommentar

Eventuella
efterföljande
fysiska åtgärder
hanteras i
respektive berörd
organisation.

B

Inriktning och
rekommenderade åtgärder

Steg enligt
fyrstegsprincipen

Paket
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22.1 Översyn av
anslutning/utfart/infart till
angränsande fastigheter och
räcken som bussen ska passera vid
busshållplats Björkhagsskolan.

1

25.1 Anlägg vändslinga för enbart
busstrafik vid Källegården.

3

Förslag till fortsatt
planering och hantering

Inleds med att utreda vem
som ska ansvara för
åtgärden.
Kommunen initierar
utredning av ansvarsfrågan i
samverkan med Trafikverket
och fastighetsägaren.
Inleds med att utreda vem
som ska ansvara för
åtgärden.

1.1 Mobility management-åtgärder
(MM) och beteendepåverkan både
för skolelever och övriga invånare.

1.2 Mobility management vid
byggnation.
4.1 Omskyltning av hastighet i
Svärdsjö.

1

1
2

Ansvariga
aktörer,
genomförande

Förslag till
finansiering

Kommentar

Avgörs av utredning om
ansvarsfrågan.

Avgörs av
utredning om
ansvarsfrågan.

Avgörs av
utredning om
ansvarsfrågan.

Falu kommun
stämmer av
internt om möjligt
att ta ansvar för
utredningen.

Avgörs av utredning om
ansvarsfrågan.

Avgörs av
utredning om
ansvarsfrågan.

Avgörs av
utredning om
ansvarsfrågan.

Eventuella
efterföljande
fysiska åtgärder
hanteras i
respektive berörd
organisation.

Ansvaret för att utföra
åtgärden avgörs i samband
med att åtgärden blir aktuell
att genomföra.

Åtgärden prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för den
organisation som blir
ansvarig för åtgärden.

Avgörs i
samband med
att åtgärden blir
aktuell att
genomföra.

Avgörs i
samband med
att åtgärden blir
aktuell att
genomföra.

Görs efter att
åtgärderna 9.1,
12.1 och 14.1 har
genomförts.

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

När den nya gång- och
cykelvägen byggs.

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

2019

Trafikverket
(statliga vägar),
Falu kommun
(enskilda vägar)

Statliga och
kommunala
medel.

Kollektivtrafikförvaltningen
initierar utredning av
ansvarsfrågan i samråd med
Falu kommun.
C

Tidsaspekt
genomförande

Åtgärden hanteras i
samband med kommunens
hastighetsöversyn.

C

Inriktning och
rekommenderade åtgärder

Steg enligt
fyrstegsprincipen

Paket
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4.3 Sätt upp hastighetskamera
(ATK).

2

6.1 Ökad trygghet i vägport i Boda
genom t.ex. förbättrad belysning.

2

6.2 Information från skolan att
nyttja vägporten i Boda.

1

Förslag till fortsatt
planering och hantering

Tidsaspekt
genomförande

Ansvariga
aktörer,
genomförande

Förslag till
finansiering

Hanteras i formell process
på nationell nivå av
Trafikverket.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Trafikverket

Nationell plan

Hanteras inom kommunens
verksamhet.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för kommunens
verksamhet.

Falu kommun

Kommunala
medel

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för kommunens
verksamhet.

Falu kommun –
Svärdsjöskolan
och ev.
gymnasium i
Falun.

Kommunala
medel

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

Eventuellt kan det behöva
kartläggas vilka som ska
informeras.
Hanteras i kommunens
verksamhet förslagsvis av
barn- och utbildningsförvaltningen.

7.1 Översyn av utformning och vid
behov mindre åtgärder t.ex.
skyltning på väg 850 och
anslutande vägar och siktröjning.

1, 2

7.2 Ombyggnad av
anslutning/korsning på väg 850 vid
Bengtshedens plåt.

3

9.1 Separerad gång- och
cykelväg/gång- och cykelbana
genom Svärdsjö centrum.

3-4

Kommentar

Föregås av åtgärd
7.1

C

Inriktning och
rekommenderade åtgärder

Steg enligt
fyrstegsprincipen

Paket
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10.1 Utreda eventuellt behov av
åtgärder för oskyddade trafikanter
på sträcka av Centrumvägen (gäller
främst sträckan utan
gångfartsområde).

1

12.1 Översyn av gång- och
cykelpassager (utifrån de som är
viktiga och de som inte är
motiverade.) Ev. ta bort vissa gångoch cykelpassager, t.ex. vid
restaurangen.

1–2

14.1 Hastighetssäkrade passager
över väg 850.

3

15.1 Översyn utformning och
skyltning, t.ex. varning för
utfart/korsning, vid korsning väg
850/Industrivägen.

1

15.2 Ombyggnad av
anslutning/korsning vid
Brosvedsvägen och Industrivägen.

3

Förslag till fortsatt
planering och hantering

Tidsaspekt
genomförande

Ansvariga
aktörer,
genomförande

Förslag till
finansiering

Åtgärden inleds med att
kommunen utreder
eventuella behov. Om
åtgärder krävs utreds
därefter vem som ska
ansvara för åtgärden
tillsammans med Borgärdets
vägförening.

Avgörs av utredning om
ansvarsfrågan.

Avgörs av
utredning om
ansvarsfrågan.

Avgörs av
utredning om
ansvarsfrågan.

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

Kommentar

Samordnas med
åtgärd 9.1

Föregås av 12.1
Samordnas med
åtgärd 9.1

Föregås av åtgärd
15.1

C

Inriktning och
rekommenderade åtgärder

16.1 Utred möjlighet att flytta
parkeringar där man har backande
rörelser ut på väg 850 till
samordnade parkeringsplatser.

Steg enligt
fyrstegsprincipen

Paket
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2

Förslag till fortsatt
planering och hantering

Inleds med dialog med
fastighetsägare för att hitta
lämpliga platser för
parkering.
Hanteras inom Trafikverkets
verksamhet i samverkan
med kommunen.

16.3 Skyltning ”förbud mot att
stanna och parkera fordon” på väg
850 genom Svärdsjö.

Tidsaspekt
genomförande

Ansvariga
aktörer,
genomförande

Åtgärden prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för Trafikverkets
verksamhet.

Trafikverket,
Falu kommun
och
fastighetsägare.

Förslag till
finansiering

Kommentar

Trafikverket och
fastighetsägare.

Eventuella
efterföljande
fysiska åtgärder
hanteras av
respektive berörd
aktör.
Väg 850 är en
genomfartsgata/
huvudled och
parkering är inte
tillåten idag, men
det behöver
förtydligas.

2

17.1 Kartlägg hur parkeringsplatsen
utanför Ica används idag, vilken typ
av parkörer nyttjar den. Utred
behovet av pendlarparkering,
arbetsplatsparkering och
besöksparkering i Borgärdet samt
föreslå åtgärder.

1

18.1 Kartlägga alternativa platser
för snöupplag i Svärdsjö centrum.

1

Falu kommun beslutar om
förbud mot parkering och
stanna och Trafikverket
genomför skyltningen på
statlig väg.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för Trafikverkets
verksamhet.

Trafikverket och
Falu kommun

Trafikverket

Inleds med att utreda vem
som ska ansvara för
åtgärderna. Kommunen
initierar utredning av
ansvarsfrågan i samverkan
exempelvis med Svärdsjö
intresseförening, Ica,
Borgärdets vägförening och
Landstinget (Dalatrafik).

Avgörs av utredning om
ansvarsfrågan.

Avgörs av
utredning om
ansvarsfrågan.

Avgörs av
utredning om
ansvarsfrågan.

Trafikverket underhåll i
samverkan med Falu
kommun och Borgärdets
vägförening.

Kort sikt

Trafikverket

Trafikverket
Underhåll

C

Inriktning och
rekommenderade åtgärder

19.1 Utred vilken av
Hedvägen/Industrivägen som är
lämpligast att köra för industritrafik
från industriområdet och gång- och
cykeltrafik samt eventuellt skylta
om.

Steg enligt
fyrstegsprincipen

Paket
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Tidsaspekt
genomförande

Ansvariga
aktörer,
genomförande

Förslag till
finansiering

Hanteras i kommunens
verksamhet i samverkan
med Borgärdets
vägförening.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för kommunens
verksamhet.

Falu kommun i
samverkan med
Borgärdets
vägförening.

Avgörs av
utredning om
ansvarsfrågan.

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

Hanteras i kommunens
verksamhet.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för kommunens
verksamhet.

Falu kommun

Kommunala
medel

Trafikverket

Trafikverket

Falu kommun

Falu kommun

Trafikverket

Trafikverket

Falu kommun

Falu kommun

Kommentar

1

20.1 Port som markerar tätort.

3

21.1 Informera via skolan hur
hämtning/lämning bör ske vid
Björkhagsskolan.

1

21.2 Se över trafikregleringen vid
Björkhagsskolan.

1

26.1 Information/
beteendepåverkan till chaufförer
genom åkerinäringens företrädare
om att inte parkera på väg 850
mellan väg 850/Källevägen och
korsning väg 850/väg 888.

Förslag till fortsatt
planering och hantering

1

Falu kommun beslutar om
förbud mot parkering och
stanna och Trafikverket
genomför skyltningen på
statlig väg.
Hanteras i Trafikverkets och
Falu kommuns verksamhet
genom samtal med
Mittåkarna alternativt i
bärighetsrådet som i sin tur
har diskussioner i sina
forum.

Kort sikt
Åtgärder prioriteras
utifrån de ekonomiska
ramarna för kommunens
respektive Trafikverkets
verksamhet.
Åtgärder prioriteras
utifrån de ekonomiska
ramarna för kommunens
respektive Trafikverkets
verksamhet.

Har genomförts
tidigare, men bör
göras
kontinuerligt.

C

Inriktning och
rekommenderade åtgärder

Steg enligt
fyrstegsprincipen

Paket
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26.2 Förbättra skyltning av befintlig
målad gång- och cykelbana, på väg
850 norr om Svärdsjö, för att
tydliggöra hur den ska användas.

2

26.3 Hitta lämplig plats för tillfällig
uppställning/parkering för tunga
fordon.

1

27.1 Gång- och cykelväg till
ridhuset, eventuellt i sträckning
som inte går dikt an Toftbyvägen
(väg 876).

4

28.1 Se över anslutning och bygg
eventuellt om korsningen på
Toftbyvägen (väg 876) till
ridklubben.

1,3

29.1 Dialog med
transportföretagen för att styra om
tung trafik från Toftbyvägen (väg
876).

1

Förslag till fortsatt
planering och hantering

Hanteras i Trafikverkets
verksamhet.

Tidsaspekt
genomförande

Ansvariga
aktörer,
genomförande

Förslag till
finansiering

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för Trafikverkets
verksamhet.

Trafikverket

Trafikverket

Kort sikt
Hanteras i Trafikverkets
verksamhet i samråd med
Falu kommun.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för Trafikverkets
verksamhet.

Trafikverket

Kommentar

Trafikverket

Sker i samråd
med kommunens
pågående FÖParbete (oktober).
Ev. kort sikt
genom att nyttja
parallellt vägnät.
Innebär intrång
på enskilda
fastigheter.

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

Hanteras i Trafikverkets och
Falu kommuns verksamhet
genom samtal med
Mittåkarna alternativt i
bärighetsrådet som i sin tur
har diskussioner i sina
forum.

Åtgärder prioriteras
utifrån de ekonomiska
ramarna för kommunens
respektive Trafikverkets
verksamhet.

Trafikverket

Trafikverket

Falu kommun

Falu kommun

A2

Inriktning och
rekommenderade åtgärder

5.1 Separerad gång- och cykelväg
på sträckan Boda – Svärdsjö inkl.
gång- och cykelbroar.
24.2 Tydliggör skyltning för gående
och cykel på väg 850 från Svärdsjö
samhälle till badplatsen vid
korsning väg 888/väg 850.
24.3 Ploga gång- och cykelväg
vintertid vid Kyrkan och söderut
mot Svärdsjö centrum.

Steg enligt
fyrstegsprincipen

Paket
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3,4

Förslag till fortsatt
planering och hantering

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.
Hanteras inom Trafikverkets
verksamhet.

2

2

Dialog med kyrkan om
nyttjande av gång- och
cykelvägen.
Dialog med kyrkan om
plogning av gång- och
cykelvägen samt framtida
finansiering av drift.

A1

Tidsaspekt
genomförande

Ansvariga
aktörer,
genomförande

Förslag till
finansiering

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Region Dalarna
genom
länsplanen.

Kommentar

Kort sikt
Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för Trafikverkets
verksamhet.

2019

Lång sikt
24.1 Separerad gång- och cykelväg
på sträckan Svärdsjö – norrut mot
korsning väg 888/ väg 850.

4

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder prioriteras
utifrån den ekonomiska
ramen för länsplanens
genomförande.

Medverkande kompetenser och personer:

Isak Jakobsson, Sofie Larbom (Sweco), Mika Viisteensaari (Trafikverket), Anna-Lena Söderlind, Susanne Bodén, Frida Petersson (Falu kommun), Kent Söderlund
(Region Dalarna), Mattias Ahlström (Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Dalarna), Rune Fredriksson (Svärdsjö intresseförening) och Gunnar Bosell
(Borgärdets vägförening)
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Arbetsprocessen
Processen har skett genom en fördjupad dialog mellan viktiga aktörer för att göra känt för alla
inblandade om kända brister och behov efter berörda sträckor och vad som planeras. Detta för att få
en gemensam utgångspunkt för vidare arbete.
Åtgärdsvalsstudien har drivits genom en projektgrupp, se kapitlet ”Aktörer och övriga intressenter”.
Projektgruppen har bearbetat och kompletterat identifierade behov och brister, förslag på åtgärder och
tagit fram övergripande mål samt kontinuerligt lämnat synpunkter på allt material som konsulten
Sweco tagit fram. Arbetet i projektgruppen har skett både som fysiska möten och
telefon/distansmöten.
Inom åtgärdsvalsstudien har en workshop genomförts där intressenter bjudits in. Under workshopen
breddades kunskaperna om nulägesförutsättningarna (t.ex. brister, behov och målpunkter). Utifrån de
brister och behov som identifierat togs åtgärdsförslag fram under workshopen. Åtgärdsförslagen har
sedan bearbetats och fördjupats av projektgruppen och vägutformningsexpert från konsulten. Därefter
skickades åtgärdsförslagen ut till deltagarna vid workshopen för att inhämta synpunkter som sedan
tagits hänsyn till och/eller hanterats i val av åtgärder. Förankring med externa referenser har även
skett vid det ”forma inriktnings-möte” som hölls inom processen.
Respektive aktör kan behöva göra ytterligare analyser av sina åtgärder, dock inte inom ramen för
denna studie.

Ställningstagande och fortsatt hantering
Trafikverket kommer, efter utredningens avslut, att gå vidare med framtagande av ett internt
ställningstagande med utgångspunkt i de rekommenderade åtgärder som åtgärdsvalsstudien resulterat
i. Åtgärder som ska genomföras och ansvarsfördelningen av dessa hanteras vidare inom ramen för den
gemensamma överenskommelse som finns mellan Falu kommun och Trafikverket.
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Bilagor
Bilaga 1 Samlad effektbedömning (SEB)

Källor
Dalatrafik, linjekarta landsbygdsbussar Falun (2017-09-25)
http://www.dalatrafik.se/globalassets/kartor---nya-trafiken/landsbygdsbussar-i-falun.pdf
Falu kommun, Översiktsplan (2014)
https://www.falun.se/download/18.4065304014feeff82743a0e/1461662990966/Oversiktsplan_Falun
Borlange.pdf
Falu kommun, Cykelplan (2014)
https://www.falun.se/download/18.5dc1a82914a064883d842fb4/1463496637829/CykelplanforFaluk
ommun140410.pdf
Falu kommun, Fördjupad översiktsplan - Delar av landsbygden, samrådsversion (2018)

Bilaga 1 Samlad effektbedömning (SEB)
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Samlad effektbedömning för Åtgärdsvalsstudie Svärdsjö,
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsbrist, väg 850 genom Svärdsjö
Effektbedömningen är upprättad av:

Johansson Sara, Mattsson Kristina, Sweco

Bakgrund och syfte
Falu kommun och Svärdsjö intresseförening har till Trafikverket och Region Dalarna
(länsplaneupprättare) lyft brister i tillgängligheten och trafiksäkerheten, främst för oskyddade
trafikanter, längs väg 850 genom Svärdsjö. Åtgärdsvalsstudien genomförs i syfte att öka
tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs den aktuella sträckan mellan
korsningarna väg 850/väg 881.1 (Boda) och väg 850/väg 888 (Höganäs/Trollnäs). Studien innefattar
även hur anslutande gator, gång- och cykelnät och den omkringliggande bebyggelsen ansluter till och
kopplas samman med studieområdet. Aktuell sträcka längs väg 850 som ingår i åtgärdsvalsstudien är
cirka 7 km.
Studien genomförs i samverkan med berörda aktörer och intressenter.

Problembild

TMALL 0395 SEB Övriga åtgärdsvalsstudier 1.0

Längs väg 850 genom Svärdsjö har framför allt brister beträffande trafiksäkerhet, tillgänglighet,
transportekonomi och miljö identifierats.
Det finns ett behov av att se över möjligheten till att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter längs väg 850 genom Svärdsjö. Sträckan upplevs som osäker av flera målgrupper (vägen
används för arbetspendling, turism och rekreation samt som skolväg). Det har inkommit synpunkter
på att det finns risker med att tung yrkestrafik och godstransporter samsas på samma vägbana som
cyklande barn utan att vara skilda åt på något sätt. Motorfordon, särskilt tung trafik, upplevs hålla en
hög hastighet längs aktuell sträcka av väg 850.
Upplevelsen av vägrummet är att körbanan är bred medan trottoarerna är smala, vilket bidrar till att
fotgängare upplever sig gå nära biltrafiken. Vintertid är trottoarerna inte gångbara till följd av dåligt
vinterunderhåll. Vid busshållplats ”Svärdsjö centrum” i norrgående riktning finns det en risk för att
gående och cyklister kan ramla ned för betongmuren bakom busshållplatsen.
Överlag finns en önskan om att främja ett hållbart samhälle genom att göra det möjligt att tryggt
promenera och cykla i centrum och dess omgivningar.

Mål för lösningar
Förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
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Samlad effektbedömning för Åtgärdsvalsstudie Svärdsjö,
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsbrist, väg 850 genom Svärdsjö

Figur 1. Åtgärdsförslag kopplat till geografisk plats.
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Ingående lösningar

Kostnad

A1
Separerad gång- och cykelväg norr
och söder om Svärdsjö

Separerad gång- och cykelväg på sträckan Boda (korsning väg 850/Boda Gruvvägen) – Svärdsjö (korsning väg 850/Toftbyvägen), ca 3100m lång och 2,5m
bred utan belysning inkl. broförbindelser 80m (5.1)
Separerad gång- och cykelväg sträcka Svärdsjö - norrut mot korsning väg 888/ väg 850, ca 1700m lång och 2,5m bred utan belysning (24.1)

23 milj.

A2
Separerad gång- och cykelväg
söder om Svärdsjö och avmålat
norr om Svärdsjö.

Separerad gång- och cykelväg sträcka Svärdsjö - Boda, ca 3100m lång och 2,5m bred utan belysning inkl. broförbindelse 80m (5.1) Tydliggör skyltning och
målning på väg 850 från Svärdsjö till badplatsen vid korsning väg 888/väg 850. (24.2)
Ploga gång- och cykelväg vintertid vid Kyrkan och söderut mot Svärdsjö centrum (24.3).

18,3 milj.

B
Kollektivtrafikåtgärder

Se över och förbättra busshållplatsernas standard (plattform, väderskydd, cykelställ, pump, elanslutning) samt översyn av behov och flytt av busshållplatser
(2.1, 3.1, 6.3).
Översyn och vid behov förbättring av anslutningar för oskyddade trafikanter till busshållplats Boda såg. (8.1)
Sätt upp räcke och bygg om busshållplats Svärdsjö centrum. (11.1, 11.2).
Översyn av anslutning och räcken som bussen ska passera vid hållplats (22.1).
Vändslinga för enbart busstrafik (25.1).

2,2 milj.

C
Övriga åtgärder för oskyddade
trafikanter i huvudsak centrala
Svärdsjö inkl. mm-åtgärder

Separerad gång- och cykelväg/gång- och cykelbana genom Svärdsjö centrum genom breddning av befintlig trottoar 1,5m bred längd ca 955m + 575m gångoch cykelväg 2,5m bred (9.1).
Mobility management-åtgärder (MM) och beteendepåverkansåtgärder (1.1, 1.2, 29.1).
Omskyltning av hastighet och ATK i Svärdsjö centrum (4.1, 4.3).
Öka tryggheten i vägporten i Boda, information från skolan att nyttja vägporten (6.1, 6.2).
Översyn utformning och vid behov skyltning och ev. ombyggnad av anslutning/korsning vid Bengtshedens plåt (7.1, 7.2).Se över Centrumvägen så att det
blir bättre för oskyddade (10.1).
Översyn av gång- och cykelpassager (12.1).
Hastighetssäkrade passager över väg 850 (14.1).
Översyn utformning och skyltning och ombyggnad av korsning vid Brosvedsvägen och Industrivägen (15.1, 15.2).
Samordning/översyn av parkeringsplatser. (16.1, 16.3, 17.1, 17.2, 17.3).
Kartlägga alternativa platser för snöupplag i Svärdsjö centrum (18.1).
Utred lämpligast väg att köra från industriområdet och ev. skylta om och anlägg separerad gång- och cykelväg (19.1, 19.2).
Port som markerar tätort (20.1).
Björkhagsskolan – Förbättra hämtning/lämning (21.1, 21.2, 21.3).
Information till chaufförer, tydliggör skyltning och hitta lämplig plats för uppställning för tunga fordon (26.1, 26.2, 26.3).
Gång- och cykelväg till ridhuset och använd befintlig skogsbilväg som förses med belysning (27.1, 27.2).
Se över anslutning och bygg ev. om korsningen (28.1).

12,5 milj.

(prisnivå 2015-06)
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Mål

A1
Separerad gång- och
cykelväg norr och söder
om Svärdsjö

A2
Separerad gång- och
cykelväg söder om
Svärdsjö och avmålat
norr om Svärdsjö

B
Kollektivtrafik

C
Övriga åtgärder för
oskyddade trafikanter

Kostnad (prisnivå 2015-06)

Kostnad (prisnivå 2015-06)

Kostnad (prisnivå 2015-06)

Kostnad (prisnivå 2015-06)

Bedömd måluppfyllelse

Bedömd måluppfyllelse

Neutralt

Neutralt

Positivt bidrag då
oskyddade trafikanter
separeras från vägbanan
vilket ger en trafiksäkrare
miljö.

Positivt bidrag då
oskyddade trafikanter
separeras från vägbanan
vilket ger en trafiksäkrare
miljö.

TMALL 0395 SEB Övriga åtgärdsvalsstudier 1.0

23 Mkr

Bidrag
till
funktio
nsmålet

Näringslivets
transporter

Medborgarnas
resor

18,3 Mkr

2,2 Mkr
Bedömd
måluppfyllelse
Positivt bidrag för
kollektivtrafikoperatören
p.g.a.
framkomlighetsåtgärder.

Positivt bidrag för
genomgående transporter
med förbättrad
framkomlighet på vägen
då bussar i flera fall
kommer från vägbanan
vid hållplatsen.

Positivt bidrag för gående
och cyklister söder om
Svärdsjö p.g.a. ökad
säkerhet och tillgänglighet.

Positivt bidrag för gående
och cyklister söder om
Svärdsjö p.g.a. ökad
säkerhet och tillgänglighet.

Positivt bidrag för
kollektivtrafikresenärer
p.g.a. ökad säkerhet och
tillgänglighet.

Positivt bidrag för gående
och cyklister norr om

Neutralt norr om Svärdsjö
då åtgärden inte innebär

Något negativt bidrag för
resenärer vid de

12,5 Mkr

Bedömd måluppfyllelse
Positivt bidrag där
övergångsställe tas bort.
Negativt bidrag där
avsmalning för passager,
port och eventuell
avsmalning vid cykelbana
föreslås.
Positivt bidrag vid
korsningsåtgärder och
anpassade
parkeringsplatser.
Positivt bidrag för gående,
cyklister och ryttare p.g.a.
ökad säkerhet och
tillgänglighet.
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Svärdsjö p.g.a. ökad
säkerhet och tillgänglighet.

någon större förändring
mot idag, skyltning
förbättras jämfört med
nuläget.

hållplatser som föreslås
tas bort.
Positivt bidrag för
motorfordonstrafik med
förbättrad framkomlighet
på vägen då bussar i flera
fall kommer från
vägbanan vid hållplatsen.

Positivt bidrag för gående
och cyklister då passager
förläggs nära målpunkter.
Positivt bidrag för
motorfordon där
övergångsställe tas bort.
Negativt bidrag för
motorfordon där
avsmalning för passager,
port och eventuell
avsmalning vid cykelbana
föreslås.
Positivt bidrag för gående,
cyklister och motorfordon
vid korsningsåtgärder och
anpassade
parkeringsplatser.
Neutralt

Tillgänglighet
regionalt/länder
Jämställdhet

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Positivt bidrag p.g.a. ökade
möjligheter att använda
transportsystemet.

Positivt bidrag p.g.a. ökade
möjligheter att använda
transportsystemet.

Positivt bidrag p.g.a.
ökade möjligheter att
använda
transportsystemet.

Positivt bidrag p.g.a. ökade
möjligheter att använda
transportsystemet.

Funktionshindrade

Något positivt bidrag p.g.a. Något positivt bidrag p.g.a.
förbättringar för gång och förbättringar för gång och
cykel söder om Svärdsjö.
cykel söder om Svärdsjö.

Positivt bidrag p.g.a.
tillgänglighetsanpassning
av hållplatser.

Något positivt bidrag p.g.a.
förbättringar för gång och
cykel.
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Barn och unga

Kollektivtrafik,
gång och cykel

Bidrag
till

Klimat

Något positivt bidrag p.g.a. Neutralt norr om Svärdsjö
förbättringar för gång och då åtgärden inte innebär
cykel norr om Svärdsjö.
någon större förändring
jämfört med idag.
Positivt bidrag för gående
Positivt bidrag för gående
och cyklister p.g.a. ökad
och cyklister p.g.a. ökad
säkerhet och tillgänglighet
säkerhet och tillgänglighet
söder om Svärdsjö.
söder om Svärdsjö.
Positivt bidrag gående och
cyklister p.g.a. ökad
säkerhet och tillgänglighet
norr om Svärdsjö.

Neutralt norr om Svärdsjö
då åtgärden inte innebär
någon större förändring
mot idag.

Positivt bidrag för gående
och cyklister p.g.a. ökad
säkerhet och tillgänglighet
söder om Svärdsjö.

Positivt bidrag för gående
och cyklister p.g.a. ökad
säkerhet och tillgänglighet
söder om Svärdsjö.

Positivt bidrag för gående
och cyklister p.g.a. ökad
säkerhet och tillgänglighet
norr om Svärdsjö.

Neutralt norr om Svärdsjö
då åtgärden inte innebär
någon större förändring
mot idag.

Positivt bidrag p.g.a. ökade
möjligheter till gång och

Positivt bidrag p.g.a. ökade
möjligheter till gång och
cykel söder om Svärdsjö.

Positivt bidrag för
kollektivtrafik p.g.a. ökad
säkerhet och
tillgänglighet vid
hållplats.

Positivt bidrag för gående
och cyklister p.g.a. ökad
säkerhet och tillgänglighet.
Positivt bidrag p.g.a. ökad
trygghet vid vägport.

Positivt bidrag för
kollektivtrafik p.g.a. ökad
säkerhet och
tillgänglighet vid
hållplats. Något negativt
bidrag för resenärer vid
de hållplatser som
föreslås tas bort.

Positivt bidrag för gående
och cyklister p.g.a. ökad
säkerhet och tillgänglighet.

Positivt bidrag för
cyklister p.g.a.
cykelparkering m.m. vid
hållplats.
Positivt bidrag p.g.a.
ökade möjligheter till
kollektiva resor.

Positivt bidrag p.g.a. ökade
möjligheter till gång och
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hänsyns
målet

cykel söder om Svärdsjö.
Positivt bidrag p.g.a. ökade
möjligheter till gång och
cykel norr om Svärdsjö.
Negativt bidrag söder om
Svärdsjö p.g.a. byggande,
drift och underhåll. Drift
vintertid (snöröjning) kan
kräva extra fordon.

Hälsa

Landskap

Neutralt norr om Svärdsjö
då åtgärden inte innebär
någon större förändring
mot idag.
Negativt bidrag söder om
Svärdsjö p.g.a. byggande,
drift och underhåll. Drift
vintertid (snöröjning) kan
kräva extra fordon.

Negativt bidrag norr om
Svärdsjö p.g.a. byggande,
drift och underhåll. Drift
vintertid (snöröjning) kan
kräva extra fordon.

Neutralt norr om Svärdsjö
då åtgärden inte innebär
någon större förändring
jämfört mot idag.

Positivt bidrag p.g.a. ökade
möjligheter till gång och
cykel söder om Svärdsjö.

Positivt bidrag p.g.a. ökade
möjligheter till gång och
cykel söder om Svärdsjö.

Positivt bidrag p.g.a. ökade
möjligheter till gång och
cykel norr om Svärdsjö.

Neutralt norr om Svärdsjö
då åtgärden inte innebär
någon större förändring
mot idag.
Negativt bidrag p.g.a.
intrång vid gång- och
cykelväg. Något mindre
intrång än vid paket A1 då
gång- och cykelväg anläggs

Negativt bidrag p.g.a.
intrång vid gång- och
cykelväg. Något större
intrång än vid paket A2 då
gång- och cykelväg

Negativt bidrag p.g.a.
byggande, drift och
underhåll.

cykel.
Negativt bidrag p.g.a.
byggande, drift och
underhåll. Drift vintertid
(snöröjning) kan kräva
anpassning vid
avsmalningar.

Positivt bidrag p.g.a.
ökade möjligheter till
kollektiva resor samt att
ta sig till och från
hållplatser med cykel.

Positivt bidrag p.g.a. ökade
möjligheter till gång och
cykel.

Negativt bidrag p.g.a.
utökat utrymme för
hållplatser och i vissa fall
nya lokaliseringar.

Negativt bidrag vid
eventuell större
ombyggnad av
anslutning/korsning.
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Trafiksäkerhet

Bidrag till en
samhällsekonomiskt
effektiv och
långsiktigt hållbar
transportförsörjning

anläggs även på sträckan
norr om Svärdsjö.

endast på sträckan söder
om Svärdsjö.

Negativt bidrag p.g.a.
intrång vid breddning av
broar alternativt nya GCbroar.
Positivt bidrag för gående
och cyklister längs med väg
söder om Svärdsjö i och
med separerad gång- och
cykelväg som ansluter mot
befintligt parallellt vägnät
med planskild passage mot
Liljansskolan.

Negativt bidrag p.g.a.
intrång vid breddning av
broar alternativt nya GCbroar.
Positivt bidrag för gående
och cyklister längs med väg
söder om Svärdsjö i och
med separerad gång- och
cykelväg som ansluter mot
befintligt parallellt vägnät
med planskild passage mot
Liljansskolan

Positivt bidrag för gående
och cyklister längs med väg
norr om Svärdsjö.

Neutralt norr om Svärdsjö
då åtgärden inte innebär
någon större förändring
mot idag.

Åtgärdspaketet bidrar i
viss utsträckning till ett
mer hållbart resande.
Detta genom att:
•Den sociala hållbarheten
bedöms att öka då

Åtgärdspaketet bidrar i viss
utsträckning till ett mer
hållbart resande.
Detta genom att:
•Den sociala hållbarheten
bedöms att öka då

Negativt bidrag om nya
platser för parkering och
snöupplägg tas i anspråk.

Positivt bidrag p.g.a.
förbättrade anslutningar
och trafiksäkrare
hållplatser.

Åtgärdspaketet bidrar i
viss utsträckning till ett
mer hållbart resande.
Detta genom att:
•Den sociala
hållbarheten bedöms att

Positivt bidrag för gående
och cyklister längs med och
korsande väg genom
Svärdsjö.
Positivt bidrag för gående,
cyklister och ryttare med
separering mot
motorfordon mot
ridskola/Toftbyvägen.
Positivt bidrag för
motorfordon p.g.a.
förbättrade anslutningar
och korsningar.

Åtgärdspaketet bidrar i
viss utsträckning till ett
mer hållbart resande.
Detta genom att:
•Den sociala
hållbarheten bedöms att
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förbättringar i
trafiksäkerhet och
tillgänglighet för gående
och cyklister genomförs.
Barn, unga och äldre får
ökade möjligheter att röra
sig i transportsystemet på
egen hand.

förbättringar i
trafiksäkerhet och
tillgänglighet för gående
och cyklister genomförs.
Barn, unga och äldre får
ökade möjligheter att röra
sig i transportsystemet på
egen hand.

•Den ekologiska
hållbarheten bedöms att
öka då det skapas
möjligheter att öka
andelen gående och
cyklister - färre barn
behöver skjuts till skola
och idrottsaktiviteter.

•Den ekologiska
hållbarheten bedöms att
öka då det skapas
möjligheter att öka andelen
gående och cyklister - färre
barn behöver skjuts till
skola och idrottsaktiviteter.

Samhällsekonomiskt
bedöms åtgärden vara
olönsam.
Den samhällsekonomiska
hållbarheten är
svårbedömd, och
bedömningen är därför
osäker.
Beräkning av
investeringskostnad i
förhållande till befolkning
[kr per nyttometer gc-

Samhällsekonomiskt
bedöms åtgärden vara
olönsam.
Den samhällsekonomiska
hållbarheten är
svårbedömd, och
bedömningen är därför
osäker.
Beräkning av
investeringskostnad i
förhållande till befolkning
[kr per nyttometer gc-väg]
är 3 kr per nyttometer.

öka då förbättringar i
trafiksäkerhet och
tillgänglighet för
kollektivtrafikresenärer
och deras
anslutningsresor
genomförs. Barn, unga
och äldre får ökade
möjligheter att röra sig i
transportsystemet på
egen hand.
•Den ekologiska
hållbarheten bedöms att
öka då det skapas
möjligheter att öka
andelen
kollektivtrafikresenärer färre barn behöver skjuts
till skola och
idrottsaktiviteter.
Samhällsekonomiskt
bedöms åtgärden vara
olönsam.
Den samhällsekonomiska
hållbarheten är
svårbedömd.

öka då förbättringar i
trafiksäkerhet och
tillgänglighet för gående
och cyklister genomförs.
Barn, unga och äldre får
ökade möjligheter att
röra sig i
transportsystemet på
egen hand.
•Den ekologiska
hållbarheten bedöms att
öka då det skapas
möjligheter att öka
andelen gående och
cyklister - färre barn
behöver skjuts till skola
och idrottsaktiviteter
såsom ridskolan.
Samhällsekonomiskt
bedöms åtgärden vara
olönsam.
Den samhällsekonomiska
hållbarheten är
svårbedömd, och
bedömningen är därför
osäker.
Beräkning av
investeringskostnad i
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Fördelningsaspekter
• Delanalys kön.
Tillgänglighet
persontrafik
kvinnor/män
• Lokalt,
regionalt,

väg] är 4 kr per
nyttometer. Måttet utgår
från enbart de som bor
längs den aktuella
sträckan och
genomsnittlig längd av
den aktuella delsträckan
som det genomsnittliga
hushållet har nytta av.
Måttet fångar heller inte
nyttan av resandet till
andra målpunkter än
centrum, såsom
badplatsen, kyrkan och
skolor. Det bör även
påpekas att åtgärder
längs delsträckan genom
centrum ingår i paket C
och inte i paket A1. Ingen
hänsyn tas heller till olika
separeringsformer med
olika investeringskostnad.

Måttet utgår från enbart de
som bor längs den aktuella
sträckan och genomsnittlig
längd av den aktuella
delsträckan som det
genomsnittliga hushållet
har nytta av.
Måttet fångar heller inte
nyttan av resandet till
andra målpunkter än
centrum, såsom badplatsen,
kyrkan och skolor. Det bör
även påpekas att åtgärder
längs delsträckan genom
centrum ingår i paket C och
inte i paket A2. Ingen
hänsyn tas heller till olika
separeringsformer med
olika investeringskostnad.

förhållande till
befolkning [kr per
nyttometer gc-väg] är 7
kr per nyttometer. Måttet
utgår från enbart de som
bor längs den aktuella
sträckan och
genomsnittlig längd av
den aktuella delsträckan
som det genomsnittliga
hushållet har nytta av.
Måttet tar ingen hänsyn
till att boende norr och
söder om Svärdsjö har
nytta av förbättringar
genom Svärdsjö.
Måttet fångar heller inte
nyttan av resandet till
andra målpunkter än
centrum, såsom
badplatsen, kyrkan och
skolor.

Störst nytta lokalt för
gående och cyklister.

Störst nytta lokalt för
gående och cyklister.

Störst nytta lokalt för
kollektivtrafikresenärer.

Störst nytta lokalt för
gående och cyklister.

Övriga aspekter med
positiva nyttor är:
näringslivets transporter,
medborgarnas resor,
jämställdhet,

Övriga aspekter med
positiva nyttor är:
näringslivets transporter,
medborgarnas resor,
jämställdhet,

Näst störst nytta lokalt
för kollektivtrafikoperatörer.

Övriga aspekter med
positiva nyttor är:
näringslivets
transporter,
jämställdhet,
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•
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•
•
•

nationellt,
internationellt
Län, kommun
Trafikanter,
transporter,
externt berörda
Näringsgren
Trafikslag
Åldersgrupper

funktionshindrade samt
barn och unga vars
möjligheter att nyttja
transportsystemet ökar.

funktionshindrade samt
barn och unga vars
möjligheter att nyttja
transportsystemet ökar.

Klimat påverkas positivt
om fler väljer att gå och
cykla, samtidigt som
åtgärden bidrar negativt
under byggskedet och med
ökat drift och underhåll.

Klimat påverkas positivt om
fler väljer att gå och cykla,
samtidigt som åtgärden
bidrar negativt under
byggskedet och med ökat
drift och underhåll.

Negativ nytta för
landskapet i och med ökat
intrång.

Negativ nytta för
landskapet i och med ökat
intrång.

Övriga aspekter med
positiva nyttor är:
näringslivets
transporter,
jämställdhet,
funktionshindrade samt
barn och unga vars
möjligheter att nyttja
transportsystemet ökar.
Klimat påverkas positivt
om fler väljer att gå och
cykla, samtidigt som
åtgärden bidrar negativt
under byggskedet och
med ökat drift och
underhåll.
Negativ nytta för
landskapet i och med
ökat intrång.

funktionshindrade samt
barn och unga vars
möjligheter att nyttja
transportsystemet ökar.
Klimat påverkas positivt
om fler väljer att gå och
cykla, samtidigt som
åtgärden bidrar negativt
under byggskedet och
med ökat drift och
underhåll. Näringslivets
transporter påverkas
positivt med borttagande
av övergångsställe,
korsningsåtgärder och
anpassning av
parkeringar men
negativt vid
avsmalningar.
Medborgarnas resor
påverkas positivt med
ökad säkerhet och
tillgänglighet, passager
vid målpunkter och för
motorfordon där
övergångsställen tas
bort. Negativ påverkan
för oskyddade
trafikanter där
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övergångsställen tas bort
samt för motorfordon vid
avsmalningar.
Negativ nytta för
landskapet i och med
ökat intrång och
eventuellt nya platser för
snöupplag.
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Målkonflikter

Förbättrad trafiksäkerhet
och tillgänglighet står i
konflikt med klimatmålet
p.g.a. ökade utsläpp vid
byggande, drift och
underhåll samt intrång i
landskapet.

Förbättrad trafiksäkerhet
och tillgänglighet står i
konflikt med klimatmålet
p.g.a. ökade utsläpp vid
byggande, drift och
underhåll samt intrång i
landskapet.

Förbättrad
trafiksäkerhet och
tillgänglighet står i
konflikt med klimatmålet
p.g.a. ökade utsläpp vid
byggande, drift och
underhåll samt intrång i
landskapet.

Förbättrad
trafiksäkerhet och
tillgänglighet står i
konflikt med klimatmålet
p.g.a. ökade utsläpp vid
byggande, drift och
underhåll samt intrång i
landskapet.
Förbättrad
trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter
står i konflikt med
framkomlighet för
motorfordon.
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Mål från
dalastrategin –
Dalarna 2020
Dalarna lever i ett
aktivt utbyte med
omvärlden – ett utbyte
som underlättas av
ständigt förbättrade
kommunikationer.
Sammanvägt
regionala mål
Målkonflikter

Regionala mål
Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Inga

Inga

Inga

Inga

Mål från Falu
kommuns
översiktsplan
Kollektivtrafiken ska
utvecklas och gång- och
cykeltrafik ska
prioriteras.
Sammanvägt lokala
mål

Positivt i och med
förbättringar för gående
och cyklister.

Positivt i och med
förbättringar för gående
och cyklister.

Positivt i och med
förbättrade hållplatser
och bytespunkter.

Positivt i och med
förbättringar för gående
och cyklister.

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Målkonflikter

Inga

Inga

Inga

Inga

Lokala mål
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