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SAMRÅDSMÖTE 
• Syfte ? 

–  För Trafikverket är det att tidigt informera vad som händer och berätta 
om bl.a. processen och möjligheter att påverka. Hur tas mark i anspråk 
mm? Vad händer framöver? 

 

– För Sweco är dels att samla input från er markägare eller andra berörda  
men även en möjlighet att presentera projekterat utkast / förslag.           
Vi ser samrådsmöte som en bra möjlighet att samla upp idéer, 
information och synpunkter från alla er med lokalkännedom. 

 

– Ni kan lämna förslag på utformning som vi kanske förbiser när vi sitter 
och skissa på detta 

– Ni kan lämna upplysningar som vi kan ta med under projekteringen 

 



Fundera under mötets gång om ni 
har upplysningar gällande: 

• Brunnar, vatten- & dräneringsledningar 

• Privata vattenledningar, Vattenföreningar 

• Jord- / bergvärmeanläggningar nära väg 

• Kända uppfrysningar eller andra regelbundna vägskador  

• Avvattningsproblem / översvämningar  

• Snödrev / svallis 

• Markförhållanden (Berg, myr m.m.) 

• Problempunkter (sikt, tvära kurvor, krön, svåra utfarter) 

• Utformningsförslag / lokalisering? 

• Vattendrag (ex fiskförande). Detta fås även via inventering och via 
Länsstyrelse) 

• Arrenden som kan påverkas? 

• Övrigt? Skoter? 

 

 



Översiktlig tidplan GC-väg E14 

• Projektstart/Startmöte: 2014-09-24 

• Infomöte: 2014-12-03 

• Sakägarmöte: 2015-09-24 

• Granskningshandling: Sommar 2016 

• Fastställelseprövning: Vinter 2016/2017 

• Slutleverans: Vår 2017 

 

 

 



Väg E14 Vik-Frönäset 
 

Förutsättningar: 

Längd= 1,6 km 

Väg E14 Vik-Frönäset är en viktig transportled in mot Åre by för turisttrafik samt gående/cyklister. 

Gång- och cykeltrafikanter är idag oskyddade på sträckan och säkerheten är låg. 
 

Väg E14 är enda vägen som finns att använda, och där finns varken separerad gång- och cykelbana, trottoar eller 
vägren som skiljer fotgängare och cyklister från motortrafiken.  
 

GC-Vägen projekteras för att klara en säker väg för de oskyddade trafikanterna 
 

Projekteringen ska göras för nuvarande hastighetsbegränsning. E14 har på aktuell sträcka hastighetsbegränsning 80 
km/h, vid korsningen med Årevägen 50 km/h. 

 
Åtgärder / Mål: 

Upprättande av GC-väg med enhetlig bredd 2,5m  
 

Gång- och cykelvägen ska vara belyst på hela sträckan.  
 

Målet är en säker gc-väg för oskyddade trafikanter. 

 

Ny gc-väg ska byggas på den södra delen av E14:s befintliga vägbana och avgränsas mot körbanan med räcke.  

För att skapa tillräckligt med plats för gc-vägen behöver befintlig E14 breddas på norra sidan. 
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TYPSEKTION 

Val av stödmur inte bestämt 
 



För att anpassa breddningen 
justeras vägmitten med mjuk  
övergång/anpassning 

Linjeföring 



För att anpassa breddnigen 
Justeras vägmitten men mjuk  
Övergång/anpassning 

Linjeföring 

Mitt på sträckan är vägmitt 
förskjuten mot höger sida 
(norra sidan) 



För att anpassa breddnigen 
Justeras vägmitten men mjuk  
Övergång/anpassning 

Linjeföring 

Mitt på sträckan är vägmitt 
förskjuten mot höger sida 
(norrasidan) 

För att bevara korsning, samt bergslänt 
anpassas väglinjen mot befintlig väg.  



Planritning 1 
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Planritning 3 



”Anslutningsvägar” 



Ny bro över Vikbäcken 

Bron föreslås som en plattbro i trä 
med landfästen i armerad betong. 
Anläggs mellan E14 och järnvägen. 

Ex. Träbro 



Räcke? 
Räckestyp är inte bestämt. Här är utkast på tänkbara lösningar 

Utanför GC-vägen (Ut mot järnvägen) 
 
 

Mellan vägen och gc-vägen finns flera alternativa lösningar 
 

GC-räcke  (H=1,4m) 

Balkräcke / typ mitträcke Rörräcke  Rörräcke (av typ broräcke) 

Öppningar görs för att ge 
tillgänglighet till GC-vägen 



Exempel E14 Krokom 

OBS: Inget mitträcke på E14 Så-Vik 



Belysning 
• Belysning för GC-vägen föreslås. 

• Detaljprojektering görs i senare läge. 

• Närheten till järnvägen och kontaktledningarna medför vissa 
begränsningar. 

• Befintlig belysning tas bort 

Ex LED-armatur på 4m stolpe cc 30m i skymning 



Sammanfattning - Vad görs? (generellt) 

• Ny gång- och cykelväg.  (2,5 m bred) 

• Breddning av E14 för att ge utrymme åt GC-vägen. 

• Ny GC-bro över Vikbäcken. (Prel träbro) 

• Beläggningsryggen (bef vägmitt) måste justeras och anpassas mot 
ny vägmitt. (kan göras genom fräsning och ny beläggning) 

• Räcke utanför GC-väg samt mellan väg och GC 

• Trummor förlängs eller byts vid behov.  

• Anslutningar bibehålls 

• Korsningen mot väg 638 (Årevägen) behålls 

• Belysning av GC-väg (Detaljprojektering i senare skede) 

• Konflikt med VA, ledningar mm löses i senare skede. 

 

 



Utmaningar i projektet: 
• Närhet till järnvägen 

• Trånga passager med bl.a bergskärning 

• Anslutningar  

• Trafiksäker åtkomst till GC-vägen 

• Konflikt med bef kablar och ledningar 

• Anpassning av vägens geometri <-> bef förhållanden) 

• Kommunens detaljplaner och VA 

• Stolpar (El ,tele, belysning)  

• Sidoområde (Berg i dagen / Block, slänter) 

• Att få till bra avvattning (Mycket viktigt för vägens hållbarhet) 

• Drift och underhåll (Snöröjning) 



Ex på hur en relativt liten åtgärd (förstärkning) 
påverkar vägområdet / intrånget 



Kantremsa 

KANTREMSA: 
Skog:           2,0 m 
Åker /Äng:  0,5m 
Tomt:             0 m 

Ex på hur en relativt liten åtgärd 
(förstärkning) påverkar vägområdet / 
intrånget 



Lämna gärna uppgifter till oss 
• Brunnar, vatten- & dräneringsledningar 

• Privata vattenledningar 

• Jord- / bergvärmeanläggningar nära väg 

• Kända uppfrysningar eller andra vägskador 

• Avvattningsproblem / översvämningar  

• Snödrev / svallis 

• Markförhållanden (Berg, myr m.m.) 

• Problempunkter (sikt, tvära kurvor, krön, svåra utfater) 

• Utformningsförslag / lokalisering? 

• Vattendrag (ex fiskförande). Detta fås även via inventering och via 
Länsstryrelse) 

• Arrenden som kan påverkas? 

• Övrigt?  Skoterleder? 

 

 



Synpunkter: 
 
Trafikverket  vill ha dina synpunkter under mötet, via post eller  
e-post, senast den 12 oktober 2015. 
 
Post: 
Trafikverket Ärendemottagningen Investering 
Box 810 
781 28 Borlänge  
 
E-post: 
investeringsprojekt@trafikverket.se  
 
Referera till ärendenummer ”TRV 2014/63354”. 
 
Hemsida:  
http://www.trafikverket.se/vik-fronaset 



Postadress: 
Sweco Civil AB 
Box 553 
831 27 Östersund 
 
Besöksadress: 
Bangårdsgatan 2 
 
Peter Hjortsberg, Uppdragsledare 
Tel:010-484 40 90 
peter.hjortsberg@sweco.se 
 
Örjan Bäckman, Bitr uppdragsledare 
063-685 50 77 
orjan.backman@sweco.se 

Postadress: 
Trafikverket 
Box 388 
831 25 Östersund 
 
Besöksadress: 
Kyrkgatan 43 B 
 
Göran Persson, Bitr Projektledare 
010-123 88 52 
goran.persson@trafikverket.se 
 
Therese Svedberg, Markförhandlare 
010-123 24 49  
therese.svedberg@trafikverket.se 
 
 
 


