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SAMMANFATTNING 

Hackås är en bygd med mycket gamla anor belägen mellan Storsjön och Näkten 

i Bergs kommun ca 40 km från Östersund. I Hackås samhälle finns bl.a. ett 

bibliotek, livsmedelsbutik och Hackås skola med elever i årskurs F-6. Rakt 

genom Hackås samhälle går väg 593. En brist med väg 593 genom Hackås är att 

den saknar en gång- och cykelbana. Oskyddade trafikanter som t.ex. gående och 

cyklister tvingas idag samsas med fordonstrafik på den partivis smala vägen. 

Trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna har därför bedömts vara låg 

inom det aktuella planområdet.  

För projektet har följande ändamål definierats: 

 Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och fordonstrafikanter, 

genom att anlägga en gång- och cykelväg från Billsta (korsningen väg 

593/Inlandsbanan) och fram till IT-gården, en sträcka på ca 3 km.  

 Öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter. 

För att uppfylla ändamålet har Trafikverket beslutat att en ny gång- och cykelväg 

ska anläggas för att skapa ett ökat utrymme för oskyddade trafikanter att på ett 

trafiksäkert och tryggt sätt röra sig längs med väg 593. Målsättningen är också 

att ny gång- och cykelväg i så hög grad som möjligt anläggs friliggande från väg 

593, annars med kantsten.  

Denna rapport är ett samrådsunderlag och ett första steg i vägplaneprocessen 

som ska studera hur en ny gång- och cykelväg kan utformas och lokaliseras, 

samt vilka effekter och konsekvenser den får på omkringliggande miljö, 

landskapsbild och folks hälsa. 

Samrådsunderlaget är också ett underlag för Länsstyrelsen att fatta beslut om 

projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Samråds-

underlaget kommer även att skickas ut på remiss till andra myndigheter, 

organisationer och finnas tillgänglig för allmänheten att yttra sig över. Under 

samrådstiden har alla berörda möjlighet att lämna in synpunkter på projektet 

till Trafikverket. 
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1. Bakgrund 

1.1. Motiv och syfte  

Väg 593 är en viktig länk för boende i Hackås. Den knyter ihop Europaväg 45 

med Östersund och har många funktioner. Vägen används för arbets- och 

studiependling, skogs- och jordbrukstransporter, samt som turistväg. En brist 

med väg 593 genom Hackås är att den saknar en gång- och cykelbana. 

Oskyddade trafikanter som t.ex. gående och cyklister tvingas idag samsas med 

fordonstrafik på den partivis smala vägen.  

Som ett led i att stärka infrastrukturnätet i Jämtlands län har Trafikverket med 

hjälp av Länstransportplanen tagit fram åtgärdspaket för bl.a. nya gång- och 

cykelvägar. Syftet är att utvidga och bygga ihop gång- och cykelvägarna inom 

länet och på så sätt öka trafiksäkerheten för samtliga trafikslag, samt förbättra 

tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Detta gäller även för vägplanen i 

Hackås.  

1.1.1. Aktualitet 

Projektet, ”vägplan för ny gång- och cykelväg, väg 593 genom Hackås” finns 

upptagen i gällande Länstransportplan för Jämtlands län, för perioden 2010-

2021. Den preliminära kostnaden för ny gång- och cykelväg genom Hackås är 

3,9 mkr, beräknad för en sträcka av 2 km.   

1.2. Geografisk avgränsning  

Den geografiska avgränsningen omfattar större delen av väg 593 genom Hackås 

samhälle, med början vid korsningen väg 593/Inlandsbanan och fram till IT-

gården, se figur 1. 

1.3. Tidigare utredningar och beslut 

Vägverket konsult tog år 2002 fram en Arbetsplan med miljökonsekvens-

beskrivning för ”Väg 593 gångbana i Hackås”. I den utredningen var förslaget en 

ny gång- och cykelbana genom Hackås växelvis öster respektive väster sida om 

väg 593, blandat separering och kantsten. Den utredda sträckan följer till stor 

del den i samrådsunderlaget planerade sträckan, men är lite kortare. 

I utredningen kom det fram ett antal synpunkter från Hackås byaråd: 

 Byarådet önskar ett nytt övergångställe vid gamla Konsum. 

 Önskar en upprustning av den parallella gångbanan inne i Hackås 

samhälle öster om väg 593. 

 Ett nytt övergångsställe vid skolan och ta bort det befintliga 

övergångsstället som ligger ca 80 meter norr om Hackås skola. 

 Sträckan mellan Hackås skola och ner till Europaväg 45 är den viktigaste 

delen.  

 Profiljustering på befintlig väg.  
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Figur 1. Vägplanens geografiska område. Åtgärder föreslås ske längs med befintlig 

väg 593, men även alternativa lösningar studeras inom det grårastrerade området.  

1.4.  Övergripande mål 

1.4.1. Transportpolitiska mål 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har 

regeringen också satt ett funktionsmål och hänsynsmål med ett antal 

prioriterade områden.  
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Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 

ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt 

bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara 

jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 

transportbehov.  

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter 

som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 

allvarligt skadas i trafiken. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen 

uppnås och till ökad hälsa.  

Trafikverkets verksamhet syftar till att uppnå de transportpolitiska målen. Målet 

ska genomsyra hela planläggningsprocessen inklusive samråd och åtgärdsval.  

1.4.2. Regionala mål 

Regionförbundet i Jämtland har tagit fram en ”Regional utvecklingsstrategi” för 

åren 2014-2030. Ett av de övergripande målen är bl.a: 

”Fler gång- och cykelvägar gagnar miljö och säkerhet”. I rapporten står även att 

läsa: ”fler gång- och cykelbanor i länet ska bidra till ökad trafiksäkerhet och 

minskat bilåkande på korta avstånd, med positiva effekter för miljön och 

folkhälsan”. 

1.4.3. Lokala mål 

I Översiktsplanen för Hackåsbygden, framgår det att ”för att säkerställa en bra 

trafikmiljö för oskyddade trafikanter är det därför synnerligen angeläget att den 

redan projekterade gång- och cykelvägen genom Hackås kommer till utförande”. 

Översiktsplanen hänvisar till den utredning läsaren finner under kapitel 1.3 

detta dokument.  

1.4.4. Folkhälsomål 

Bergs kommun har upprättat en ”Folkhälsoplan Bergs kommun 2013-2015” med 

utgångspunkt från regeringens proposition om ”Mål för folkhälsan”. En ökad 

tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter är positiv för folkhälsan. 

1.4.5. Miljömål 

Det finns 16 miljökvalitetsmål framtagna idag, där det långsiktiga målet är att 

skapa en så god livsmiljö som möjligt för framtida generationer. Mer om 

miljömålen kopplade till denna vägplan finns under kapitel 6.  

1.5. Vägplaneringsprocessen 

Den 1 januari 2013 trädde ändringar i Väglagen (1971:948) och Lag om 

byggande av järnväg (1995:1649) i kraft. Detta innebär en ny effektivare 

planeringsprocess. Kortfattat innebär den nya planprocessen: 

 En process istället för flera skeden. 
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 Leder till vägplan eller järnvägsplan. 

 Färre inslag av formell karaktär. 

 Ökade möjligheter till samverkan med kommunal planering 

 Samråd fortlöper under hela processen 

 Beskriva och motivera de val som gjorts 

 

 

Figur 2. Exempel på nya planeringsprocessen. 

Denna vägplan med status samrådsunderlag påbörjades år 2013 enligt 2013 års 

nya lagstiftning och ska ta fram, bearbeta och analysera underlag, som skall 

ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och skapa 

en bra plattform för den fortsatta planeringsprocessen.  

1.6. Fyrstegsprincipen 

Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod för att hushålla med resurser och 

minska transportsystemets miljöpåverkan. Hur trafikproblem bäst kan lösas 

analyseras i fyra steg. I de två första stegen analyseras förutsättningarna att med 

hjälp av enkla och mindre kostnadskrävande åtgärder, förbättra val av 

transportsätt och i andra hand effektivare användning av befintligt vägnät. En 

Steg tre-åtgärd kräver mindre ombyggnationer och det sista, steg 4, innebär 

oftast nybyggen eller mycket stora ombyggnationer. Fyrstegsprincipen 

implementeras i planeringen före vägplaneprocessen (se figur 2.6) och ingår i 

Trafikverkets nya metod om Åtgärdsvalsstudier (ÅVS).  

I de fall en ÅVS saknas, hänvisas läsaren till den äldre planprocessen med 

förstudier, alternativt hänsyftas fyrstegsprincipen i Trafikverkets 

samrådsunderlag (detta dokument kapitel 6).  
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2. Befintliga förhållanden 

2.1. Markanvändning 

2.1.1. Befolkning 

Hackås tillhör Bergs kommun i Jämtlands län. I Hackås församling bor sedan 

2013-12-31, 1123 personer (www.scb.se), varav ca 400 personer i centrala 

Hackås. Befolkningspyramiden för Bergs kommun vilken beskriver de olika 

åldersintervallen uppdelat på kön inom riket, kommunen, tätorten etc. uppvisar 

ett mönster karaktäristiskt för glesbygder – andelen individer i åldrarna 50-70 

år är i kraftig majoritet, i jämförelse med yngre individer. 

2.1.2. Bebyggelse och boendemiljö 

Centrala Hackås består till största delen av enplans- och tvåplansvillor med 

inslag av lokaler för industri- eller serviceändamål. Utanför tätorten ligger 

bebyggelsen klustrad i mindre byar eller gårdskomplex omgiven av ängs- och 

hagmarker eller annan kultiverad mark.  

2.1.3. Näringsliv och sysselsättning 

I Hackås tätort finns bl.a. ett bibliotek, Tempo, distriktsveterinär, samt Hackås 

Precisionsgjuteri AB, vilka levererar aluminiumgjutgods till diverse olika 

samhällssektorer. Företaget sysselsätter idag ca 30 personer. Utöver industrin 

finns också Hackås skola. Det är en F-6 skola, med ca 75 elever.  Föreningar 

inom idrotts- och fritidsaktiviteter verkar också i Hackås t.ex. fotboll och 

skridsko.  

2.1.4. Målpunkter/konfliktpunkter 

Det finns ett antal målpunkter i projektområdets närhet. Hackås skola, 

livsmedelsbutik, idrottsplats, industriområde, kyrka, järnvägsstation, café och 

mindre småföretag. Även busshållplatserna längs med väg 593 är viktiga 

målpunkter för oskyddade trafikanter.  

Utöver målpunkterna finns det också gott om konfliktpunkter. Med 

konfliktpunkter avses i detta fall bl.a. fastigheter, vegetation/träd, stenmurar 

nära vägen, alléer, trånga passager etc. Det kan också vara områden med höga 

natur- och kulturvärden, förorenad mark, eller verksamheter som på ett eller 

annat sätt påverkas negativt under byggtid eller på sikt vid anläggandet av ny 

gång- och cykelväg genom Hackås.  

Figur x visar övergripande mål- och konfliktpunkter närmast väg 593 genom 

Hackås samhälle.  
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Figur 3. Kartan visar ett urval av de mål- och konfliktpunkter som identifierats 

närmast väg 593, samt detaljplaner, byggnadsplaner och områdesbestämmelser, se 

även figur 4.  
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2.1.5. Kommunala planer 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan är en fördjupad översiktsplan antagen 2006-06-16, 

”Översiktsplan för Hackåsbygden”. Där påtalas bevarandevärde gällande 

Hackåsbygdens kulturhistoriska arv, samt landskapsbilden. I ÖP framkommer 

det att trafiken uppskattas ha ökat påtagligt genom Hackås sedan 

Vallsundsbrons tillkomst. Länstrafiken har också i sitt yttrande lyft frågan att en 

ny gång- och cykelväg behövs längs väg 593. Inte bara i syfte att öka 

tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, utan även öka 

tillgängligheten till befintliga busshållplatser. Några hållplatslägen behöver 

enligt Länstrafiken ses över, för att i framtiden omlokaliseras.  

Detaljplan 

Figur 4 visar vilka detaljplaner och områdesbestämmelser som berör aktuellt 

område för ny gång- och cykelbana genom Hackås. Kartan är erhållen från Bergs 

kommun och planområdena är illustrerade i orange färg.  

Berörda detaljplaner och områdesbestämmelser är: 

Byggnadsplan för Hackås stationssamhälle, del av Håvs by, Hackås kommun, 

fastställd 1956-06-28. 

Hackås samhälle (Fäste 3:4 m.fl.), fastställd 1976-12-14. ”Förslag till 

byggnadsplan”. 

Hackås samhälle, Hov 2:33 m.fl. fastställd 1975-02-18. ”Förslag till ändring och 

utvidgning av byggnadsplan. 

Hackås samhälle, Hov 1:49 m.fl. fastställd 1976-09-21. ”Förslag till ändring och 

utvidgning av byggnadsplan”. 

Hackås samhälle, Hov 1:63 m.fl. fastställd 1981-09-28. ”Förslag till ändring av 

byggnadsplan”. 

Hackås samhälle, Hov 1:45 och 1:71, fastställd 1985-01-24. ”Förslag till ändring 

av byggnadsplan”. 

Hackås samhälle, Billsta 3:3 m.fl. fastställd 1992-04-29. ” Detaljplan för Billsta 

3:3 m.fl. 

Hackås samhälle, Hov 2:31, fastställd 1995-03-13. Förslag till ändring av 

detaljplan. 

Hackås samhälle, Skede 2:9 m.fl. (IT-gården), fastställd 1997-12-20. ”Detaljplan 

för Skede 2:9 m.fl. 

Hackås samhälle, Hov 1:127 m.fl. fastställd 2003-06-23. ”Förslag till ändring av 

detaljplan”. 

Hackås samhälle, Hov 1:117 m.fl. Fästedal. Fastställd 2009-07-08. ”Detaljplan 

för Hov 1:117 m.fl. Fästedal. 
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Figur 4. Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser i Hackås samhälle. 

Detaljplanen för Skede 2:9 m.fl. finns inte med på figuren, utan ligger längre norr ut 

längs väg 593, där aktuell vägplan är tänkt att sluta. (Underlag från Bergs kommun). 

 

2.1.6. Ledningar och tekniska anläggningar 

Information om ledningar och tekniska anläggningar tillförs i vägplanens 

samrådshandling. 
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2.2. Trafik och trafikanter 

2.2.1. Fordonstrafik och vägstandard 

Väg 593 genom Hackås har en varierande bredd mellan 5-6 meter. Den totala 

trafikmängden ligger i intervallet 501-1000 f/d (2008), varav tung trafik ligger i 

intervallet 51-100 f/d (2008). Hastigheten för studerad gång- och cykelsträcka 

är 30, 50 och 70 km/tim. Väg 592 är belagd med asfalt och har högsta 

bärighetsklass (BK1). Staten är väghållare. Väg 593 är klassad som sekundär 

länsväg och inte en rekommenderad väg av farligt gods. De miljöfarliga 

transporter som ändå förekommer på sträckan är få och torde främst bestå av 

petroleumprodukter och brandfarliga vätskor och gaser till konsumenter inom 

området. 

2.2.2. Kollektivtrafik 

Länstrafikens bussar linje 161 (Svenstavik – Hackås – Orrviken – Österund), 

linje 163 (Svenstavik – Hackås – Brunflo – Östersund), linje 164 (Funäsdalen – 

Östersund), samt linje 609 (Myrviken – Hackås), trafikerar dagligen aktuell 

sträcka. På sträckan finns totalt sju hållplatslägen, några försedda med 

väderskydd och andra inte. I Trafikverkets NVDB-databas är väg 592 inte en 

”prioriterad väg för kollektivtrafiken”. 

2.2.3. Oskyddade trafikanter och tillgänglighet 

Studerad vägsträcka saknar idag en gång- och cykelväg. Oskyddade trafikanter 

tvingas samsas med övrig fordonstrafik om det lilla utrymme som finns att tillgå 

längs befintligt vägområde. 

2.2.4. Skolbarn 

Närmaste skola (Hackås Skola), är en F till 6-skola med ca 75 elever och ligger i 

nära anslutning till väg 593 vid korsningen väg 953/Krykvägen. En busshållplats 

finns precis utanför skolan och ca hundra meter norr om hållplatsläget ansluter 

en befintligt gång- och cykelbana från ett bostadsområde.  

2.2.5. Trafiksäkerhet och Olycksstatistik 

Trafiksäkerheten för främst de oskyddade trafikanterna är låg till följd av att det 

idag saknas en gång- och cykelbana för studerad sträckning. Oskyddade 

trafikanter som tvingas beblanda sig med fordonstrafik, utgör även en stor fara 

för bilister och övriga motorfordon.  

För perioden 2003-01-01 – 2014-10-09 har totalt tre trafikolyckor inträffat 

inom aktuellt projekteringsområde för ny gång- och cykelbana. Samtliga olyckor 

innefattade fordon d.v.s. inga olyckor med oskyddade trafikanter finns 

registrerade i Transportstyrelsens olycksdatabas (STRADA) för nämnd period. 

Det gäller både polis-, och sjukvårdrapporterad indata. 

2.2.6. Övrig infrastruktur 

Inlandsbanan passerar genom Hackås och korsningspunkten mellan 

Inlandsbanan och väg 593 utgör också startpunkten för gång- och cykelbanans 
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projekteringsområde. Inga markerade skoterleder finns inom projekterings-

området. 
 

2.3. Miljö, landskapsbild och fysiska förutsättningar 

2.3.1. Landskapsbild 

Landskapsbilden för väg 593 genom Hackås varierar i karaktär. Utanför tätorten 

omges vägen av agrara marker, med större eller mindre gårdar i anslutning till 

vägen. Vid några avsnitt längs vägen skymtas Storsjön och Oviksfjällen, som 

utgör en vacker panoramavy mot väster. Inne i tätorten upplevs väg 593 som 

smal. På många platser löper stenmurar och trädalléer på båda sidor av vägen, 

vilket medför en upplevelse av att färdas i en korridor. Även vissa fastigheter 

står mycket nära vägen. 

2.3.2. Riksintressen 

Storsjöbygden omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, samt för 

riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6 §, vilket då även omfattar 

aktuellt projekteringsområde.  

2.3.3. Växt- och djurliv 

Terrester miljö 

Den kalkrika sedimentära kambrosilurberggrunden medför att Jämtlands län 

har den största andelen artrika vägkanter i Sverige, där hela 47 procent av länets 

vägnät klassas som artrik. I Trafikverkets (dåvarande Vägverket) senaste 

publikation ”Skötselplan för artrika vägkanter i Jämtlands län” (reviderad 

2001), har aktuellt projekteringsområde klassats som artrika vägkanter av 

mycket högt värde, samt högt värde.  

Akvatisk miljö 

Inom aktuellt projekteringsområde för ny gång- och cykelbana genom Hackås 

har inga våtmarker eller vattendrag identifierats. 

2.3.4. Kulturmiljö 

Storsjöbygden omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Det rika 

kulturlandskapet har formats sedan järnåldern och fram till idag och inhyser ett 

hundratal kulturhistoriska byggnader.  

Längs aktuell sträcka finns två identifierade fornlämningar (se figur 4). ”RAÄ 

Hackås 108:1” är en ”plats med tradition”, vilken räknas som ”övrig 

kulturhistorisk lämning”. ”RAÄ Hackås 114:1” är ett vägmärke, vilket räknas till 

en fornlämning.  
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Figur 5. Bilden till vänster visar RAÄ Hackås 108:1 ”Korsbacken” och bilden till höger 

visar RAÄ 114:1, vägmärke, se grön markering på kartan. 
(Källa: Riksantikvarieämbetets Kart-databas Fornsök). 

Fornlämningar delas upp efter antikvarisk bedömning. Antikvarisk bedömning 

anger hur Kulturminneslagen, samt till viss del även Skogsvårdslagen, bedömt 

lämningen och dess eventuella lagskydd vid registreringstillfället. Så kallade 

fasta fornlämningar har lagligt skydd enligt Kulturminneslagen, medan andra 

lämningar hanteras enligt Skogsvårdslagens hänsynsparagraf. 

2.3.5. Rekreation och friluftsliv 

Landsbygden i kombination med vackra vyer, bidrar till att hela området 

betraktas som ett naturskönt område, lämpligt för frilufts- och fritidsaktiviteter. 

I Hackås finns ett antal föreningar som utövar sport- och fritidsaktiviteter. 

Fotboll, skridsko och skytte är några av de aktiviteter som bedrivs. Även ett 

besök i Hackås kyrka, som är Jämtlands äldsta kyrka byggd på 1100-talet, eller 

en fika vid Strömbacka Kvarn är populära rekreationslokaler.  

2.3.6. Generellt biotopskydd 

Det generella biotopskyddet omfattar enligt miljöbalken 7 kap. 11 § alléer, källor 

med omgivande våtmark, odlingsrösen, småvatten och våtmarker inklusive 

öppna diken, stengärdesgårdar, samt vissa åkerholmar.  

2.3.7. Naturresurser 

Begreppet naturresurs är en snäv definition. Identifierade naturresurser i och 

omkring planerad ny gång- och cykelväg är jord- och skogsbruk, jakt- och 

fiskebruk, samt sådana naturresurser som är viktiga för individens 

välbefinnande t.ex. en estetisk landskapsbild. Även om Storsjön ligger en bit 

ifrån området för planerad gång- och cykelväg är Storsjön en mycket viktig 

naturresurs i och med att den utgör vattentäkt åt bl.a. Östersund. 

2.3.8. Miljöbelastning 

Det finns inte några miljöbelastande verksamheter av större betydelse inom 

projekteringsområdet. Jordbruket och trafiken är de mest miljöpåverkade 

verksamheterna. 
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2.3.9. Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Miljökvalitetsnormer finns idag för buller, luft och vatten. Normens syfte är att 

vägleda myndigheter i arbetet med att hitta en adekvat kvalitet på miljön och 

som även uppfyller EU-direktiven. Överskrids normen, ska ansvarig myndighet 

tillsätta åtgärder för att normen/gränsvärdet uppfylls.  

Projektet bedöms inte ha någon påverkan på MKN för vatten, buller och luft och 

behandlas därför inte vidare i detta dokument.  

2.3.10. Förorenad mark 

Inga förorenade områden har identifierats längs aktuell sträcka. 

2.3.11. Brunnar 

SGU:s brunnsarkiv visar att uppskattningsvis 20 energibrunnar kan beröras 

inom aktuellt projekteringsområde. Osäkerheten i bedömningen härleds till en 

felmarginal på mindre än 100 meter för energibrunnens geografiska position. 

2.3.12. Byggnadstekniska förutsättningar 

Materialet på terrassnivå består av lermorän på hela sträckan. Lermoränen 

överlagras av matjord. Mindre partier med torv, siltig eller lerig morän kan 

förekomma i området. Lermoränen klassas ur tjälfarlighetssynpunkt som 

måttligt tjällyftande.   

 

3. Problemanalys 

3.1. Funktionsmål – Tillgänglighet - framkomlighet 

Tillgängligheten eller mer specifikt framkomligheten inom Hackås samhälle 

anses idag som otillfredsställd. Väg 593 saknar idag en gång- och cykelbana. 

Oskyddade trafikanter får nyttja befintlig väg 593, som på flertalet platser är 

smal. Den smala vägen genom centrala Hackås är också ett problem för 

fordonstrafiken, speciellt då tyngre fordon måste passera genom samhället. För 

bussar i linjetrafik finns bussfickor på vissa hållplatslägen och på några saknas 

det.  

3.2. Hänsynsmål – Säkerhet 

Som en konsekvens av den bristande framkomligheten och tillgängligheten som 

beskrevs i kapitel 3.1, upplever samtliga trafikantslag, men framförallt de 

oskyddade trafikanterna en stor otrygghet och bristande trafiksäkerhet längs 

med väg 593 genom Hackås. För studerad vägsträcka i projektet finns bara ett 

skyltat övergångställe, vilket ligger i anslutning till Hackås skola. Hastigheten 

förbi skolan är anpassad ur trafiksäkerhetssynpunkt och är maximalt 30 km/tim 

(tilläggstavla max 30 km/tim mellan kl. 07 -17). Inom det reducerade 

hastighetsområdet finns även en busshållplats med bussficka. 
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4. Ändamål och projektmål 

Aktuellt projekteringsområde är idag i behov av en tryggare och tillgängligare 

transportinfrastruktur. Målgruppen är framförallt gående och cyklister som 

använder väg 593 till arbets- och studiependling, motions- och fritidsändamål 

m.m.  

Projektet ändamål är: 

 Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och fordonstrafikanter, 

genom att anlägga en gång- och cykelväg från Billsta (korsningen väg 

593/Inlandsbanan) och fram till IT-gården, en sträcka på ca 3 km.  

 Öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter. 

Identifierade projektmål är: 

 Planerad gång- och cykelväg, ska längs den valda sträckningen så långt 

det är möjligt anläggas separerad från väg 593, annars med kantsten.  

 En ny gång- och cykelväg bidrar till reducering av fossila utsläpp, 

partikelhalter och buller och därmed en bättre folkhälsa och miljö.  

 Planerad gång- och cykelväg ska kännas trygg och säker så att den 

utnyttjas på bästa sätt.  

 

5. Åtgärder 

Föreslagna åtgärder utgår ifrån Trafikverkets fyrstegsprincip. Kortfattat 

inbegriper fyrstegsprincipen fyra olika steg, med syfte att effektivisera och 

hushålla med resurser vid val av förbättringsåtgärder, vilket kan gälla för både 

väg och järnväg. De fyra stegen är: 

Steg 1: Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt. 

Steg 2: Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät. 

Steg 3: Vägförbättringsåtgärder. 

Steg 4: Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.  

5.1. Förslag till åtgärder 

5.1.1. Alternativ för ny gång- och cykelväg 

I detta samrådsunderlag har fyra alternativ identifierats. Till grund för 

alternativens för- och nackdelar ligger bl.a. en okulär besiktning genomförd av 

konsult och Trafikverket 2014-09-04, Vägverket konsults arbetsplan ”Väg 593, 

gångbana i Hackås”, upprättad 2002, gällande detaljplaner och 

områdesbestämmelser, figur 3 detta samrådsunderlag, samt områden med stort 

natur- eller kulturvärde. I detta samrådsunderlag beskrivs alternativen mycket 

övergripande till följd av att sträckan genom Hackås innehåller många avsnitt 
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med komplicerade projekteringsavsnitt. Fyra av alternativen presenteras nedan 

och tre av alternativen återfinns i figur 6. 

Alternativ 1 – östra sidan, väg 593 (räknat från söder till norr) 

0-690 m: De första hundra metrarna går i en relativt djup skärning. Vägen 

planar därefter ut. Precis där vägen börjar plana ut finns en fastighet vars odlade 

buskar och trädridå står mycket nära vägen. Odlad åker tar sedan vid med 

undantag för en mindre fastighet i nära anslutning till väg 593. Efter totalt ca 

455 meter finns en fastighet med en större björk nära vägen. Därefter fortsätter 

den odlade marken fram till infarten mot Hackås skola (västra sidan).  

690-1070m: Ett antal fastigheter, samt ett fåtal träd finns mycket nära vägen de 

första åttio metrarna fram till att den befintliga gång- och cykelbanan från 

bostadsområdet öster om väg 593 ansluter. En större grönyta tar vid efter detta. 

Mellan 850-980 m finns odlade rönnar och björkar mycket nära vägen, vilka 

kan betraktas som ensidiga alléer. Där den nordligaste allén slutar återfinns 

infarten till Tempo. Från Tempo och fram till korsningen med 

Hovsvägen/Industrivägen ligger en fastighet nära vägen. 

1070-1120 m: En mindre grönyta breder ut sig. En uppskattningsvis mycket 

gammal tall står nära vägen. 

1120-1380 m: Hela sträckan präglas av bostäder nära vägen. Odlade trädrader 

som kan tolkas som alléer finns nära vägen på flera platser. Hela sträckan berörs 

av detaljplaner och områdesbestämmelser.   

1380-1550 m: Utefter sträckan finns inga fastigheter, men efter 60 meter går en 

stenmur parallellt med vägen ända fram till Torpvägen. Delar av området berörs 

av områdesbestämmelser.  

1550-2030 m: Hela sträckan är relativt okomplicerad. Det finns två träd nära 

vägen. 300 meter av sträckan omfattas av en byggnadsplan. Vid infartsvägen 

finns en större bussficka, där bussarna har möjlighet att vända och köra tillbaka.  

2030-2340 m: En stenmur löper parallellt längs vägen i ca 115 meter för att 

sedan vika av öster ut. Direkt efter att stenmuren viker av börjar en ensidig allé, 

vilken följer väg 593 ända fram till korsningen med Näsvägen.  

2340-3080 m: Efter korsningen med Näsvägen fortsätter den ensidiga allén i ca 

40 meter, liksom en stenmur parallellt med allén dock en bit ifrån vägen. 

Resterande 700 meter fram till IT-gården berörs inte av några större hinder 

eller konfliktpunkter, undantaget en hästhage efter ca 400 meter.  

Alternativ 2 – västra sidan, väg 593 (räknat från söder till norr) 

0-160 m: En mycket brant slänt går parallellt med väg 593 för att i slutet jämnas 

ut vid fastigheten närmast korsningen med Pilgrimsvägen. Fastigheten ligger 

här mycket nära vägen.  

160-680 m: Efter Pilgrimsvägen består området av mycket ängs- och 

hagmarker. En ensidig allé börjar efter 80 meter och fortsätter längs med vägen 

i ca 180 meter. Därefter är sträckan relativt okomplicerad fram till Hackås skola 

och infarten mot Hackås kyrka.  
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680-1040 m: Sträckan mellan korsningen med Kyrkvägen och fram till 

korsningen med Hovsvägen innehåller få synliga hinder, men ligger delvis inom 

område för detaljplan.  

1040-1360 m: En fastighet finns nära vägen direkt efter korsningen med 

Hovsvägen mitt emot den gamla tallen på vägens östra sida. En stenmur tar vid 

efter fastigheten och fortsätter parallellt med väg 593 i ca 100 meter. Den 

fortsatta sträckan fram till Biblioteket och korsningen med Näckstavägen (väg 

554) är relativt okomplicerad. Sträckan är detaljplanelagd eller ligger inom 

område för byggnadsplan.  

1360-1620 m: Denna sträcka är mycket komplicerad med branta slänter, en 

milsten nära vägkanten, samt en ensidig björkallé och fastighet nära väg sista 

biten. Första delen är detaljplanelagd.  

1620-2020 m: Största svårigheten och konfliktpunkterna för denna sträcka är i 

slutet, med fastigheter nära väg och en brant slänt. En stor del av sträckan ligger 

inom område för byggnadsplan.  

2020-2460 m: Ett fåtal träd, samt några fastigheter nära vägkant kan bli 

problematiskt ur projekteringssynpunkt.  

2460-3060 m: Inga större hinder än ängs- och hagmarker med inslag av 

tomtmark finns längs sträckan fram till IT-gården. 

Alternativ 3 – östra sidan, väg 593 och befintligt gång- och cykelnät 

Läsaren hänvisas till figur 6. 

Alternativ 4 – växelvis östra och västra sidan 

Det krävs en djupare analys av detta alternativ om var det är lämpligt att anlägga 

ny gång- och cykelväg på östra respektive västra sidan. Läsaren hänvisas till den 

fortsatta planeringsprocessen och PM lokaliseringsalternativ/Samrådsunderlag. 

 

En djupare alternativgenerering krävs för samtliga ovan nämnda alternativ. 

Läsaren hänvisas precis om ovan till den kommande planeringsprocessen med 

tillhörande dokument.  
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Figur 6. Fyra alternativ är föreslagna, varav tre illustreras i denna figur, se vidare 

kapitel 5.1 

 

5.2. Val av utformning 

Det är ett önskemål att så långt som det är tekniskt möjligt och utan allt för stort 

intrång på fastigheter, miljö-/kulturintressen, anlägga ny gång- och cykelväg 

friliggande från väg 593. I partier där det inte är möjligt eller kan anses som 
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olämpligt med friliggande kommer ny gång- och cykelväg anläggas med 

kantsten.  

Gång-och cykelvägen kan antingen byggas i jordskärning eller på bank. Nedan 

redovisas principskisser för de fyra olika utformningsprinciperna som kan 

komma att bli aktuella. Där utrymmet är begränsat kan det bli aktuellt med 

dränering istället för öppna avvattningssystem. 
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Figur 11. Olika typsektioner som kan bli aktuella vid byggnationen av den nya gång-

och cykelvägen längs väg 593. 

 

Med anledning av de partivis komplicerade avsnitten med många 

konfliktpunkter, kommer val av utformning detaljstuderas i den vidare 

planeringsprocessen. Att redan nu peka ut vilka sektioner som är lämpliga att 

byggas friliggande alternativt med kantsten bedöms för osäkert.  

 
 

6. Effekter och konsekvenser 

Nollalternativet 

Bedömningen av konsekvenserna görs utifrån jämförelse mot ett nollalternativ. 

Nollalternativet innebär att inga åtgärder förutom normalt vägunderhåll utförs. 

Detta skulle innebära att dagens problem med trafiksäkerheten kvarstår eller 

förvärras i takt med eventuella ökande trafikflöden. Nollalternativet förändrar 

inte vägens miljöpåverkan.  

Alternativ för ny gång- och cykelväg 

Vid analys av effekter och konsekvenser studeras inte alternativen var för sig. 

Nollalternativet jämförs mot alternativen att bygga ut befintlig gång- och 

cykelväg, oavsett vilken sida som väljs senare i planprocessen så konsekvenserna 

för alternativen bedömts bli likvärdiga. När beslut tagits om vilket alternativ 

som ska genomföras kommer en samrådshandling med tillhörande 

miljöbeskrivning att upprättas. I dessa redovisas mer i detalj vilka effekter och 

konsekvenser åtgärderna får för miljön och berörda fastigheter. 

6.1. Funktionsmål – Tillgänglighet 

En ny gång- och cykelväg genom Hackås bidrar till en ökad tillgänglighet för 

både oskyddade trafikanter och fordonstrafikanter i och med att blandtrafik 

undviks. Oskyddade trafikanter får det också lättare att nå viktiga målpunkter 

inom samhället på ett tryggare sätt än tidigare. Det blir också en stort lyft för 

barnen på Hackås skola att lättare ta sig runt till fots med cykel eller annat 
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färdmedel utan att riskera konflikt med fordonstrafikanter på samma sätt som 

tidigare.  

6.2. Hänsynsmål – Säkerhet 

Precis som med tillgängligheten ökar trafiksäkerheten vid anläggandet av en ny 

gång- och cykelväg till största delen p.g.a. att blandtrafiken byggs bort. I och 

med de många konfliktpunkterna förmodas stora delar av nya gång- och 

cykelvägen anläggas med kantsten, vilket är ett något sämre alternativ än 

friliggande gång- och cykelväg. I den kommande planeringsprocessen är det 

viktigt att även beakta det befintliga övergångsstället vid Hackås skola och 

överväga om fler passager/övergångsställen ska byggas, liksom anslutningar till 

befintliga busshållplatser. Redan i den tidigare upprättade arbetsplanen för 

gångbana i Hackås, poängterade länstrafiken att en översyn om att 

omlokalisera, riva eller bygga nya busshållplatser kunde vara aktuellt.  

6.3. Hänsynsmål – Miljö och hälsa 

Anläggandet av en ny gång- och cykelväg kommer ta mark i anspråk. Längs 

sträckor där gång- och cykelvägen anläggs friliggande blir markanspråket större 

än längs de sträckor där den anläggs med kantsten.  

Vägkanterna längs sträckan är artrika och kommer att påverkas negativt. För att 

minimera skadan längs vägkanterna finns möjligheter att lyfta bort och sedan 

återplacera artrika markytor längs med den nya gång- och cykelvägen. Till följd 

av mängden objekt som faller under generella biotopskyddet längs väg 593, 

kommer det troligtvis bli aktuellt med att söka dispens från biotopskyddet i den 

fortsatta planläggningsprocessen. Det kan också bli aktuellt att söka tillstånd av 

Länsstyrelsen för det vägmärke/milsten (se figur 5), som återfinns längs vägen. 

Många av de effekter och konsekvenser som nämns i detta kapitel är avhängigt 

den slutgiltiga utformningen och lokaliseringen. Det krävs en detaljprojektering 

av den nya gång- och cykelvägen innan definitiva åtgärder kan genomföras.  

Utöver detta blir konsekvenserna för miljön och hälsan positiva. Valfriheten att 

välja fossilbränslelösa transporter ökar, liksom folkhälsan till följd av motion, 

mindre olycksrisker och minskade utsläpp avgaser/partiklar från 

fordonstrafiken. 

6.3.1. Påverkan på miljökvalitetsmål 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål (miljömål) för en hållbar 

samhällsutveckling. Det innebär att nuvarande och kommande generationer ska 

tillförsäkras en hälsosam och god miljö utifrån sociala, ekonomiska och 

ekologiska aspekter.  

”Inget av de tolv nationella miljömålen som följts upp på regional nivå bedöms 

kunna nås i Jämtlands län till år 2020. Tre av målen – Frisk luft, Ingen 

övergödning och Grundvatten av god kvalitet – bedöms som nära att nås” 

(www.miljomal.se). 

De miljömål som i första hand berörs av vägplanen är: 

http://www.miljomal.se/
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 En god bebyggd miljö 

 Frisk luft 

 Ett rikt växt och djurliv 

Anläggandet av en ny gång- och cykelväg får positiva konsekvenser för ovan 

nämnda miljömål. Även om markanspråk inverkar negativt på ”ett rikt växt och 

djurliv” och ”en god bebyggd miljö”, kommer de artrika vägkanterna bevaras till 

följd av beaktande av hänsynsreglerna och extra hänsyn kommer att tas längs de 

sträckor där byggnader står mycket nära vägen, exempelvis genom avsteg från 

skallkraven gällande bredd på gång- och cykelvägen och liknande. 

Entreprenören har också möjlighet att tillfälligt lyfta bort artrik mark, för att 

sedan återplacera den enligt rådande instruktioner för skötsel av bl.a. artrika 

vägkanter.   

6.4. Påverkan på hänsynsregler 

Enligt miljöbalken är alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som 

omfattas av balkens bestämmelser skyldig att följa de allmänna 

hänsynsreglerna, vilka anges i miljöbalkens andra kapitel. Hänsynsreglerna 

omfattar kunskapskravet, försiktighetsprincipen, hushållningsprincipen, 

lokaliseringsprincipen.  

De krav som ställs i de allmänna hänsynsreglerna bedöms uppfyllas i projektet. 

De planerade åtgärderna kan till viss del anpassas för att undvika och begränsa 

skada för olika miljöintressen. Trafikverkets har genom sin planeringsprocess, 

användandet av fyrstegsprincipen och det integrerade miljöarbetet samt att 

Trafikverket under projektets gång tar in synpunkter genom samrådsförfarande 

beaktat 2, 3, 6 och 7 §§ (kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om 

bästa möjliga teknik, lokaliseringsprincipen och rimlighetsavvägningen). Genom 

Trafikverkets egen kompetens inom området samt deras krav på kompetens vid 

upphandling av konsulttjänster och entreprenader bedöms kunskapskravet 

uppfyllas. 

6.5. Påverkan på hushållningsbestämmelser 

God hushållning med de resurser som mark, vatten och den fysiska miljön i 

övrigt utgör, är en del av miljöbalkens grundläggande mål (1 kap 1 § 

miljöbalken). Mark- och vattenområden ska användas till det som de är mest 

lämpade för med hänsyn till beskaffenhet samt läge och föreliggande behov. 

Viktiga medel för att nå dessa mål är de hushållningsbestämmelser som finns i 

miljöbalkens 3 och 4 kapitel. 

De generella hushållningsbestämmelserna, det vill säga att mark- och 

vattenområden ska användas på lämpligaste sätt, gäller överallt. Med stöd av 

miljöbalken (3 och 4 kapitlet) har områden som är av särskild vikt för något 

intresse, till exempel naturvård, kulturmiljö eller allmänna kommunikationer, 

pekats ut som riksintresse.  
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7. Byggskede 

För att anlägga gång- och cykelvägen krävs mark- och anläggningsarbeten längs 

det tänkta läget. Dessa arbeten kommer under en begränsad period att medföra 

buller och trafikstörningar i varierande omfattning. 

För både buller och trafikstörningarna bedöms konsekvensen bli liten längs 

största delen av sträckan. Däremot kommer konsekvenserna bli mer omfattande 

längs de partier där fastigheterna står mycket nära vägen, något som också 

begränsar utrymmet mellan arbetsfordon och övrig fordonstrafik. 

 

8. Riskhantering 

Riskhantering är en process i flera steg, identifiering av risker, beräkning och 

bedömning av risknivåer, förslag och genomförande av åtgärder. I 

samrådsunderlagsskedet är det den första delen som står i fokus, identifiering av 

risker som hänger samman med vägen.  

De objekt som orsakar risker kallas för riskobjekt. De objekt som ska skyddas 

mot risker kallas skyddsobjekt. Skyddsobjekt är t.ex. människor som bor nära 

vägen och kan drabbas vid olyckor och vattendrag eller grundvattentillgångar 

som kan bli förorenade. Riskobjekt är t.ex. transporter av farligt gods på vägen. 

8.1. Riskobjekt 

Ett riskobjekt i samband med byggnationen av den nya gång- och cykelvägen är 

alla barn som färdas längs sträckan. Riskerna ökar under byggtiden till följd av 

förekomsten av arbetsfordon längs sträckan samtidigt som tillgängligheten till 

befintlig trottoar tillfälligt kommer att vara mycket begränsad. 

8.2. Skyddsobjekt 

Längs den aktuella sträckan finns ett antal fastigheter som ligger nära eller 

mycket nära vägen. Extra hänsyn vid markarbeten kan komma att krävas, 

liksom eventuella åtgärder för att tillfälligt dämpa buller och vibrationer under 

byggtid. Beroende av alternativ och utformning kan det bli aktuellt att söka 

tillstånd av Länsstyrelsen för det vägmärke som återfinns längs väg 593:s västra 

sida. Stenmurar och alléer ska så långt det är möjligt skyddas mot ingrepp och 

skada (se vidare kap. 6.3 och kap. 11 om dispens för det generella 

biotopskyddet).  

 

9. Måluppfyllelse 

Den föreslagna gång- och cykelvägen innebär en markant förbättring av 

trafiksituationen för de oskyddade trafikanterna jämfört med dagens situation 

och bedöms därmed uppfylla projektmålet.  
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Den fortsatta projekteringen kommer att utgå från de krav som finns gällande 

standard på gång- och cykelvägen. Dock ska hänsyn tas till miljöpåverkan i form 

av exempelvis intrång.  

 

10. Samråd 

Samrådsunderlaget är ett underlag för Länsstyrelsen att fatta beslut om 

projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.  

Samrådsunderlaget kommer även att skickas ut på remiss till andra 

myndigheter, organisationer och finnas tillgänglig för allmänheten att yttra sig 

över. Under samrådstiden har alla berörda möjlighet att lämna in synpunkter på 

projektet till Trafikverket. Viktiga frågor att ta ställning till är bl.a. åtgärder för 

att minimera intrång på fastigheter och identifiera brister, problem och behov 

som inte framkommit i samrådsunderlaget. 

För detta objekt kommer samråd med Bergs kommun gällande kommunens 

detaljplaner, områdesbestämmelser och byggnadsplaner blir mycket viktig.  

Samråd hållas kontinuerligt under hela planprocessen fram till fastställelsen. 
 

11. Sammanfattning miljöpåverkan 

Mest negativ effekt kommer markanspråken för ny gång- och cykelväg att 

utgöra. Partier med friliggande gång- och cykelväg kommer givetvis ta mer mark 

i anspråk än avsnitt med kantsten. Längs den aktuella sträckan är det främst 

jordbruksmark som kommer att tas i anspråk. Hela Storsjöbygden är ett 

riksintresse för kulturmiljö och brukandet av jorden är viktig att bevara. 

Generellt bedöms konsekvenserna dock bli små till måttliga.  

Vägkanterna längs med väg 593 är artrika och kommer att påverkas negativt av 

mark- och anläggningsarbeten. Skulle hotade eller fridlysta arter påträffas ska 

en ansökan om dispens från artskyddsförordningen upprättas. Likaledes kan det 

bli aktuellt att söka dispens från det generella biotopskyddet, samt tillstånd 

enligt kulturmiljölagen från Länsstyrelsen, något som till stor del avgörs i den 

framtida detaljprojekteringen.  

Sammantaget bedöms anläggandet av en ny gång- och genom Hackås generera 

små till måttliga miljöeffekter till följd av markanspråk och påverkan på det 

generella biotopskyddet.   

 

12. Fortsatt arbete 

Nästa steg utgörs av Länsstyrelsens beslut om projektet kan tänkas medföra 

betydande miljöpåverkan eller inte. Utifrån det avgörs hur den fortsatta planen 

utformas. Den tänkta gång- och cykelvägen ska detaljprojekteras och 

markrättsliga frågor ska lösas mellan Trafikverket och berörda markägare.  



 

28 
 

Trafikverket kommer att ansöka om dispens från artskyddsförordningen ifall det 

visar sig att fridlysta arter påverkas. 

 

13. Källor 

Elektroniska källor 

Berg kommuns hemsida: www.berg.se  

Länsstyrelsen (Vatteninformationssystem Sverige), www.viss.lansstyrelsen.se  

Riksantikvarieämbetets hemsida (Fornsök), www.raa.se  

Skogsstyrelsens hemsida (Skogens Pärlor), www.skogsstyrelsen.se  

Trafikverkets hemsida: Nationella vägdatabasen (NVDB), www.trafikverket.se 

Transportstyrelsens olycksdatabas (STRADA), www.transporstyrelsen.se 

Muntliga källor 

Kontaktat Miljö- och byggchefen, Cilla Gauffin (0687- 163 50), Bergs kommun, 

angående översiktsplaner, detaljplaner, MIFO-objekt.  

Kontaktat Administrativa assistenten Agneta Sivertsson (0687 – 161 47), Bergs 

kommun, angående översiktsplaner, detaljplaner. 

 

  

http://www.berg.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.raa.se/
http://www.skogsstyrelsen.se/
http://www.trafikverket.se/
http://www.transporstyrelsen.se/
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Trafikverket, Box 417, 801 05 Gävle. Besöksadress: Norra Kungsgatan 1 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se 


