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1. Sammanfattning 

Vägplanen omfattar E14 mellan Vik och Frönäset i Åre kommun, Jämtlands län. Åre var 

tidigare en utpräglad vintersportort men idag har utbudet av både aktiviteter och service 

ökat till att sträcka sig året runt. Tack vare fler arbetstillfällen har även den bofasta 

befolkningen i kommunen ökat de sista tio åren. Åre by ligger vid E14 som är en viktig 

del av det nationella vägnätet och även av riksintresse som del av det transeuropeiska 

vägnätet. Den binder ihop Sveriges östkust vid Sundsvall med Norges kust vid 

Trondheim och är därför en viktig transportled för både människor och gods. Samtidigt 

är E14 på vissa sträckor det enda alternativet för fotgängare och cyklister som vill ta sig 

mellan olika målpunkter i området runt Åre. 

På sträckan mellan Vik och Frönäset, en sträcka på cirka 1,5 km öster om Åre by, har 

vägen en utformning som bäst svarar mot motortrafikens behov. För att även möta 

oskyddade trafikanters behov behöver den kompletteras med en gång- och cykelväg som 

erbjuder fotgängare och cyklister ett säkert sätt att färdas längs vägen. Ändamålet med 

vägprojektet är därmed att förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter på sträckan mellan Vik och Frönäset. 

Enligt den planeringsprocessen har Trafikverket upprättat en förstudie och en 

samrådsredogörelse som legat till grund för Länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut 2012-

06-25 att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Miljöbeskrivningen fokuserar på de miljöaspekter som berörs av den tillkommande 

gång- och cykelvägen. De miljövärden som påverkas är de som ligger í direkt anslutning 

till det befintliga vägområdet.  

Då betesmark med höga naturvärden till viss del tas i anspråk av projektet minskar 

dessa botaniska värden. Konsekvenserna blir ändå små eftersom större delen av ytorna 

förblir opåverkade av vägen. Den rika vägkantsfloran påverkas också men återföring av 

avbaningsmassor minskar långsiktig påverkan. 

Landskapsbilden påverkas, mest av den nya bergskärningen. Konsekvenserna blir ändå 

små då den befintliga vägslänten, som försvinner, inte har värden för landskapsbild. 

För övriga miljöfaktorer blir påverkan i driftsskedet liten eller obefintlig. 

Under byggtiden sker lokal tillfällig påverkan i form av buller i omgivande bebyggelse 

och risk för grumling i vattendrag. Naturmiljö och landskapsbild påverkas också mest 

under byggtiden. 

Projektet ligger inom områden av riksintresse för kulturmiljövård, friluftsliv och 

skyddade vattendrag. Åreälven, som ligger utanför vägplaneområdet men kan påverkas 

indirekt, är av riksintresse för naturvård och Natura 2000-område. Ingen påtaglig skada 

bedöms uppkomma på dessa riksintressen. Värdena i Natura 2000-området bedöms 

inte påverkas. 

Projektet bedöms inte påverka möjligheten att uppnå relevanta miljökvalitetsnormer. 

Förslaget är finansierat i den regionala länstransportplanen. Den kalkylerade 

totalkostnaden för detta vägprojekt uppgår till cirka 18,9 Mkr enligt 2016 års prisnivå. 
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

2.1. Projektet och dess bakgrund 

Idag är väg E14 en viktig del av det nationella vägnätet och även av riksintresse som del 

av det transeuropeiska vägnätet. Den binder ihop Sveriges östkust vid Sundsvall med 

Norges kust vid Trondheim och är därför en viktig transportled för både människor och 

gods. Samtidigt är E14 på vissa sträckor det enda alternativet för fotgängare och 

cyklister som vill ta sig mellan olika målpunkter i området runt Åre. 

Åre kommun har länge efterfrågat en gång- och cykelväg mellan orterna Järpen och Åre 

efter stort tryck från boende i området. Sträckan mellan Vik och Frönäset bedöms som 

mest angelägen eftersom det där inte finns några alternativa vägar till E14 i öst-västlig 

riktning. Sträckan mellan Vik och Frönäset ligger öster om Åre by och uppgår till 1,5 km. 

Då aktuell sträcka längs E14 har en utformning som bäst svarar mot motortrafikens 

behov, avser Trafikverket anlägga en gång- och cykelväg för att på så sätt även kunna 

möta behoven från de oskyddade trafikanterna. Genom gång- och cykelvägen ska 

fotgängare och cyklister på ett säkert sätt kunna färdas längs den aktuella vägsträckan 

mellan Vik och Frönäset.  

 

Översiktskarta.  

 

Vik-Frönäset 
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2.2. Mål 

2.2.1. Projektmål 

Ändamålet är med det aktuella projektet är ökad trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter på E14 mellan Vik och Frönäset. Det stämmer väl överens med de 

transportpolitiska tillgänglighets- och hänsynsmålen. 

2.2.2. De transportpolitiska målen 

Det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet. Den övergripande målsättningen är indelad 

i två delmål; ett funktionsmål och ett hänsynsmål, som tillsammans utgör det 

övergripande målet. 

 

De transportpolitiska målen. 

 

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. Transportsystemets utformning, 

funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det 

ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 

2.2.3. Miljökvalitetsmål 

Sveriges riksdag har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Målen beskriver 

den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är 

ekologiskt hållbara på lång sikt.  
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De 16 miljökvalitetsmålen är: 

 

2.3. Planläggningsprocessen 

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar 

och som slutligen leder fram till en vägplan. I planläggningsprocessen utreds var och hur 

vägen ska byggas. Hur lång tid processen tar beror på projektets storlek, hur många 

undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som 

finns och vad de berörda tycker. 

I början av planläggningen tas ett underlag fram som beskriver hur projektet kan 

påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till 

vägplanen, där projektets miljöpåverkan och förslag till försiktighets- och 

skyddsåtgärder beskrivs. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram. Planen hålls 

tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket 

gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner 

laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt 

och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att 

Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna beaktas och arbetas 

eventuellt in i planen. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en 

samrådsredogörelse. 
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Trafikverkets planläggningsprocess för projekt utan betydande miljöpåverkan 

 

2.4. Analys enligt fyrstegsprincipen 

Fyrstegsprincipen beskriver ett förhållningsätt i analyser av åtgärder för att lösa 

identifierade problem och brister. Trafikverket använder sig av principen vid planering 

av transportsystemet. Principen bör ses som ett allmänt förhållningsätt i åtgärdsanalyser 

och inte som en modell som ska tillämpas i något specifikt planeringsskede. Den har 

utvecklats till en allmän planeringsprincip för hushållning av resurser och minskning av 

transportsystemets negativa effekter. 

Det aktuella projektet handlar om att skapa större utrymme och möjligheter för gång- 

och cykeltrafiken och göra den säkrare. Då det i dagsläget inte finns några alternativa 

vägar till E14 att använda kommer därmed samtliga förslag till åtgärder att ligga inom 

steg tre och fyra. 

2.5. Tidigare utredningar och beslut 

2.5.1. Förstudie 

Åre kommun gjorde en förstudie för sträckan år 2000. 

Trafikverket har tagit fram förstudie under 2012-2014. Förstudien motsvarar 

samrådsunderlag enligt Trafikverkets nuvarande planläggningsprocess. Samråd har 

hållits under förstudieskedet. Förstudien inkluderar förslagen i kommunens tidigare 

förstudie. 

Förstudien presenterade fyra olika alternativa sträckningar för en gång- och cykelväg. 

En på norra sidan av E14, ett längs E14:s södra sida, ett där gång- och cykelvägen är 

Fyrstegsprincipen 

1. Tänk om 

Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet 

av transporter och resor samt valet av transportsätt. 

2. Optimera 

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av 

den befintliga infrastrukturen. 

3. Bygg om 

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. 

4. Bygg nytt 

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder 

nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 
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fristående mellan E14 och järnvägen samt ett längs Åresjöns strand. Dessa alternativ har 

prövats utifrån vilka konsekvenser de medför samt vilka anläggningskostnaderna skulle 

bli, för att finna det alternativ som bäst svarar mot projektmålen och medför minst 

negativ påverkan på omgivningen. 

Trafikverket Region Mitts ställningstagande efter genomförd förstudie och samråd är att 

gå vidare med planläggning och projektering för gång- och cykelväg i anslutning till E14 

enligt alternativ 2 i förstudien.  

Alternativ 2 innebär att gång- och cykelvägen byggs på den södra delen av E14:s 

befintliga vägbana. För att skapa tillräcklig plats för gång och cykelvägen behöver den 

befintliga vägen breddas på den norra sidan. Gång- och cykelvägen ansluter mot 

Årevägen där den möter E14 vid Frönäset. I Vik ansluter alternativet mot väg 659 som 

går ner mot Björnänge och Såå. 

2.5.2. Beslut om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har 2012-06-25 med stöd av 14 a § väglagen och 6 kap. 4 § 

miljöbalken i deras dåvarande lydelser beslutat att projektet i det valda alternativet 

enligt förstudien inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

2.5.3. Eventuellt beslut om tillåtlighet enligt 17 kap. miljöbalken 

Detta projekt är inte aktuellt för tillåtlighetsprövning av regeringen. 

3. Miljöbeskrivning 

Miljöbeskrivningen fokuserar på de miljöaspekter som berörs av åtgärderna och är 

integrerad i planbeskrivningen. I kapitel 4 redovisas miljöförutsättningarna i det 

område som berörs av åtgärder i projektet.  

Den planerade vägens lokalisering och utformning med motiv beskrivs i kapitel 5, där 

det också redovisas rekommenderade åtgärder för att motverka negativa effekter på 

miljön och människors hälsa. Där finns också en karta över projektet. 

I kapitel 6 redovisas effekter och konsekvenser av planens genomförande för de aspekter 

som beskrivs i kapitel 4. I kapitel 7 följer en samlad bedömning av hur projektet 

överensstämmer med olika slags mål och den totala bedömda miljöpåverkan som 

projektet ger upphov till. Hur projektet överensstämmer med miljöbalkens 

hänsynsregler och miljökvalitetsnormer beskrivs i kapitel 8. 

3.1. Avgränsning 

Den geografiska avgränsningen av miljöbeskrivningen är det område som fysiskt 

påverkas av anläggningen samt ett bedömt influensområde för indirekt påverkan på 

mark och vatten. 

Projektet innebär en relativt litet intrång i den befintliga vägens sträckning och ger ingen 

förändring av biltrafiken. Följande miljöaspekter bedöms kunna avgränsas bort och inte 

behandlas vidare i miljöbeskrivningen. 

Buller och luft 

En bullerutredning har gjorts. Den visar att inga bostäder berörs av trafikbuller över 65 

dB(A) ekvivalentnivå, som är den nivå där skyddsåtgärder i befintlig miljö kan bli 

aktuella. Projektet klassas inte som väsentlig ombyggnad. 
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Halterna av luftföroreningar är låga med den trafikmängd som är aktuell. 

Projektet medför ingen ändring av fordonstrafiken och därmed emissioner av buller och 

luftföroreningar. 

Rennäring 

Sträckan ligger inom Kalls samebys vinterbetesmarker. Området vid vägen är i dagsläget 

otillgängligt för renar i och med den relativt täta bebyggelsen och det inklämda läget 

mellan E14 och järnvägen, och bedöms sakna betydelse för rennäringen. 

Förorenade områden 

Inga förorenade områden är kända längs sträckan. Trafikmängden är inte så stor att 

några särskilda hänsyn avseende föroreningar från trafik krävs vid schaktarbeten. 

4. Förutsättningar 

4.1. Vägens funktion och standard 

E14 är en viktig transportled till västjämtland och Norge. E14 ingår i det nationella 

stamvägnätet samt i det av EU utpekade Trans-European Transport Network (TEN-T, 

vägar av särskild internationell betydelse). E14 används också för lokal trafik i området. 

Vägen är en ca 9 meter bred tvåfältsväg med skyltad hastighet 80 km/h. Separering av 

gång- och cykeltrafik saknas. 

Gång- och cykelvägen mellan Vik och Frönäset blir ca 1,5 km lång och sträcker sig 

mellan de mindre lokalvägarna väg 659 i Vik och väg 638 i Frönäset. Dessa vägar 

ansluter till E14. 

 

Järnvägen löper bitvis tätt inpå E14 på den södra sidan. 
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E14 är i första hand utformad för biltrafik, vilket medför sämre tillgänglighet för fotgängare och 

cyklister som är hänvisade till vägkanten vilket kan kännas obehagligt för många. 

 

 

4.2. Trafik och användargrupper 

4.2.1. Trafikflöde och anslutande vägar 

Trafikflödet på E14 var 2550 fordon per årsmedeldygn varav 340 lastbilar vid mätning 

år 2014. 

Väg 638/Årevägen mot Åre centrum trafikeras av ca 1700 fordon per dygn. Väg 659 har 

sparsam trafik, ca 170 fordon per dygn. Dessa uppgifter är från 2005 och 2004. 

4.2.2. Kollektivtrafik 

E14 trafikeras av flera av länstrafikens busslinjer samt skolskjutsar för barn från 

Björnänge och Såå som går på Åre skola. Järnvägen, som går parallellt med E14, 

trafikeras av regional- och fjärrtåg samt godståg. 

4.2.3. Oskyddade trafikanter 

I dagsläget är inte säkerheten för oskyddade trafikanter tillfredsställande på sträckan 

mellan Åre och Björnänge. E14 är den enda vägen som finns att använda, och där finns 

varken separerad gång- och cykelbana, trottoar eller vägren som skiljer fotgängare och 

cyklister från motortrafiken. Tidvis intensiv trafik, höga hastigheter och ett relativt stort 

inslag av tung trafik gör det osäkert för oskyddade trafikanter att vistas längs vägen, 

speciellt vintertid då mörker och halka ökar risken för olyckor. 

På ömse sidor av den planerade gång- och cykelvägen bedöms oskyddade trafikanter 

nyttja vägarna 659 och 638 i större utsträckning än E14. 

 

4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

4.3.1. Befolkning och bebyggelse 

I Åre kommun bor ca 11 000 personer, varav 4000 inom Åre församling och 1400 fast 

boende i tätorten Åre. Enligt kommunens befolkningsprognos för 2016-2026 kommer 
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en befolkningsökning ske utmed E14 stråket Åredalen och Undersåker. Folkmängden i 

Åredalen ökar stort under vinterhalvåret i och med säsongsarbetare och tillfälliga 

besökare.  

Kring sträckans västra del som närmar sig Åre by finns samlad bostadsbebyggelse. Vid 

Frönäset finns på södra sidan av E14 en bostadsrättsförening med flertalet lägenheter i 

två större hus, medan det på norra sidan ligger ett flertal fristående villor. Österut längs 

E14 minskar bebyggelsen nära vägen då vägen går i en passage med en bergskärning på 

norra sidan och järnvägen på den södra. I den östra delen av utredningsområdet planar 

marken ut. Norr om vägen ligger några fristående villor och söder om vägen ligger 

kommunens reningsverk, Vikverket.   

Åre by utgör centralort med handel, kommunal service, aktiviteter och nöjen. En stor del 

av det boende som finns inne i Åre by är turistiskt boende och många bofasta bor därför 

i området Såå-Björnänge. Viktiga målpunkter för trafiken är därför boende öster om Åre 

by och arbetsplatser, service, skidåkning och nöjen inne i Åre by. Åre Björnen utgör 

också en målpunkt med både boende, utförsåkning och längdskidspår.  

4.3.2. Kommunala planer 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan (ÖP) för Åre kommun antogs den 1991-02-13. För Åredalen finns 

en separat översiktsplan antagen 1989-05-18. 

För Åre samhälle finns en fördjupad översiktsplan (FÖP) antagen 2005-06-21. Enligt 

planen finns inga planer på förändrad markanvändning inom området för aktuell 

vägsträcka. I planen finns dock en gång- och cykelväg planerad som ska knyta samman 

Björnänge med Åre samhälle. Om möjligt ska den samordnas med en vandringsled som 

följer Åresjöns strand från Björnänge till Åre by och vidare västerut. Enligt den 

fördjupade översiktsplanen har gång- och cykelvägen hög prioritet. 

Kommunen har också tillägg till översiktsplanen för skotertrafik och vindkraft. 

Åre kommun är mitt i processen med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. 

Den 20 november 2016 beslutade kommunstyrelsen om att ställa ut förslaget till 

översiktsplan. Åre kommun hoppas kunna anta sin nya kommuntäckande översiktsplan 

våren 2017. Enligt samrådshandlingen till den nya översiktsplanen ska gång- och 

cykelstråk i Åredalen utvecklas och vägplanen för sträckan Vik–Frönäset nämns. 

Detaljplaner 

Nordvästra delen av området omfattas av detaljplaner, liksom Frönäsuddens 

bostadsområde och västerut längs Årevägen. Skistar planerar att anlägga en ny 

dalstation för en lift på E14:s norra sida i Björnänge och en ny detaljplan för området 

gick ut på samråd 2011-12-13. Liften ska ansluta till det övriga liftsystemet och därmed 

minska belastningen på parkering och liftar inne i Åre by. Planeringen av anläggningen 

är ännu inne i ett tidigt skede vilket gör att det kommer att finnas goda förutsättningar 

att samordna anläggningen med gång- och cykelvägen. 

Påverkan på detaljplaner, se kapitel 6.3. 

 

 

 

 



13 
 

Detaljplaner som omfattar eller gränsar till E14 längs aktuell vägsträcka. 

 

 

Detaljplaner / byggnadsplaner. 

Nr Beteckning 

Laga kraft 

Namn 

Planbestämmelser intill vägen 

1 23-ÅRE-2538 

1987-11-09 

Byggnadsplan 

Åre samhälle (Solbringen). Del av 

Björnänge 2:4 m.fl. 

 

Mark betecknad Parkmark eller plantering och inte 

får bebyggas berörs till en sträcka av ca 10 meter 

och till en bredd om ca 7 meter. 

Intrånget är begränsat till markåtgärder. Det blir 

ingen påverkan på markanvändningen. Marken 

kommer även fortsättningsvis att kunna fungera 

som bevuxen markyta. 

Påverkan av vägplanen bedöms som mindre 

avvikelse från byggnadsplanen. 

2 2321-P90/6 

1990-03-07  

Del av Björnänge 3:10 m.fl 

Ingen påverkan 

3 23-ÅRE-2216 

1981-03-12 

Åre Samhälle (Björnänge 3:36, 3:20) 

Ingen påverkan 

4 2321-P96/4 

1996-10-30 

Taxi Del av Björnänge 3:36 

Ingen påverkan 
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4.4. Landskapet 

Vägsträckan går nära Åresjön nedanför Högåsen. Den branta sluttningen närmast vägen 

utgörs av en 50–100 m bred remsa öppen mark med skog ovanför. I västra delen 

gränsar tomtmark till vägen. På sina ställen finns bergskärningar tätt intill vägen, i 

synnerhet i delen närmast Åre. Vägrummet avgränsas på norra sidan av den branta 

sluttningen och skärningarna. På södra sidan är landskapet öppet med utblick över 

Åresjön och Renfjället på större delen av sträckan. 

Järnvägen går mellan vägen och sjön, på en lägre nivå än vägen. 

Öster om vägplanens sträcka omges vägen av ett mer öppet småskaligt odlingslandskap. 

Väster om sträckan kommer man in i Åre och Åreskutan framträder. 

 

4.5. Miljö och hälsa 

4.5.1. Kulturmiljö 

Odlingslandskapet väster och sydost om Åre visar ett kulturlandskap huvudsakligen 

format av 1800- och 1900-talens jordbruk men med kontinuitet från järnåldern. I Åre 

finns också ett flertal byggnader med anor från den tidiga turismen på 1800- och början 

av 1900-talet. 

Vägsträckan ligger inom riksintresseområde för kulturmiljö, Z32 Åredalen. 

Riksantikvarieämbetets motivering till utpekandet som riksintresse är 

A) Älvdalsbygd på Åresjöns norra sida med bebyggelsekontinuitet från järnåldern.  

B) Turistorten Åre samhälle med medeltidskyrka.    

och uttrycken för riksintresset är 

A) Det öppna odlingslandskapet väster och sydost om Åre med 1800-

talsbebyggelse på många gårdar och i odlingsmarken. 

B) Den tidiga turismens byggnader med hotell och villor i nationalromantisk stil, 

de flesta kring det tidigt stadsplanelagda området som sträcker sig från 

järnvägsstationen och parken upp till bergbanan från 1910-talet med dalstationen 

vid Åre torg och toppstationen vid hotellet Fjällgården. I samhället ligger Åre 

medeltida kyrka och ovanför centrum ligger Tottens by med flera tätt 

sammanträngda gårdar på en smal hylla i fjällsluttningen. 

Forn- och kulturlämningar finns vid Åresjöns strand i Frönäset och norr om E14 i Vik, 

enligt Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök. En kulturhistorisk lämning, ”uppgift 

om bytomt/gårdstomt” i Vikböle har oklar position och utbredning men är registrerad 

mer än 100 m från vägen. Inga fornlämningar bedöms därför komma att påverkas av 

vägplanen. 
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Skärmklipp från Lantmäteriverkets karttjänst Fornsök. 

 

4.5.2. Naturmiljö 

Vatten 

Åreälven, som här utgörs av Åresjön, är både Natura 2000-område med skydd enligt 

art- och habitatdirektivet och riksintresse för naturvård enligt miljöbalken 3 kap. 6§.  

Åresjön har ett riksvärde som älvdal och odlingslandskap. Åresjön har även ett stort 

biologiskt värde och är skyddad för att den bl.a. innehåller skyddsvärda fiskbestånd. Det 

är det naturliga, oreglerade vattenflödet som skapar förutsättningar för naturligt 

förekommande arter av växter och djur. 

Natura 2000-området Åreälvens naturtyper är Oligo-mesotrofa sjöar, Naturliga större 

vattendrag av fennoskandisk typ, Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation och 

Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor. En art, utter, är utpekad i 

området. Huvuddelen av Natura 2000-området ligger uppströms Åre, men nedströms 

Åresjön finns utpekade strömbiotoper som är viktiga för de s.k. typiska arterna öring och 

röding. 

Åresjön har miljökvalitetsnormer. Beslutad miljökvalitetsnorm är att sjön ska ha god 

ekologisk status år 2021 och god kemisk status 2015. Preliminär statusklassning för år 

2015 är att Åresjön har otillfredsställande ekologisk status och inte uppnår god kemisk 

status.  

Vikbäcken korsar E14 i Vik. Bäcken är ca 1 m bred med stenbotten och strömmande 

klart vatten. Bäcken har potential att hysa fisk, men vid passagerna under både E14 och 

järnvägen finns vandringshinder. Vikbäcken har också miljökvalitetsnormer. Den 

ekologiska statusen är dålig och kemisk status uppnår ej god. Beslutad norm är samma 

som för Åresjön. 

Den nya gång- och cykelvägen kommer att korsa Vikbäcken på bro. Åresjön påverkas 

endast som recipient för vägdagvatten på samma sätt som idag. 

Vägkantsflora 

Sträckan är utpekad för att ha artrika vägkanter enligt dåvarande Vägverkets inventering 

från 1996. En ny naturvärdesinventering genomfördes 2015. Vägkanterna på den 

berörda sträckan pekades inte ut som artrika vid inventeringen.  
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Generellt biotopskyddade områden och övriga naturvärdesobjekt  

Naturvärdesinventeringen 2015 pekar ut tre områden med naturvärden längs sträckan: 

Vikbäcken och två områden med betesmark som gränsar till E14 på norra sidan. En allé 

som omfattas av generellt biotopskydd ligger inom den ena betesmarken. 

 
Karta ur naturvärdesinventering, med objekt-ID. Bilden visar också att objekten 18 och 19 

fortsätter utanför inventeringsområdet upp mot skogsbrynet. 

 

Biotopskyddade objekt och områden med naturvärde. 

Objekt Typ Beskrivning 

9 Allé, biotopskydd Björkar, ca 50 år gamla, längs en äldre körväg. Träden 

bedöms ha litet bevarandevärde då björkar av denna ålder är 

mycket vanliga i landskapet. 

Se karta Trädrad, allé med 

biotopskydd 

En rad björkar på tomtmark längs E14. Påverkas inte av 

projektet. 

17 Vattendrag, visst 

naturvärde 

Se avsnittet om vatten ovan. 

18 Betesmark, visst 

naturvärde 

Betesmarken består mest av uppodlad f.d. åkermark. 

Vegetationen är trivial med mest insådda vallgräs och 

näringsgynnade högörter. 

19 Betesmark, högt 

naturvärde 

Betesmarken består delvis av tidigare uppodlad mark och 

delvis framröjd ur lövskog. Här finns arter som tydligt 

indikerar att det finns kalkpåverkan i området, t ex 

ängsnycklar, rosettjungfrulin och rödkämpar. Dessa är 

allmänna i landskapet.  

 

Skyddade arter 

Ängsnycklar har påträffats på norra sidan av E14. Ängsnycklar, liksom alla andra orkidé-

arter, omfattas av en generell fridlysning enligt Artskyddsförordningens 8 §. Arten kan 

betecknas som mindre allmän men ändå väl spridd inom landskapet. Många arter av 

Trädrad 
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orkidéer är relativt vanliga i det kalkrika landskapet i Jämtland och förekommer ofta 

längs vägkanter. 

Invasiva arter 

Termen invasiva arter syftar på arter som är främmande i ett landskap, och som riskerar 

att påverka naturligt förekommande arter i landskapet på ett negativt sätt. 

Blomsterlupin, som betecknas som en invasiv art, påträffades vid 

naturvärdesinventeringen på en kort sträcka av E14 strax väster om naturvärdesobjekt 

19. 

4.5.3. Friluftsliv och rekreation 

Markerna längs E14 är inte tillgängliga för friluftsliv då de främst består av 

jordbruksmark, tomtmark och järnväg. Möjligheterna till rekreation är däremot stora i 

närområdet i och med Åres hela utbud av anläggningar och tillgång till fjäll, skog och 

vatten för rörligt friluftsliv. 

Vandringsleden S:t Olavsleden, som går från Selånger till Trondheim, går parallellt med 

E14 norr om vägen (se karta i avsnitt kulturmiljö). 

Vägplanen ligger inom riksintresseområde för friluftsliv enligt både 3 och 4 kapitlet i 

miljöbalken. Dessa områden omfattar stora delar av Åre kommun resp. hela fjällvärlden 

och avser vistelse i naturen för naturupplevelse, fysisk aktivitet och avkoppling. 

Fiskevårdsområde  

Delen av Åresjön inom utredningsområdet ingår i Östra Åresjöns 

fiskevårdsområdesförening. Arter som fiskas är särskilt öring och röding.  

Strandskydd 

Vid sjöar och vattendrag i utredningsområdet råder generellt strandskydd enligt 

miljöbalken 7 kap. 13 §. Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområde 

intill 100 meter från strandlinjen, det vill säga inte bara på land utan även ute i vattnet. 

Även små bäckar, småvatten och anlagda vatten omfattas av skyddet. Strandskyddet är 

till för att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång av strandområden och 

att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  

Hela sträckan går i område som omfattas av strandskydd. 

4.5.4. Jord- och skogsbruk 

Sluttningen på vägens norra sida nyttjas som betesmark. Ingen åkermark berörs. 

Inget skogsbruk av betydelse förekommer nära E14. 

4.5.5. Vatten som resurs 

Skyddade vattendrag 

Åreälven är av riksintresse enligt 4 kap 6 § miljöbalken. Utpekandet avser skydd mot 

vattenkraftutbyggnad och saknar relevans för vägplanen. 

Vattentäkter 

En av Åres kommunala vattentäkter Långnäset ligger på södra sidan Åresjön i höjd med 

Björnänge. Vägsträckan ligger utanför de nu gällande skyddszonerna. Ett nytt 

vattenskyddsområde med föreskrifter är för närvarande under framtagande. Enligt 

förslaget ligger E14 och den planerade gång- och cykelvägen inom sekundär skyddszon 

för vattentäkten. De föreslagna föreskrifterna kan på flera punkter komma att beröra 

projektet när det gäller byggande och drift av väg samt trafikering. 
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Karta över föreslaget nytt vattenskyddsområde för Långnäset. Bearbetad karta från Åre kommun. 

Läget för den nya gång- och cykelvägen markeras med svart ring. 

 

Enskilda brunnar  

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns två vattenbrunnar och ett 15-tal energibrunnar inom ca 

100 meter längs vägen. Vattenbrunnarna och flera energibrunnar ligger 50-100 m 

ovanför E14 och påverkas inte. På fastigheten Björnänge 3:61 finns nio energibrunnar. 

För att få kännedom om exakta lägen för brunnar och om fler vattentäkter finns kommer 

ytterligare inventering ske i bygghandlingsskedet. 

4.6. Risker 

4.6.1. Farligt gods 

E14 är anvisad väg för transport av farligt gods. Vid en mätning från Räddningsverket 

utförd 1998 trafikeras E14 med 1000-10 000 ton farligt gods årligen. Troligtvis har den 

mängden ökat.  

4.6.2. Översvämningar 

Åresjöns nivå varierar i en årscykel mellan en lågvattennivå ner till ca +372 under 

vintern och ett högvatten på upp till +375 under snösmältningen runt månadsskiftet 

maj-juni. Dessa värden kan naturligtvis både över- och underskridas liksom att 

tidpunkten kan variera.  

Översvämningskartering är utförd för Indalsälvens vattensystem. Enligt denna når inte 

Åresjöns vatten vägen vid högsta beräknade flöde. Vägens slänter når inte heller högsta 

högvattennivå och vägen bedöms inte påverkas av höga flöden. 
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En möjlig konsekvens av klimatförändringarna är högre vattenflöden och eller periodvis 

högre vattenstånd. Trummor bör med utgångspunkt från detta dimensioneras för att 

kunna möta större vattenmängder.  

4.6.3. Erosion, ras och skred 

Vikbäcken nämns i kommunens översiktsplan för Åredalen som ett riskområde i 

sammanhanget. Sluttningen ovanför vägsträckan är ett riskområde som brant sluttning i 

morän i Länsstyrelsen rapport ”Ras och skred utifrån ett förändrat klimat”. 

Längs E14 finns inga särskilt utpekade risker för erosion, ras och skred men kraften i de 

små bäckarna får inte underskattas. Därför är det viktigt att bäckflödena inte bryts och 

att trummor och andra hinder dimensioneras rätt och underhålls. Bäckar får inte läggas 

samman genom överledning annat än efter grundliga studier om konsekvenserna.  

Risksituationen för vägar påverkas av hur omgivande områden ser ut och hur de 

används. Även utformningen av ingående konstruktioner i väganläggningen påverkar 

riskerna. När det gäller omgivningen är topografi, jordart och påverkan av vatten de 

faktorer som har störst betydelse. Branta sluttningar, jordarter som silt, lera och sand 

samt påverkan från nederbörd och strömmande vatten kan påverka 

stabilitetssituationen negativt.  

Utformningen av vägen påverkar också risken för ras, skred och erosion. Det gäller 

utformning av avvattningsanläggningar såsom diken, trummor och dräneringar, 

erosionsskyddens utbredning och motståndskraft samt uppbyggnad av 

jordkonstruktioner.  

Risken för erosion, ras och skred längs väg E14 bedöms som måttlig. Erosions- och 

rasbenägna jordarter förekommer men främst i låglänta områden där terrängen är 

förhållandevis flack. 

4.7. Byggnadstekniska förutsättningar 

De geologiska förutsättningarna längs vägsträckan utgörs främst av kuperat 

fastmarksområde med sandig morän och berg eller ytnära berg. I öst är området mer 

låglänt med jordlager av grus, sand och silt. 

I samband med att befintlig väg och anslutningar till vägen byggdes har området 

påverkats av schakt- och fyllningsarbeten, bl.a. har berg sprängts av. Vägbanken för E14 

ligger sannolikt till stor del på avsprängt berg och på morän. 

Utförda geotekniska undersökningar längs aktuell sträcka visar på att jordlagren främst 

består av olika sammansättningar av silt, sand och grus. Ställvis är jorden mullhaltig 

och/eller dyig. En del block förekommer. 

Mellan längdmätning 0/000–0/300 och vid 1/450 visar utförda undersökningar på upp 

till 4 m mäktiga jordlager av främst silt/lerig silt och sand med låg till mycket låg relativ 

fasthet. 

Djup till berg varierar mellan 0,3 till >8,5 m i utförda undersökningspunkter, längs 

norra sidan av väg E14 går berget ställvis i dagen. Störst djup till berg finns i områdets 

östra del.  

I det högre belägna området i väst, där berget ligger ytligt, finns inget permanent mark-

/grundvatten i jorden. I det mer låglänta området i öst har grundvattennivåer uppmätts 

på ca 2 m under befintlig markyta. Mark- och grundvattennivån varierar med årstid och 

nederbörd.  
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4.8. Ledningar 

4.8.1. VA-ledningar 

Befintliga VA-ledningar följer kommunens väg mot reningsverket i Vik. Ledningarna 

består av vatten- och spillvattenledning. Planerad ny GC-väg följer ledningsstråket på en 

sträcka på ca 70 m.  

Ca 600 m från Fröhuset på norra sidan av E14 finns det också en befintlig pumpstation  

för spillvatten. Den som ligger närmast ca 7 m från vägkanten. 

Utöver detta så korsar kommunens dagvattenledningar E14 på tre ställen. 

Förutom de kommunala ledningarna som finns i  området kan det finnas enskilda 

ledningar som kan påverkas av de olika alternativen men några sådana ledningar har 

ännu inte påträffats 

4.8.2. Övriga ledningar 

Det finns en kraftledning som går ner mot E14 ca 500 m väster om infarten till 

Björnänge, den går sedan parallellt med E14 i ca 170 m för att sedan vika av mot 

nordväst. Den ska inte påverkas men vid sprängningsarbeten bör viss försiktighet vidtas 

så att inte ledningen skadas. 

Teleledning i mark (Skanova) finns i bef. E14 på sträckan. 

Elledning i mark (Jämtkraft)  korsar bef. E14 på två ställen på sträckan, samt att det 

finns i Årevägen där GC-vägen avslutas. 

Fiber (IP-Only) finns i bef. E14 på sträckan 

I vägens närhet finns järnvägen, längs vilken Trafikverket har ledningar. 

Belysningen på sträckan ägs av en del av Trafikverket på delen närmast Fröviken/Åre 

och delen närmast Vik av Åre kommun, se punkt 4.9. 

Förutom material från Ledningskollen och genomförda samråd kan det finnas 

eventuella ytterligare ledningsägare. Ytterligare ledningar har ännu inte påträffats. 

4.9. Belysning 

Vägbelysning för E14  finns på stor del av vägsträckan.  

Befintlig belysning ägs av Trafikverket och Åre Kommun. 

Åre kommun har belysningsstolpar på 185 m av sträckan närmast Vik och Trafikverket 

har belysning på 550 m i västra delen. Övriga delar har ingen belysning. 
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5. Den planerade vägens lokalisering och 
utformning med motiv 

 

Översikt av projektet 
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5.1. Val av lokalisering 

Gång- och cykelvägen är placerad på södra delen av E14 för att passerande gc-trafik inte 

ska behöva korsa E14 för att ta sig mellan gång- och cykelvägens start- och målpunkter. 

Gång- och cykelvägen ansluter i västra sidan mot Årevägen vid Frönäset. I Vik ansluter 

alternativet mot väg 659, som går mot Björnänge och Såå.   

 

5.2. Val av utformning 

Vägens utformning bygger på det förslag som togs fram i förstudien (se kap 2.5.1). 

Gång- och cykelvägen byggs på södra delen av E14. För att skapa utrymme för biltrafik 

på den sträcka där gång- och cykelbanan förläggs på befintlig E14:s vägbana, kommer 

den befintliga vägen att breddas på norra sidan på större delen av sträckan. 

 

Tabell generell åtgärdsbeskrivning: 

Sektion Åtgärd 

0/000- 0/070 GC-väg separerad med kantsten längsgående befintlig väg till reningsverk 

0/070-0/260 Friliggande gång- och cykelväg. E14 förändras ej 

0/260-1/525 Gång- och cykelväg följer E14 på södra sidan. GC-vägen separeras med 

räcke. 

 0/260-1/400 GC-vägen placeras på bef vägbana och E14 breddas 

på norra sidan.  

 1/425-525 GC-vägen byggs utanför befintlig E14 då all breddning 

sker på södra sidan. Detta för att undvika påverkan på 

bergskärningen och befintlig korsning med Årevägen.. 

 0/780-1/425 sker en övergång från enbart breddning på norra 

sidan till enbart breddning på södra sidan. 

1/525 – 1/555 GC-väg längs väg 638 (Årevägen). 

 

 

5.2.1. Vägutformning 

En 2,5 m bred gång- och cykelväg anläggs på hela sträckan och GC-vägen blir ca 1,6 km 

lång.  

GC-vägen kommer att bli belagd på hela sträckan. 
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På östra delen av sträckan närmast Vik, ca 260 m, ligger gång och cykelvägen helt 

friliggande. 

 

 

Illustreras typsektion för friliggande GC-väg 

 

 

Resterande sträcka ligger GC-vägen längs E14 separerad med räcke ut mot vägbanan på 

E14.  Där GC-vägen ligger längs E14 behöver en breddning av den befintliga vägen göras 

för att ge utrymme åt vägtrafiken. 

 

På första delen längs E14 förläggs GC-vägen på den befintliga körbanans plats, vilket 

innebär att vägen måste breddas motsvarande bredd på norra sidan av E14. 

 

 

Illustrerad typsektion för breddning av E14 på norra sidan.  
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På västra delen närmast Frönäset görs breddningen på södra sidan där E14 kan inte 

breddas på norra sidan p.g.a. en bergskärning in mot korsningen mot Årevägen. För att 

minimera intrånget där anläggs en ca 450 m lång stödmur på södra sidan mot 

järnvägen. 

 

Illustrerad typsektion för breddning av väg på södra sidan med stödmur 

 

 

5.2.2. Geotekniska åtgärder/vägteknik 

Breddningen av E14 utförs med överbyggnad av samma uppbyggnad som bef. E14 för att 

undvika ojämna tjällyft. Detaljerad provtagning av befintlig överbyggnad utförs i 

kommande skeden. 

Bergsskärning förekommer över ca halva sträckan på den norra sidan av E14. 

5.2.3. Vägavvattning 

Avvattning av vägen sker främst med öppna diken. Vid trånga passager kan grunda 

diken och dränering utföras. 

 

Exempel på utförande av grunt dike/skåldike för att minimera intrånget. 

 

Vägtrummor under E14 förlängs eller byts vid behov. Trumåtgärder studeras närmare i 

kommande detaljprojektering. 

Där räcke saknas ska trumändar utformas snedskurna alternativt med avfasad trumände 

med samma lutning som slänt för bästa landskapsanpassning och för bättre 

trafiksäkerhet.  
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5.2.4. Vägslänter 

För att bibehålla fröbanken från de artrika vägkanterna längs aktuell sträcka, och 

därmed möjliggöra återetablering, kommer avbaningsmassor att återanvändas inom 

vägområdet som slänttäckning. Se även avsnitt 5.3 Gestaltning nedan. 

Spridning av blomsterlupiner (invasiv art) ska förhindras. Längs den del av vägsträckan 

där blomsterlupiner finns kommer befintligt vegetationstäcke och ytjord att schaktas av 

separat från andra massor och transporteras bort.  

5.2.5. Räcken 

GC-räcke anläggs på södra sidan om GC-vägen ut mot järnvägen. 

Vägräcke anläggs mellan GC-väg och körbana som separering av GC-väg. 

På norra sidan om E14 anläggs vägräcke där det finns behov för skydd mot fasta hinder, 

Vikbäcken m.m. 

För boende på norra sidan ges åtkomst till GC-vägen genom öppningar i räcket vid valda 

ställen. 

5.2.6. Buss 

Två busshållplatser med på- och avstigningsperrong/plattform utförs på sträckan. En på 

vardera sida om E14. 

Hållplatsen utformas enligt VGU för boggiebuss med 15 m längd vilket medför att 

busshållplatsen blir totalt 66 m lång (19+28+19 m). 

 

Utformning busshållplatser, typskiss. 

 
5.2.7. Belysning 

Befintlig vägbelysning på sträckan föreslås att tas bort och ersättas med ny belysning för 

GC-vägen på hela sträckan. För att markera punkter där passage av oskyddade 

trafikanter förväntas så utförs förstärkt belysning vid dessa punkter. 

Befintlig belysning i korsning med Årevägen behålls. 

5.2.8. Gångpassager 

För åtkomst till GC-vägen från boende på norra sidan av E14 görs öppningar i räcke 

samt att förstärkt belysning görs. 

5.2.9. Stödmurar 

Stödmur på södra sidan av GC-vägen, ca 470 m.  

Stödmur på norra sidan av E14 vid trumma, ca 23 m.   
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5.2.10. Bro 

En ny GC-bro utförs över Vikbäcken. Bron föreslås som en plattbro i trä med landfästen 

i armerad betong. För att minska påverkan på Vikbäcken föreslås att landfästen byggs 

utanför bäcken. 

Den nya bron anläggs mellan E14 och järnvägen. 

Befintliga broar över Vikbäcken på E14 och på järnvägen åtgärdas ej. 

5.2.11. Ledningar 

Befintliga Tele-, El- och VA-ledningar förekommer på sträckan. Se kap 4.8 

Samordning mellan berörda parter avseende befintliga ledningar längs sträckan behöver 

ske inför upprättande av bygghandling, där eventuella konflikter beaktas. 

5.2.12. Etableringsyta 

Vid reningsverket i Vik föreslås en etableringsyta. Ytan är i dag till större del en befintlig 

grusyta. På ytan och tillfartsvägen föreslås en tillfällig nyttjanderätt där ytan återställs 

efter bygget. Tillfartsvägen får inte blockeras under byggtiden. 

5.3. Gestaltning 

Enligt väglagen ska en estetisk utformning eftersträvas vid väghållning. Lagen säger 

också att hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärden vid 

byggande av väg. 

Vägens och den nya gång- och cykelvägens läge styrs av den befintliga vägen samt 

järnvägen. I valet av alternativ i förstudien har landskapsbild inte varit en avgörande 

faktor. 

Gestaltningsaspekter som behandlats under arbetet med vägplanen är främst 

utformningen av bergskärning och slänter på norra sidan av E14. Den nya 

bergskärningen görs i jämn och brant lutning och ligger 4,5 meter från vägkanten. Den 

kommer att ligga parallellt med vägkanten vilket ger ett harmoniskt intryck för 

trafikanterna. Höjden, upp till 10 meter, varierar beroende på anslutande mark.  

Där det är jordslänt blir det lutning 1:2 till den möter befintlig mark, på samma sätt som 

idag. 

Jordslänter ska täckas med tillvaratagna avbaningsmassor för att påskynda etablering av 

naturlig markvegetation. Om inte avbaningsmassor finns i tillräcklig mängd ska slänter 

som är synliga för trafikanter eller närboende täckas i första hand. I andra hand kan 

moränmassor användas. Målet är att minimera synliga slänter av bergkross eller 

sprängsten. 
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Bild från VR-modell med ungefärligt utförande 

 

Vid fastigheten Björnänge 2:28, ca 1/100, har anpassning av vägsektionen gjorts för att 

kunna bevara träden på tomtmark. 

I arbetet med bygghandling kommer gestaltningsaspekter att beaktas vid val av 

belysning och räcken samt vid utformning av den långa stödmur som krävs längs gång- 

och cykelvägen. Muren går i norra delen strax intill boendemiljöer och viss arkitektonisk 

bearbetning bör göras. 

Där vägen gränsar till tomtmark bör sidoområdet ges en utformning där slänter, diken, 

grässådd etc. är anpassade till tomtmarkens skala, markbehandling och grästyp. 

Bron över Vikbäcken ska ges en utformning som är anpassad till gång- och 

cykeltrafikens skala. 

 

5.4. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta 
och fastställs 

Allén på Björnänge 2:28 vid km 1/090 samt övre trädraden vid km 0/770 ska skyddas så 

att träden och dess rötter inte skadas vid bl.a. schaktarbeten.  

Bron över Vikbäcken vid km 0/145 ska utformas så att inga vandringshinder för fisk 

uppstår. 

6. Effekter och konsekvenser av projektet 

6.1. Trafik och användargrupper 

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bedöms komma att öka. Förhållandena för 

motorfordonstrafik förändras inte. 

En busshållplats för östgående trafik kommer att anläggas i Vik, med anslutning till 

gång- och cykelvägen i samma läge som den befintliga fickan. En ny hållplats föreslås för 

västgående trafik vid samma läge på andra sidan vägen. Detta ökar tillgängligheten för 

kollektivtrafik. 
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6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Gång- och cykelvägen bedöms förbättra tillgängligheten i Åredalen för oskyddade 

trafikanter och är därmed positiv för lokalsamhället. 

6.3. Kommunal planering 

Projektet har stöd i kommunal översiktsplanering. 

Vägförslaget bedöms endast innebära en mindre avvikelse från en av de detaljplaner 

som finns längs med vägsträckan (se tabell i kapitel 4.3.2).  

Aktuell vägplan bedöms dock inte komma att påverka markanvändningen inom berörd 

detaljplan längs vägsträckan och bedöms därmed vara förenlig med detaljplanernas 

syfte. Trafikverket bedömer därmed att någon ändring av gällande detaljplaner inte är 

aktuellt. 

 

23-ÅRE-2538 

 

Illustration av intrång på detaljplan 

 

 

2321-P90/6, 23-ÅRE-2216 och 2321-P96/4 

Ingen påverkan. Åtgärder görs inom befintligt vägområde. 

 

 

 

 

Vägrätt 

Tillfällig nyttjanderätt 

Breddning av E14 

Befintligt vägområde 
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6.4. Ledningar och stolpar 

När vägen breddas kommer befintligt vägdike att flyttas ut från E14 vilket innebär kan 

medföra konflikter med befintliga ledningar.  Även en friliggande del av gång- och 

cykelvägen projekteras där ledningsstråk förekommer. 

Vid VA-ledningar kan servisledningar komma att få sämre täckning, vilket medför 

frysrisk på vattenledningarna. Vid packningsarbetena kan ledningar spricka eller 

krossas. Konfliktpunkter med VA studeras närmare i kommande bygghandling. 

Stor del av ledningar i mark som är nedlagd i södra kanten av E14 påverkas ej då den 

delen av E14 inte åtgärdas.  

Befintlig vägbelysning ersätts med ny belysning för gång- och cykelvägen samt förstärkt 

belysning vid passager över E14. Korsningen med väg 638 mot E14 ses över i kommande 

skede och korsningen med väg 659 ligger utanför vägplaneområdet. 

Samordning mellan berörda parter avseende befintliga ledningar längs sträckan behöver 

ske inför upprättande av bygghandling. 

Jordning av vägräcken kan bli aktuellt med hänsyn till närheten av järnvägen och dess 

ledningar. 

6.5. Landskapet 

Vägens placering i landskapet, och därmed påverkan på landskapsbilden i stort, 

förändras inte. Utblickarna över sjön förändras inte heller. 

Vägrummet kommer att bli bredare, särskilt på sträckans mellersta del, i och med att 

gång- och cykelvägen tillkommer och att bergskärningen på norra sidan flyttas längre 

från vägen. Dagens jordslänt eller låga skärning som i princip ansluter till vägen ersätts 

av en bergvägg 4,5 meter från vägen. Räcken på båda sidor av vägen minskar 

upplevelsen av bredare vägrum för trafikanterna. 

Bergskärningen blir en permanent förändring av landskapsbilden. I övrigt kommer 

ingreppet att upplevas tydligast första tiden efter byggskedet. Efterhand kommer 

vegetation att etableras på slänterna, vilket förankrar vägen i landskapet. När slänterna 

täcks med avbaningsmassor förbättras förutsättningarna för växtetablering betydligt. 
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6.6. Miljö och hälsa 

6.6.1. Kulturmiljö 

Projektet bedöms inte ha någon betydelse för kulturlandskapet i stort eftersom det 

endast medför små intrång, i direkt anslutning till befintlig väg. Därmed påverkas inte 

heller värdena i riksintresset, som rör älvdalsbygden med dess gårdar samt bebyggelsen 

i Åre by. 

Projektet påverkar heller inga forn- eller kulturlämningar. 

Konsekvenserna för kulturmiljön blir små. 

6.6.2. Naturmiljö 

Vatten 

Åresjön påverkas endast genom att vara recipient för vägdagvatten, på samma sätt som 

idag. Projektet förändrar därmed inte förhållandena i Åresjön när projektet färdigställts. 

Under byggtiden kan tillfällig grumling uppkomma. Skyddsåtgärder kommer att vidtas. 

Påverkan på sjön, och bevarandestatusen för Natura 2000-områdets naturtyper och 

arter, bedöms bli försumbar. 

Vikbäcken passeras på bro. Påverkan på bäcken beror på brons konstruktion. I 

vägplanen redovisas en träbro med landfästen i betong. Anläggningen av landfästena 

innebär schakt i vattenområdet. I kommande anmälan om vattenverksamhet kommer 

en närmare beskrivning och förslag på skyddsåtgärder att ingå. Påverkan på bäcken 

bedöms endast bli aktuell i byggskedet. 

 

Vägkantsflora 

Användning av avbaningsmassor som slänttäckning ger förutsättningar för snabb 

återkolonisation av vägkantsflora. Konsekvenserna blir på sikt små. 

Åtgärder mot spridning av blomsterlupiner är positivt för övrig vägkantsflora och för 

den biologiska mångfalden. 

Generellt biotopskyddade områden och övriga naturvärdesobjekt 

Allén nr 9 (se kapitel 4.5.2) med biotopskydd kommer att påverkas. Med det släntutfall 

som anges på planens ritningar kan troligen större delen av övre trädraden lämnas kvar 

medan den nedre kommer att avverkas. Björkar av denna ålder är mycket vanliga i 

landskapet och träden i allén har inte högt bevarandevärde. Vägprojektet bedöms vara 

ett allmänt intresse som väger tyngre än bevarandet av träden. Som kompensation för 

att träden tas bort kan den döda veden läggas upp i närheten, i betesmarken eller i 

kraftledningsgatan, efter tillstånd av markägaren. Allen på tomtmark påverkas inte då 

skyddsåtgärder ingår i planen. 

Delar av betesmarkerna 18 och 19 längs vägen kommer att tas i anspråk av det nya 

vägområdet. Eftersom större delen av områdena ändå finns kvar bedöms 

konsekvenserna som små. Återkolonisation av växtlighet kommer på sikt att ske i den 

nya vägslänten. 

Skyddade arter 

Ängsnycklar kommer att påverkas då schaktning kommer att ske vid förekomsten. 

Återkolonisation kan på sikt ske i de nya vägslänterna. Det bedöms att det inte föreligger 

någon beaktansvärd risk för påverkan på ängsnycklarnas bevarandestatus vare sig inom 
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regionen eller lokalt. Dispens från artskyddsförordningen kommer att sökas för 

åtgärden. 

Strandskyddade områden 

Vägen byggs om inom strandskyddat område men påverkar inte några strandmiljöer, 

eftersom vägområdet skiljs från Åresjön bland annat av järnvägen. Projektet påverkar 

därmed inte strandskyddets syften avseende djur- och växtliv. 

 

6.6.3. Rekreation och friluftsliv 

Projektet medför ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och 

därmed ger bättre förutsättningar för t.ex. promenader och cykling i området kring Åre. 

Det är positivt för rekreation och friluftsliv. 

Rekreationsvärden som är knutna till Åresjön eller S:t Olavsleden påverkas inte av 

projektet. 

Projektet strider inte mot strandskyddets syften vad gäller friluftsliv, då tillgängligheten 

till stränder inte kommer att påverkas. 

Projektet påverkar inte riksintresset för friluftsliv.  

6.7. Risker 

Risken för olyckor med oskyddade trafikanter längs vägen bedöms minska. Riskbilden 

för olyckor med farligt gods bedöms inte påverkas av vägprojektet. Ombyggnationen 

bedöms inte göra vägen mer sårbar för eventuell översvämning samt ras och skred. 

 

6.8. Samhällsekonomisk bedömning 

Ingen samhällsekonomisk bedömning (SEB) har utförts i detta projekt. 

6.9. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser 

Byggandet av gång- och cykelvägen bedöms inte ge upphov till några indirekta eller 

samverkande effekter och konsekvenser. 

6.10. Påverkan under byggnadstiden 

Bygghandlingen innehåller de tekniska handlingar som krävs för att man ska kunna 

bygga vägen. Innan produktionen startar informeras alltid de berörda. Entreprenaden 

kan starta när vägplanen har fastställts och vunnit laga kraft. Byggskedet i ett vägprojekt 

innebär en rad åtgärder och arbetsmoment som kan generera störningar för den 

enskilde och att skador uppstår på miljön. Även om påverkan i många fall är begränsad i 

tiden kan den ofta vara tillräckligt stor för att särskilda försiktighetsåtgärder ska vara 

motiverade. 

6.10.1. Trafikföring under byggnadstiden 

Arbetet kan komma att innebära inskränkningar i framkomligheten i anslutning till 

vägplaneområdet. Under byggtiden kommer vägen att vara öppen för allmän trafik. 

Inskränkningar i hastighet, tillfälliga väganordningar, med till exempel signalreglering 

för stopp och trafik i ett körfält, kan bli aktuella under byggskedet.  

Byggtiden innebär störningar för trafiken och boende, såsom sämre framkomlighet, 

buller och damning. Information till närboende och allmänhet ska ske i god tid innan 

arbetet påbörjas. 
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Vid sprängningsarbeten kommer E14 och järnvägen att behöva stängas av för allmän 

trafik under en kortare tid. Entreprenören behöver ha maskiner i beredskap för att 

snabbt kunna städa upp i fall det fallit ut berg på vägen och järnvägen dom. Järnvägen 

behöver göras strömlös vid sprängning och ev. uppröjning. 

Det finns ingen alternativ väg till E14 att färdas och problemen med framkomlighet och 

störningar kan vara betydande under hela eller delar av byggskedet. 

6.10.2. Miljöpåverkan under byggnadstiden 

Om tidigare ej kända fornlämningar, eller misstanke om sådana, upptäcks ska kontakt 

tas med beställaren som samråder med länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Om något tidigare känt eller nyupptäckt förorenat område berörs av arbeten i mark ska 

uppmärksamhet riktas mot förändringar av lukt och/eller utseendet på marken. Om 

förändringar upptäcks ska tillsynsmyndigheten tillkallas. Det kan även bli aktuellt med 

undersökning av marken ifall tillsynsmyndigheten anser det befogat. 

Föreskrifter för det nya vattenskyddsområdet för Långnäsets kommunala vattentäkt ska 

följas i byggskedet om de har trätt i kraft. 

Nedanstående tabell redovisar några av de skyddsåtgärder som ska finnas med i 

entreprenörens kontrollprogram vid byggstart.  

 

Skyddsåtgärder under byggtiden.  

Risk eller olägenhet Skyddsåtgärder under byggnadstiden 

Nakna jordslänter Snabb återetablering av vegetation i slänter och diken genom 

att befintligt vegetationstäcke återförs. 

Påverkan på 

vägkantsfloran 

Befintligt vegetationstäcke återförs så snart som möjligt på 

samma plats som den har varit på. 

Inga för området främmande växter får inplanteras eller insås i 

vägslänterna. 

Invasiva arter Befintligt vegetationstäcke borttransporteras från slänt och dike 

till lämplig plats utanför vägområdet. Detta för att undvika 

spridning av dessa arter. 

Grumling av bäckar Trumåtgärder ska genomföras vid lågt flöde. Åtgärderna ska 

inte genomföras under öringens vandrings- och lekperiod 1 

sept- 30 okt. 

Skador på 

vattenlevande 

organismer 

Åtgärder mot spridning av kräftpest ska vidtas. 

Påverkan på befintliga 

ledningar 

Ledningsägaren skall underrättas om att arbetena startar och 

ledningsägarens rekommendationer för skydd av ledningen 

skall följas. 

Arbete nära spår och 

kontaktledning 

Rätt behörighet krävs för att få vistas i spårområde.  

Masshantering och 

upplag 

Upplag ska placeras så att inga områden eller objekt som har 

värden enligt miljöbeskrivningen påverkas negativt. Anmälan 

eller tillstånd för eventuella upplag utanför vägområdet kan 

krävas och söks av entreprenören.  

Vibrationer En riskanalys avseende störningar och skador från vibrationer 

på byggnader eller anläggningar ska utföras. 
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Buller Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser ska följas. 

Arbetstider regleras. Informationskrav vid särskild bullrig 

verksamhet typ sprängning. 

Luftföroreningar Krav på utsläppsnivåer för skadliga ämnen från fordon och 

arbetsmaskiner. 

Sprängning Vid sprängningsarbeten kommer E14 och järnvägen att behöva 

stängas av för allmän trafik under en kortare tid. Entreprenören 

behöver ha maskiner i beredskap för att snabbt kunna städa 

upp på vägen och järnvägen om det fallit ut berg på dom. 

Järnvägen behöver göras strömlös vid sprängning och ev 

uppröjning. 

7. Samlad bedömning 

7.1. Samlad miljöbedömning 

Projektet innebär att den befintliga E14 breddas när gång- och cykelvägen byggs. De 

miljövärden som påverkas är de som ligger í direkt anslutning till det befintliga 

vägområdet.  

Då betesmark med höga naturvärden till viss del tas i anspråk av projektet minskar 

dessa botaniska värden. Konsekvenserna blir ändå små eftersom större delen av ytorna 

förblir opåverkade av vägen. Den rika vägkantsfloran påverkas också men återföring av 

avbaningsmassor minskar långsiktig påverkan. 

Landskapsbilden påverkas, mest av den nya bergskärningen. Konsekvenserna blir ändå 

små då den befintliga vägslänten, som försvinner, inte har värden för landskapsbild. 

För övriga miljöfaktorer blir påverkan i driftsskedet liten eller obefintlig. 

Under byggtiden sker lokal tillfällig påverkan i form av buller i omgivande bebyggelse 

och risk för grumling i vattendrag. Naturmiljö och landskapsbild påverkas också mest 

under byggtiden. 

7.2. Överensstämmelse med projektmål 

Projektmålet, att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter på 

sträckan mellan Åre och Björnänge, bedöms bli uppfyllt. 

7.3. Överensstämmelse med de transportpolitiska målen 

Målen bedöms uppfyllas i de delar som har relevans för projektet. 

Hänsynsmålet anses uppfyllt då åtgärderna medför att trafiksäkerheten ökar. Projektet 

ger bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik vilket kan ge positiv effekt på 

folkhälsan. Projektet medför endast liten förändring i miljöförhållandena. 

Funktionsmålet anses uppfyllt då åtgärderna gör att tillgängligheten och 

användbarheten för oskyddade trafikanter ökar. För övrig trafik sker ingen påverkan av 

förutsättningarna för resor och transporter. 

7.4. Överensstämmelse med miljökvalitetsmål 

Flera av miljömålen rör storskaliga miljöeffekter som klimatpåverkan eller ozonskiktet. 

Dessa miljömål påverkas av mer övergripande faktorer som val av transportslag och 

teknikutveckling för fordonen och i mindre grad av hur vägen utformas i en vägplan. 



34 
 

Eftersom projektet ger möjlighet att stimulera gång- och cykeltrafik framför biltrafik 

bedöms det ändå stödja dessa mål, även om utsläppsminskningen blir obetydlig. 

Vissa av miljökvalitetsmålen rör naturtyper som inte finns i det område som berörs. 

De miljömål som lokalt berörs av vägplanen är: 

Levande sjöar och vattendrag – Åresjön och Vikbäcken påverkas i mycket liten 

utsträckning och projektet medför ingen miljöpåverkan av betydelse 

God bebyggd miljö – Projektet ökar möjligheterna till miljöanpassade transporter i och 

med att gång- och cykeltrafik gynnas 

Ett rikt växt- och djurliv – Projektet medför viss lokal påverkan på betesmark med höga 

värden och artrika vägkanter. 

8. Överensstämmelse med miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler, 
miljökvalitetsnormer och bestämmelser om 
hushållning med mark och vattenområden 

8.1. Hänsynsreglerna 

I miljöbalkens andra kapitel finns ett antal allmänna hänsynsregler som ger uttryck för 

olika principer som är hörnstenar i strävan mot en ekologiskt hållbar 

samhällsutveckling. Det är enligt 1 § (bevisbörderegeln) verksamhetsutövarens ansvar 

att visa att de allmänna hänsynsreglerna följs.  

I detta projekt har hänsynsreglerna beaktats genom att Trafikverkets 

planläggningsprocess följts och olika alternativ har bedömts ur miljösynpunkt.  

För vägbyggnadsprojekt ställer Trafikverket krav på kvalitets- och miljöstyrning 

(publikation TDOK 2012:1039 och TDOK 2012:93) och har möjlighet att ställa 

objektspecifika miljökrav för entreprenaden. Detta berör hänsynsreglerna i 2 § 

(kunskapskravet), 3 § (försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik), 5 

§ (hushållnings- och kretsloppsprinciperna) och 4 § (produktvalsprincipen). 

Trafikverket tillgodoser också kunskapskravet genom att ha välutbildad personal i den 

egna organisationen och genom att ställa relevanta kompetenskrav vid upphandling av 

konsulttjänster och entreprenader. 

Hänsynsreglerna i 3, 4 och 5 §§ tillgodoses också genom att Trafikverket styr projektets 

materialanvändning och utförande, och åtar sig att genomföra de miljöskyddsåtgärder 

som krävs för att undvika skada på viktiga miljöintressen. Trafikverkets krav på kemiska 

produkter innebär att miljömässigt sämre alternativ kontinuerligt fasas ut när bättre 

alternativ finns på marknaden, vilket är i linje med 4 § (produktvalsprincipen).  

Hänsynsregel i 6§ (val av plats) anger att platsen för en verksamhet ska väljas så att 

miljöpåverkan minimeras, vilket säkerställs genom Trafikverkets planläggningsprocess. 

Valet av plats gjordes efter genomförd förstudie där miljöpåverkan var en faktor som 

beaktades. 
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Trafikverket har som verksamhetsutövare att ta hänsyn till 7 § (rimlighetsavvägning) 

och 8 § (ansvar för skadad miljö) i sin verksamhet. 

8.2. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer finns för närvarande för föroreningar i utomhusluft (SFS 

2010:477), för vattenkvalitet i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), för 

omgivningsbuller (SFS 2004:675) samt för olika parametrar i vattenförekomster (SFS 

2004:660). Detta vägprojekt medför inte att några gällande miljökvalitetsnormer 

åsidosätts. 

Miljökvalitetsnormen för utomhusluft berörs inte eftersom projektet inte påverkar 

motorfordonstrafiken. 

Projektet bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för 

Åresjön eller Vikbäcken. Åresjön kommer endast att påverkas indirekt som recipient av 

vägdagvatten på samma sätt som idag. Vikbäcken passeras på bro och påverkas inte på 

något sätt som berör miljökvalitetsnormerna. 

Åresjön omfattas inte av miljökvalitetsnormer enligt förordningen för fisk- och 

musselvatten. Normen för omgivningsbuller gäller vägar med betydligt högre 

trafikmängd och större kommuner än Åre. 

8.3. Riksintressen och Natura 2000-områden 

Projektet ligger inom områden av riksintresse för kulturmiljövård, friluftsliv och 

skyddade vattendrag. Åreälven, som ligger utanför vägplaneområdet men kan påverkas 

indirekt, är av riksintresse för naturvård och Natura 2000-område. 

E14 och järnvägen är av riksintresse för kommunikationer. Funktionen för E14 kommer 

att finnas kvar som idag och järnvägen påverkas inte alls. 

Ingen påtaglig skada bedöms uppkomma på dessa riksintressen. Värdena i Natura 

2000-området bedöms inte påverkas. Riksintressena i första stycket behandlas också 

under respektive rubrik ovan. 

9. Markanspråk och pågående 
markanvändning 

9.1. Vägområde för allmän väg med vägrätt 

På plankartorna framgår befintligt och nytt vägområde. Vägrätt uppkommer genom att 

väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg med stöd av en fastställd, 

vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att utnyttja mark eller annat utrymme som 

behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över 

marken eller utrymmes användning under den tid vägrätten består. Vidare får 

myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan 

utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in. 

I vägområdet ingår en kantremsa, vilken behövs för att underlätta framtida drift och 

underhåll av vägen. Bredden på kantremsan beror av markslag. För skogsmark uppgår 

bredden på kantremsan till 2 m. I skogsmark bidrar kantremsan till bättre säkerhet då 

sikten gynnas och tillika torkar vägytan snabbare och mindre löv, barr och grenar 
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hamnar på den. Vad gäller tomtmark och åkermark/övrig mark uppgår bredden på 

kantremsan till 0 respektive 0,5 m.  

I vägområdet ingår även det utrymme som krävs för vägens säkerhetszon. Bredden på 

säkerhetszonen längs aktuell vägsträcka uppgår till 7 m. Med säkerhetszon menas det 

område utanför stödremsan vid sidan om vägbanan som ska vara fritt från fysiska 

hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. I det fall säkerhetszonen är bredare än 

utrymmet för vägen med dess väganordningar samt kantremsa går vägplanens 

vägområdesgräns vid gränsen för säkerhetszonen och ingen extra kantremsa läggs till. 

Det är det tillkommande vägområdet som är angivet i fastighetsförteckningens 

arealberäkning, det vill säga det som ligger utanför det befintliga vägområdet för allmän 

väg. Det tillkommande vägområdet för allmän väg med vägrätt enligt denna vägplan 

omfattar mark till en yta av ca 8150 m2, se tabell nedan. I samma tabell framgår vilka 

markslag som berörs för det tillkommande vägområdet. 

 

Markslag och typ av vägrätt avseende nytt vägområde   

  Vägrätt 

[m2] 

Inskränkt vägrätt 

[m2] 

Tillfällig 

nyttjanderätt 

[m2] 

SUMMA: 

ÖPPEN 
MARK 

5802 166 1030 6998 

ODLING/ 
ÅKERMARK 

  

987 987 

SKOGSMARK 
(BARR) 

2038 

  

2038 

TOMTMARK 310 

  

310 

SUMMA: 8150 166 2017 10333 

 

Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har 

träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för 

intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp 

från den dagen för ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalas. 

Eventuella tvister om ersättning avgöra i domstol. 

9.2. Vägområde inom detaljplan 

En väg får inte byggas i strid med en gällande detaljplan. Detta innebär att en väg inte 

bör fastställas innan kommunen har ändrat sina planer så att de överensstämmer med 

det planerade projektet. Om syftet med detaljplanen inte motverkas får dock mindre 

avvikelser göras.  

Det nya vägområdet berör mark inom en gällande detaljplan, se avsnitt 6.3. Det bedöms 

som en mindre avvikelse.  

I detta projekt är kommunen inte huvudman för allmänna platser på de planer som 

berörs och då uppkommer istället vanlig vägrätt, se 9.1. 
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9.3. Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt 

Inskränkt vägrätt utgör en del av vägområdet men där vägrätten har inskränkts. 

Inskränkt vägrätt innebär att väghållaren inte får full rätt att bestämma över 

användningen av marken eller utrymmet samt att tillgodogöra sig material och andra 

tillgångar ur marken eller utrymmet. Denna rätt tillfaller annars väghållaren. 

I vägplanen redovisas områden med inskränkt vägrätt omfattande totalt ca 166 m2. Vilka 

fastigheter som berörs framgår av fastighetsförteckningen. Dessa områden är avsedda 

för rensning av utloppsdiken från vägtrummor. Rensningen är nödvändig för att inte 

vatten skall stoppas upp mot vägbanken. Dessa områden avser även erforderlig yta för 

genomförande av underhåll på t.ex. stödmurar. 

9.4. Område med tillfällig nyttjanderätt 

Tillfällig nyttjanderätt gäller de ytor som kan erfordras utöver vägområdet för 

transportvägar, upplag med mera under byggtiden. 

I vägplanen föreslås att ca 2017 m2 mark tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Dessa 

områden har markerats med gulfärgade områden på planritningarna. Områdena utgörs 

i huvudsak av mark i anslutning till vattendrag, där det behövs plats för maskiner och 

material i samband med förlängning av större trummor samt vid bro över Vikbäcken. 

I några fall kommer den att utnyttjas för upplagsplats av massor vid byte av trummor 

samt vid rensning av in- och utloppsdiken från trummor. 

Vid reningsverket i Vik föreslås en etableringsyta. Ytan uppgår till ca 1900 m2. Se även 

5.2.11 

Nyttjanderätten ska gälla under hela byggnadstiden. Marken kommer att återställas 

innan den återlämnas. 

9.5. Område för enskild väg  

Stängning eller ändring av anslutning mot allmän väg ingår inte i fastställelsebeslutet. 

Anläggande av gång-och cykelvägen medför bland annat en breddning av vägområdet 

samt anläggande av stödmur ned mot järnvägen. Vid sektion 1/130 föreslås därför 

stängning av en enskild anslutning som används för tillkomst till markområde med 

båtplats på nedsidan av järnvägen. Vid sektion 0/810 föreslås en enskild anslutning mot 

betesmark/ängsmark att stängas och åtkomst till marken är möjlig via befintlig 

anslutning på sektion 1/035. 

Områden för eventuell ny enskild väg ingår inte i fastställelsebeslutet. Stängning av 

anslutning och förändringar av det enskilda vägnätet hanteras via 

ersättningsförhandlingar samt av lantmäterimyndigheten när väghållningsmyndigheten 

söker och bekostar behövlig lantmäteriförrättning. 
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10. Fortsatt arbete 

10.1. Dispenser och tillstånd 

Under vägplanens framtagande har behov av dispenser och tillstånd identifierats enligt 

nedan. Ytterligare tillstånd/anmälningar kan komma att identifieras i senare skeden.  

Tillstånd för påverkan på biotopskydd, arbete inom strandskyddsområde och anmälan 

om 12:6-samråd söks inte i de fall de omfattas av en fastställd vägplan. 

 Anmälan om vattenverksamhet för den nya bron över Vikbäcken. 

 Dispens från artskyddsförordningen för påverkan på ängsnycklar. 

 Ansökan om tillstånd för åtgärder inom vattenskyddsområde kommer att 

upprättas gällande planerade schakt- och grävningsarbeten om de föreslagna 

skyddsföreskrifterna för Långnäsets vattentäkt har trätt i kraft. 

 Om någon fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och 

beställaren kontaktas. Anmälan ska göras till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

 Täkter och uppläggning av massor samt eventuella andra följdverksamheter av 

projektet kan kräva anmälan eller samråd enligt miljöbalken. Detta sköts av 

entreprenören.  

 Om förorenade massor påträffas ska de anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 

10 kap 11 § miljöbalken. 

10.2. Kontroll och uppföljning 

Den miljöhänsyn och föreslagna skyddsåtgärder som tas upp i denna vägplan överförs 

till projektets bygghandling via Trafikverkets rutin för miljösäkring. 

Tillsammans med Trafikverkets generella miljökrav utgör de miljökraven som ställs i 

projektet. Uppföljning av dessa krav sker genom entreprenörens egenkontroll, på 

byggmöten samt vid slutbesiktning. 

En noggrannare inventering av enskilda vattentäkter ska ske under bygghand-

lingsskedet, så att planerade åtgärder ej påverkar vattentillgångar eller vattenkvalitet 

negativt. Provtagning i eventuella brunnar ska ske innan arbeten påbörjas och efter 

ombyggnad. Påverkan på vatten ska förebyggas. Om arbetena medför försämrad 

vattenkvalitet ska detta åtgärdas. Hanteringen kommer att följa Trafikverkets 

publikation 2006:123 ”Dricksvattenbrunnar – hantering av mindre vattentäkter utmed 

vägar”. 
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11. Genomförande och finansiering 

11.1. Formell hantering 

Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå 

fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan 

berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer 

in sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas när 

granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare 

som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på 

ändringen. Är ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt 

för granskning. 

Vägplanen och granskningsutlåtande översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över 

planen. Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat 

synpunkter på vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit 

efter granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet. 

Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den 

kan godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas 

prövas överklagandet av regeringen. 

Hur järnvägsplaner och vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 

2 kap 12-15§§ lag (1995:1649) om byggande av järnväg respektive 17-18 §§ väglagen 

(1971:948). 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar 

om det behövs, eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som 

måste följas när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens 

plankartor. 

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. 

Detta innebär bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har 

rätt, men också skyldighet, att lösa in mark som behövs permanent för vägen. Mark som 

behövs permanent framgår av fastighetsförteckningen och plankartan. I 

fastighetsförteckningen framgår också markens storlek (areal) och vilka som är 

fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. 

Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för byggandet av 

anläggningen. På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som 

berörs, vad den ska användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer 

som berörs samt vilka som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket 

har rätt att börja använda mark tillfälligt så fort vägplanen har vunnit laga kraft, men 

ska meddela fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske. 

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra 

byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som 

behövs för anläggningen. 

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen. 
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11.2. Genomförande 

Trafikverket är ansvarig för såväl planeringen som genomförandet och handläggandet av 

marklösenfrågor, detaljprojektering och byggande, inklusive upphandling av olika 

konsulter och entreprenörer. 

Formell handläggning av vägplanen kommer att ske under 2017. Under förutsättning att 

vägplanen vinner laga kraft är ombyggnationen planerad att starta 2018. 

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

 Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet 

och de villkor som anges i beslutet. 

 Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För 

den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare 

ersättning. 

 Väghållaren erhåller också en tidsbegränsad nyttjanderätt (tillfällig 

nyttjanderätt) till mark eller utrymme i samband med byggandet av vägen för 

t.ex. tillfälliga upplagsplatser. För den mark eller utrymme som tas i anspråk 

erhåller berörda fastighetsägare ersättning. 

 Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast.  

När vägplanen vunnit laga kraft ger den vägbyggaren rätt att ta mark i anspråk med 

vägrätt enligt 30 § väglagen (1971:948).  

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på plankartorna samt de villkor som tas 

upp i beslutet.  

Mark i närheten av vägen, som har avsatts för tillfälliga behov i samband med byggandet 

av vägen, får tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt enligt 35 § samma lag. 

Markanspråk redovisas på plankartorna. Fastighetsägare och arealer redovisas i 

fastighetsförteckningen. 

11.3. Finansiering 

Den kalkylerade totalkostnaden för vägförslaget är beräknad till ca 18,9 Mkr.  

I Länstransportplan 2014–2025 för Jämtlands län avsätts en miljon till planering och 

projektering av en gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset i Åre. Investeringen 

finansieras inom ramen för den nationella planen.  
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12. Underlagsmaterial och källor 

Tryckta källor 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 2013: Översvämning utifrån ett förändrat klimat 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 2013: Ras och skred utifrån ett förändrat klimat 

Regionförbundet Jämtlands län. 2014. Länstransportplan 2014–2025 för Jämtlands län. 

Fastställd av Regionstyrelsen 2014-06-16. 

Trafikverket. 2014. Förstudie. E14 Vik–Frönäset, gång- och cykelväg. Beslutshandling, 

augusti 2014. 

Trafikverket. 2014. Förstudie för E14 Vik–Frönäset, gång- och cykelväg. 

Ställningstagande, 2014-04-07, TRV 2012/9789A. 

Åre kommun 1989: Översiktsplan Åredalen 

Åre kommun 1991: Översiktsplan 

Åre kommun 2005: Fördjupad översiktsplan för Åre samhälle. 

Åre kommun. 2015. Kommuntäckande översiktsplan. Samrådsförslag 2015-03-26. 

Websidor och databaser 

Bevarandeplan Åreälven SE0720286: 

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-

natur/skyddad-natur/natura-2000/%C3%85re%C3%A4lvenSE0720286.pdf 

VISS, Åreälven vid Långnäset 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE703250-136599 

VISS, Åresjön 

http://viss.lansstyrelsen.se/ProtectedAreas.aspx?protectedAreaEUID=SE0720286 

Geodataportalen: 

https://www.geodata.se/GeodataExplorer/index.jsp?loc=sv&site=AdvancedUser 

Länsstyrelsens GIS-data:  

www.gis.lst.se 

Nationella vägdatabasen NVDB:  

https: //nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket 

Riksantikvarieämbetet FMIS:  

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 

Sametingets underlag för planer 

https://www.sametinget.se/underlag  

Åre kommun:  www.are.se 

 

Åre kommuns skoterkarta:  http://swp.cartesia.se/are/default.aspx?karta=Skoterkartan 
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