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1 Bakgrund och syfte 
Inom Sydsamverkan (samarbete mellan fd Vägverkets regioner väst och syd) togs under 2007 
fram en strategi för planering och genomförande av åtgärder i tätort. Fokus och en bärande 
tanke i projektet har varit att ta ett helhetsgrepp om trafiksituationen i tätorten. Målet var att 
skapa ett etablerat synsätt och arbetssätt vid beslut som rör åtgärder på Trafikverkets vägnät i 
tätorter.  
 
Arbetet med denna strategi ledde fram till ett pilotprojekt i Halland, där det även fanns behov 
av att bättre tillämpa fyrstegsprincipen. Resultatet blev pilotprojektet Glommen, som använts 
som modell för Tätortsprojektet. Två tätorter har under våren 2010 analyserats inom projektet, 
Filipstad och Lundsbrunn. Dessa valdes ut i samråd med planerare inom Trafikverket (f d 
Vägverket Region Väst). Även orten Torup valdes ut, men projektet genomfördes aldrig där, 
främst på grund av en redan hög arbetsbelastning i kommunen. Tanken vid urvalet var att 
välja tätorter med olika förutsättningar och vägnätsstruktur för att i framtiden enklare kunna 
tillämpa modellen oberoende typ av tätort.  
 
De åtgärder som analysen har resulterat i, planeras projekteras och genomföras inom en 
femårsperiod. 
 

2 Metod 
För att kunna ta ett helhetsgrepp är det viktigt att ha en bred arbetsgrupp med representanter 
från framförallt kommunen och Trafikverket, då de flesta av åtgärdsförslagen med stor 
sannolikhet kommer att ligga inom deras ansvarsområde. Kollektivtrafikhuvudman och lokal 
samhällsförening är också viktiga parter i arbetsgruppen. Beroende på den valda tätortens 
förutsättningar, kan även representanter för industri, näringsliv eller dylikt delta i 
arbetsgruppen. Alternativt kan en dialog föras med dessa under projektets gång.  
 
Projektets metod kan beskrivas i de fyra punkter som har arbetats igenom i tur och ordning.  
 
 
 
 1.  Vilka behov finns? Vilka problem ställer till det för dessa behov? 
 
 2.  Hur ser resemönstret ut i tätorten? Vilka rör sig? Varifrån och vart?  
  Vilka trafikantgrupper ska prioriteras? 
 
 3.  Ta fram åtgärder. Tänk fyrstegsprincipen. 
  

4.  Jämförelse av åtgärdsförlag utifrån vilka trafikantgrupper som gynnas.  
Värdering av tid, kostnad och effekt. Vem ansvarar för genomförandet? 
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1. Den första delen, där behov och problem definieras, är central och viktig att återvända 
till och stämma av mot efter hand som projektet fortlöper. För att enas om vilka behov 
och problem som finns i tätorten, är ett bra arbetssätt att ställa frågor direkt till de 
boende i tätorten. Hos kommunen kan det också finnas värdefullt underlag som har 
tagits fram i samband med översiktsplaner eller liknande.  

 
2. För att få en överblick över hur resandet ser ut i tätorten, analyseras vilka 

trafikantgrupper som använder vägnätet och vilka målpunkter som finns. 
Trafikantgrupperna kan benämnas exempelvis oskyddade trafikanter, pendlare, 
näringslivstransporter och turism. Dessa listas som kolumnrubriker i en matris. En 
prioritering mellan trafikantgrupperna kan göras om man anser att detta är möjligt och 
tillför något till analysen. 

 
Trafikantgrupper Målpunkter
Oskyddade trafikanter   
   
   
Genomfartstrafik   
   
   
Pendlare    
   
Bilister till centrum   
   
Turism   
   

  Exempel på hur upplägg för matris 1 kan se ut. 
 
3. Gemensamt i gruppen föreslås möjliga åtgärder som kan medverka till att uppfylla det 

behov som tidigare definierats för tätorten.  
 
4. Åtgärderna värderas utifrån vilka av trafikantgrupperna som gynnas av åtgärderna. 

Meningen med denna värdering är att tydliggöra åt vilken trafikantgrupp åtgärden riktas 
till. Efter avstämning mot behovet som togs fram i steg 1, kan denna bild förenkla den 
slutliga prioriteringen av åtgärder. Därefter hjälps gruppen åt att uppskatta kostnad och 
tid till genomförande för åtgärderna. En värdering görs sedan i en prioriteringslista. Om 
det är någon åtgärd som är extra viktig för att behovet ska uppfyllas kan det belysas här. 
I detta moment är arbetsgruppens breda kompetens viktig för att kunna göra en rättvis 
bedömning av åtgärderna, inte minst med tanke på effekt och tid till genomförande.  

 
 Åtgärd Kostnad 

(kr) 
Tid till 

genomförande 
(från att pengarna 

finns) 

Prioritet Ansvarig 

      
 
 

     

  Exempel på hur upplägg för matris 2 kan se ut. 
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Helst ska åtgärderna kunna genomföras något så när samlat i tiden, eftersom möjligheten att 
påverka och ändra människors beteende då blir bättre. Det förenklar också kommunikationen 
med allmänheten då man önskar visa vad projektet har lett fram till.  
 
Utmaningen med analysen är att förena vägens funktion, brukarnas anspråk samt tätortens 
karaktär till en helhetslösning samt tillgänglig budget. 
 

3 Hur kan metoden användas i andra tätorter? 
Inför projektet var tanken att metoden skulle testas på olika typer av tätorter för att ge en bild 
av dels hur väl modellen fungerar och dels vilken typ av tätorter den skulle vara tillämpbar på. 
Efter att ha genomfört tätortsprojektet parallellt i Filipstad och Lundsbrunn, som har olika 
förutsättningar, kan några reflektioner göras.  
 
Projektupplägget har i stort sett varit detsamma i orterna och mötena har hållits med samma 
frekvens. Tätorternas förutsättningar skiljer sig framför allt i antal invånare och 
vägnätsstruktur. Lundsbrunns småskalighet (ca 900 invånare) gjorde det lättare att ta ett 
helhetsgrepp kring orten och även det förgrenade vägnätet kan ha bidragit till detta. Ganska 
tidigt i tätortsprojekt Filipstad avgränsades projektet till att handla om problemen kring 
riksväg 63, som går rakt igenom tätorten, och därmed tappades en del av helhetsgreppet bort. 
För att kunna genomföra projektet var dock en avgränsning nödvändig. Det berodde framför 
allt på ortens storlek (ca 6000 invånare), vilket visar på att modellen lämpar sig bättre för 
mindre samhällen. Huruvida vägnätets struktur i form av en genomfartsväg genom tätorten 
bidrog till avgränsningen, kan diskuteras.  
 
Inför projektstarten är det viktigt att ha tänkt igenom vilka instanser som bör vara 
representerade i referensgruppen. Förutom förutom deltagare som är insatta i trafikplanering, 
driftsfrågor, kollektivtrafik och näringsliv, är kompetens inom gestaltning värdefullt och 
bidrar till ett helhetstänk som behövs. En idé är att projektledaren har ett färdigt förslag på 
funktioner som bör delta från Trafikverket, kommunen, kollektivtrafikhuvudmannen och 
samhällsförening för att ”rätt” personer ska bjudas in från början. Detta förslag kan vara en 
schablon som läggs till i metoden och anpassas efter förutsättningarna i aktuell tätort och 
berörd kommun. Utöver en extern projektledare, skulle det underlätta arbetet och 
förankringen om det även utsågs en person i respektive organisation som ansvarar för kontakt 
med projektledning och förankring internt i den egna verksamheten. Antalet träffar och hur 
ofta dessa bör äga rum kan anpassas. För att de som inte har möjlighet att delta ändå ska 
kunna följa med i arbetet är en sammanfattande dokumentationen av träffarna viktig.  
 
Det är bra att skaffa sig ett brett underlag om tätortens förutsättningar och problematik, innan 
gruppen gemensamt definierar tätortens behov och problem eftersom den definitionen 
återkopplas till genom hela projektet. Vid ett tidigt möte med allmänheten finns möjlighet att 
ställa öppna frågor om behov och problem och diskutera i smågrupper. Var i metoden som 
tyngdpunkten ska läggas är något man bör tänka igenom i ett tidigt skede. Tyngdpunkten kan 
anpassas beroende på val av tätort och tidigare arbeten som gjorts. Definieringen av behovet 
är en del som med fördel skulle kunna göras omfattande.  
 
Den del av metoden som fokuserar på trafikantgrupperna, skulle kunna underlättas av att 
projektledaren presenterar ett färdigt förslag på vilka trafikantgrupper som generellt finns i en 
tätort. Förslaget kan anpassas till aktuell tätort om det skiljer sig från schablonen eller om det 
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är något i definitionen av behov som gör att någon trafikantgrupp anses extra viktig. Att 
prioritera trafikantgrupperna kan underlätta vid framtagandet av åtgärder, men det kan också 
kännas som ett onödigt steg.  
 
Slutligen är engagemanget hos deltagarna i projektet en förutsättning för genomförandet. För 
att analysen i ett senare skede ska ha en möjlighet att resultera i att åtgärderna genomförs 
måste tätortsprojektet vara väl förankrat hos framför allt Trafikverket och kommunen som bär 
en stor del av detta ansvar.  
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4 Tätortsprojekt Filipstad 

4.1 Förutsättningar 
Filipstad är en stad med ca 6000 invånare, belägen ungefär 6 mil norr om Karlstad i 
Värmlands län. Wasa bröd och OLW är stora industrier i Filipstad. I östvästlig riktning 
genomkorsas staden av väg 63, vars trafikflöden uppgår till 6700 per dygn. Vägen är fyrfältig 
och har karaktär av genomfartsled.  Hastighetsbegränsningen genom Filipstad är 50 km/h, 
men bilisternas verkliga hastighet ligger troligen över denna nivå. Topografin inbjuder till 
höga hastigheter då väg 63 följer en kraftig sluttning från både öst och väst, mot Filipstad. 
Vägen utgör en barriär mellan den norra och södra delen av staden. Stängda, relativt trista 
fasader samt öppna ytor kantar vägen och trots att Filipstads centrum ligger precis söder om 
den, är det inget som skvallrar om detta. Det är som bilist lätt att ”missa” att besöka Filipstad. 
Söderifrån leder väg 26 fram till väg 63. Denna trafikeras av 2500 fordon/dygn. Under 
vinterhalvåret är väg 63 och väg 26 hårt trafikerade av turisttrafik till fjällen. Den 
kollektivtrafik som finns till och från staden går med buss och ett nytt resecentrum ska börja 
byggas under 2010.  
 
Motiveringen till att Filipstad valdes ut för projektet var bland annat att vägnätsstrukturen, en 
statlig väg rakt igenom tätorten finns i många tätorter och problemen som uppkommer är ofta 
liknande oavsett tätort. Filipstad var störst av de tätorter som föreslogs och att modellen 
behövde testas för att hitta en övre gräns, storleksmässigt. På så sätt är det enklare att se vilka 
tätorter modellen är lämplig att använda i framtiden.  
 
Det har tidigare gjorts en förstudie om hur väg 63 skulle kunna göras om till miljöprioriterad 
gata genom staden, men detta har hittills inte kommit vidare. I och med tätortsprojektet såg 
Trafikverket och kommunen en chans att ta nya tag. Filipstads kommuns pågående arbete 
med en fördjupad översiktsplan för centrum bidrog också till att tätortsprojektet låg väl i 
tiden.  
 

 
Väg 63, västerifrån 
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4.2 Projektupplägg  
En projektgrupp sattes samman i ett inledande skede av analysen. Denna bestod av 
representanter från Trafikverket, Filipstads kommun och konsultföretaget WSP. 
Värmlandstrafik bjöds in att delta, men avböjde.  
 
Arbetet inleddes med ett möte där projektgruppen träffades. Här presenterades syfte och 
upplägg för tätortsprojektet samt bakgrund, förutsättningar och planer för Filipstad. Därefter 
diskuterades stadens trafiksituation och vilka behov och problem som finns. Dessa 
sammanfattades och målet för projektet var att tillgodose det behovet som definierats. 
 
Efter en månad träffades gruppen åter och det definierade behovet stämdes då av. En karta 
med målpunkter som tagits fram sedan förra mötet, presenterades och kompletterades. Viktiga 
passagepunkter över väg 63 markerades även. Gruppen kom sedan gemensamt fram till vilka 
trafikantgrupper som kändes relevanta för projektet och vilka målpunkter dessa har. 
 
Vid nästa möte diskuterades åter trafikantgrupperna och gruppen beslöt att inte göra någon 
generell prioritering mellan dem, utan göra prioriteringen efter hand. Gruppen gav därefter 
förslag på vilka åtgärder som skulle kunna förbättra trafiksituationen inom orten och dessa 
listades i en matris. En värdering av vilken trafikantgrupp som gynnas eller missgynnas av 
respektive åtgärd gjordes. 
 
När gruppen åter möttes gicks åtgärdslistan igenom, stämdes av mot behovet och mindre 
förändringar gjordes. Därefter hjälptes gruppen åt att uppskatta kostnad och tid till 
genomförande för respektive åtgärd. Vem som är ansvarig för att åtgärden genomförs 
definierades också. För att få en bild av vilka åtgärder som är viktigast att genomföra för att 
tillgodose behovet placerades åtgärderna in i prioriteringsgrupperna 1, 2 och 3 där grupp 1 var 
högst prioriterad.  
 
Vid det avslutande mötet sammanfattades projektets arbete och resultat. Det tätortsprojekt 
som pågått parallellt i Lundsbrunn (Götene kommun, Västra Götalands län) presenterades. 
Fortsatt arbete för att genomföra de genom projektet föreslagna åtgärderna diskuterades och 
planerades.  
 

4.3 Behov  
De tre behov som sattes upp för att förbättra trafiksituationen i Filipstad var:  
 

oo  skapa en levande stad 
oo  fånga upp genomfartstrafik 
oo  anknyta till nytt resecentrum 
 

4.4 Problem 
Följande problem som motverkar dessa behov identifierades:  
 

oo  större delen av problemen kretsar kring väg 63 
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4.5 Trafikantgrupper och målpunkter 
I denna matris presenteras de trafikantgrupper som ansågs vara relevanta för Filipstad, samt 
deras målpunkter. 
 
Trafikantgrupper Målpunkter 
Oskyddade 
trafikanter 

Skolbarn  hem och skola, fritidsaktiviteter, centrum, 
resecentrum 

  Äldre och 
funktionshindrade 

vårdcentral, kyrka, centrum, vårdhem/äldreboende, 
PEKÅS 

  Cyklister och 
fotgängare 

badplats, ridhus, skolor, idrottsplats, Kalhyttan, 
centrum 

Genomfartstrafik  Fjälltrafik  Sälen, Idre, sydvästra Sverige 
  Näringslivets 

transporter 
skogstransporter Karlstad‐Grums, livsmedel centrum, 
Hagfors och Björneborg, södra Sverige – Östersund 

  Tung trafik till 
industrin 

63an +26an, OLW, wasa 

Pendlare   Studenter  Karlstad, högskolan i Filipstad, gymnasiet, Hällefors – 
gymnasiet 

  Arbetspendlare  Filipstads kommun, OLW, wasa, Karlstad, 
Kristinehamn, Storfors, Karlskoga 

Bilister till 
centrum 

Glesbygdsbilister  omnejd till centrum, kransorter, centrum 

  Nära‐bilister  hem och centrum, handel, fritidsaktiviteter, föräldrar 
skjutsar sina barn till skola och dagis 

Turism  Turistbussar  
 

Ferlin, museum, centrum, John Ericsson, wasa‐
museum öppnar i maj, gruvnäringen 

  Fjälltrafik som vi vill 
”fånga in” 

mat, handel, eventuellt samarbete med 
skidanläggning/näringslivet 

  Sommarturister  
 

samma som turistbussar+ friluftsområde/aktiviteter, 
fiske 

 

  
Lokala problem- och målpunkter i Filipstad 
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4.6 Åtgärder 
I matrisen nedan har åtgärdsförslagen listats. Varje åtgärd har sedan värderats utifrån de olika 
trafikantgruppernas perspektiv. Ju fler plustecken, desto mer gynnsam för trafikantgruppen. 
 
Åtgärd Oskyddade 

trafikanter 
Genomfartstrafik Pendlare Bilister 

till 
centrum 

Turism 

Delsträckor från 
väster till öster 

     
 
 

Karlstadvägen –  
väg 246 

     

Alternativ väg till 
Kalhyttan 

+    + 

Ta bort sly vid Pekås   + + +  
Flytta skylten 
”välkommen till 
Filipstad” 

 +   ++ 

Anpassa vägmiljö till 
hastighet eller tvärtom 

+ + + + + 

Väg 246 – väg 26      
Gångpassage vid ica  +++    + 
Gångpassager allmänt  +++    + 
Stadsmiljöåtgärder 
(gestaltning) 

+ + + + + 

Trafiksäkerhet   + + + + + 
Tillgänglighet för 
oskyddade trafikanter 

+++    + 

Drift och 
underhållsåtgärder 

+ + + + + 

Tillgänglighet till 
centrum 

+   + + 

Framkomlighet för 
genomfartstrafik 

 + +   

Väg 26- 
Kärleksvägen 

     

*Anpassa vägmiljö till 
hastighet eller tvärtom  

+ + + + + 

Gångpassager  +++    + 
Väg 26 från väg 63 
till ridhuset 

     

Siktproblem vid infarten 
till krematoriet 

 + +  + 

Hastighetsdämpande 
åtgärder vid krematoriet 

+ - -   

Vägvisning till 
krematoriet 

    + 
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Vägvisning till 
oskyddade trafikanter 
om alternativ väg till 
ridhuset 

+     

Gångpassage vid 
Lasarettsgatan 

+++     

Korsningen väg 
26/väg 63 

     

Cirkulationsplats   + + + + + 
Vägvisning till centrums 
parkering och service 

 +   + 

Utsmyckning av 
rondeller (helhetstänk 
gestaltning) 

+ + + + + 

Parkeringsmöjlighet för 
stora fordon 

 +   + 

 
 

 
Filipstad i vinterskrud. 
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4.7 Kostnader och prioritering 
Matrisen visar en grov kostnadsuppskattning för varje åtgärd, bedömd tid till genomförande 
samt vem som är ansvarig för åtgärden. Dessutom har en prioritering mellan åtgärderna 
gjorts, där 1 har högst prioritet och 3 lägst. 
 
 Åtgärd Kostnad 

(kr) 
Tid till 

genomförande 
(från det att 

pengarna finns) 

Prioritet Ansvarig 

 Delsträckor från 
väster till öster 

    

 Väg 63: Karlstadvägen – väg 246 
A Alternativ väg till 

Kalhyttan alt 
ombyggnad av bef 
korsning 

1 milj 
 
1,5 milj 

2 år  1 (om EU 
bidrag erhålls) 
annars 2 

TrV och 
kommuen 

B Ta bort sly vid Pekås, 
samt kontinuerligt 
underhåll 

50 000  Pågående    TrV och 
kommuen 

C Flytta skylten 
”välkommen till 
Filipstad” 

570 000  Hösten 2010    kommunen 

D Anpassa vägmiljö till 
hastighet eller tvärtom 

Öst: 3 milj 
Väst samma 
som C 

6 mån  1  TrV 

E GC‐väg 827  300 000  2 mån  3  TrV 

 Väg 63: Väg 246 – väg 26 
F Gångpassage i 

korsningen med väg 246 
300 000  2 mån  3  TrV 

Gångpassager allmänt 
Stadsmiljöåtgärder 
(gestaltning) 
Trafiksäkerhet  
Tillgänglighet för 
oskyddade trafikanter 
Drift och 
underhållsåtgärder 
Tillgänglighet till 
centrum 
Framkomlighet för 
genomfartstrafik 

G 

GC‐väg utmed båda 
sidor av vägen 

15 milj  2 år  1  TrV och 
kommunen 

 Väg 63: Väg 26‐ Kärleksvägen 
H *Anpassa vägmiljö till 

hastighet eller tvärtom 
(cirkulationsplats 
Kärleksvägen) 

3,5 Mkr  6 mån  2  TrV 

I GC‐förbindelse utmed 
södra sidan av väg 63 

1 Mkr  6 mån   3  TrV 
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 Väg 26 från väg 63 till ridhuset 
Siktproblem vid infarten 
till krematoriet 
Hastighetsdämpande 
åtgärder vid krematoriet 
Vägvisning till 
krematoriet 

300 000‐
400 000 kr 

6 mån  3  TrV+kyrkan J 

Gångpassage vid Nils 
Ferlins väg (förbättra 
befintligt 
övergångsställe)  

500 000 kr  6 mån   2  TrV 

K GC‐väg och parkering 
längs väg 26 

1‐1,5 Mkr  6 mån  2  TrV 

 Korsningen väg 26/väg 63 
Cirkulationsplats  L 
Vägvisning till centrums 
parkering och service 

8 Mkr  2 år  1  TrV + kommunen 

M Utsmyckning av 
rondeller (helhetstänk 
gestaltning) 

2 Mkr  2 år  1  TrV + kommunen 

 
Arbetsgruppen har gemensamt kommit fram till prioriteringsordningen. Åtgärder på den 
centrala delen av väg 63 är starkt kopplade till de uppsatta behoven och därför prioriterade. 
Dessa frågor har varit högt på dagordningen och bearbetats under en längre tid på kommunen. 
Cirkulationsplatsen i korsningen väg 26/väg 63 skulle ge vinster för både trafiksäkerhet, 
framkomlighet och annonsering av Filipstads centrala delar. Denna har därför givits prioritet 
1. Utbyggnaden i närheten av Kalhyttan kommer att ge ett större tillskott av trafik, vilket i sin 
tur kommer att ge trafiksäkerhetsproblem om inte en god anslutning anläggs. Därför är det 
viktigt att prioritera denna åtgärd. 
 

 
Väg 63 från väster, med anlagd mittrefug 
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4.8 Utvärdering av projektupplägg i Filipstad 
Alla som deltagit i projektet fick möjlighet att svara på följande frågor: 
 
1. Vad tycker du har varit bra? 
2. Vad tycker du skulle kunna göras bättre eller annorlunda? 
3. Övriga tankar 
 
Följande reflektioner avseende projektet i Lundsbrunn har gjorts: 
 
Arbetsklimatet har varit öppet och i den raka dialogen har det funnits en gemensam vilja i 
projektgruppen. Att samla kommunala tjänstemän över förvaltningsgränserna ses som positivt 
och bidrar till att ”den kommunala samsynen” på ett projekt stärks. Metoden har varit enkel 
att följa och gruppens engagemang har gjort att arbetet kommit framåt.  
 
Att ha öppna diskussioner i början ses som positivt, men då större delen av gruppen var väl 
insatta i problemen fanns det också tidigt en bild av vilka åtgärder som borde genomföras, 
vilket bidrog till att analysen inte tog så mycket plats. Hur väl metoden lämpar sig för en 
tätort av Filipstads storlek råder delade meningar om. Det finns fördelar med att avgränsa sig 
och genomföra en översiktlig analys, samtidigt som en djupare och bredare analys kan ligga 
till grund för annat arbete.  
 
Under genomförandet låg fokus på genomfartsvägen riksväg 63 och framför allt 
trafiksäkerhetsåtgärder. Därmed gav modellen en relativt smal bild av tätorten, samtidigt som 
arbetet koncentrerades till det mest kritiska området. Avgränsningen gjorde att metoden blev 
lätthanterlig och konkret. För att få en bättre helhetsbild skulle det behövas en djupare analys 
som även behandlar sociala aspekter och samhällets utveckling lokalt och regionalt. En 
djupare analys skulle också kräva en utökad arbetsgrupp med exempelvis regionala 
företrädare och sakkunniga inom de områden en utökad analys skulle behandla.  
 

 
Gångpassage över väg 63 Nils Ferlins väg 
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5 Tätortsprojekt Lundsbrunn 

5.1 Förutsättningar  
Lundsbrunn är en tätort med ca 900 invånare och ligger i Götene kommun, ca 1 mil norr om 
Skara. En stor del av Lundsbrunns identitet ligger i ortens tradition som kurort. Verksamheten 
bedrivs fortfarande och kurorten har ett flertal byggnader med konferenscenter, matsal, hotell 
m m.  
 
Orten genomkorsas av Trafikverkets vägar, se karta på sidan 18. Längs vissa sträckor finns 
trottoarer. Cykling sker i huvudsak i blandtrafik. I nord-sydlig riktning går 
Brunnsvägen/Dalavägen (väg 2709) med ett trafikflöde på ca 1000 fordon/dygn. 
Mariedalsvägen (2705) sträcker sig i öst-västlig riktning med ca 1000 fordon/dygn. Även 
Ledsjövägen (väg 2741) med ca 1000 fordon/per dygn går igenom samhället. 
Kollektivtrafikförsörjning finns i form av bussförbindelse från Lundsbrunn till Götene 
respektive Skara. Endast en busshållplats finns i Lundsbrunn och den är belägen i 
Dalaholmskorsningen. 
 
Vägnätsstrukturen i Lundsbrunn var en viktig orsak till att orten valdes ut för projektet. 
Statliga vägar som förgrenas sig genom samhället är vanligt förekommande och de problem 
som uppstår är ofta liknande oavsett tätort. Det finns många tätorter i Lundsbrunns storlek och 
utifrån erfarenheterna här kan metoden enklare tillämpas på liknande tätorter.  
 
Götene kommun har tagit fram en väg- och infrastrukturplan för kommunen och har hos 
Trafikverket tagit upp önskemålet om att ta ett helhetsgrepp över trafiksituationen i 
Lundsbrunn. Då både kommunen och Trafikverket redan hade planer på att arbeta med 
trafiken i Lundsbrunn, kom tätortsprojektet lämpligt i tiden.  
 

 
Dåligt underhållna och smala trottoarer vid kurorten 
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5.2 Projektupplägg  
Uppstarten gjordes i samband med ett samrådsmöte som samhällsföreningen bjöd in till i 
februari 2010 tillsammans med Götene kommun och Trafikverket. Ett 60-tal intresserade 
invånare deltog och utöver dem var uppslutningen stor från kommunen och Trafikverket. En 
allmän information om projektet hölls och därefter delades alla närvarande in i mindre 
grupper som tillsammans diskuterade och redovisade vilka behov och problem som man 
upplevde med Lundsbrunns trafiksituation. Resultatet dokumenterades och sammanställdes 
som punktlista och på karta. 
 
Deltagare i en projektgrupp bjöds in utifrån förslag från kommunen och Trafikverket. Denna 
bestod av representanter från Trafikverket, Götene kommun, Västtrafik och konsultföretaget 
WSP.  
 
I mars träffades projektgruppen och resonerade kring de synpunkter som framkommit under 
samrådsmötet. Fyra behov/mål för trafiksituationen i Lundsbrunn sattes upp. Efter det togs 
trafikantgrupper och målpunkter för orten fram.  
 
En månad senare träffades åter projektgruppen och en avstämning av trafikantgrupperna 
gjordes så att man var överens om dessa. Man valde att inte göra någon prioritering mellan 
dem, utan istället göra en avvägning i samband med framtagandet av åtgärder. Därefter 
diskuterades vilka åtgärder som skulle kunna vara relevanta för att uppnå de uppsatta målen 
och för att komma tillrätta med de trafikproblem som finns.  
 
I maj samlades projektgruppen i Lundsbrunn tillsammans med representanter från 
samhällsföreningen och från Lundsbrunns kurort. Uppdelade i två grupper besöktes de 
problempunkter och –sträckor som framkommit under analysen. Grupperna tog fram 
åtgärdsförslag på plats, diskuterade vilka trafikantgrupper som skulle gynnas eller missgynnas 
av dessa samt definierade vems ansvar det är att utföra åtgärden. Även några andra platser, 
som inte tidigare pekats ut som problempunkter, diskuterades på vägen.  
 
Vid det sista och avslutande mötet redovisades och diskuterades de åtgärder som framkommit 
under promenaden i Lundsbrunn. En grov kostnadsbedömning av åtgärderna gjordes och en 
uppskattning av tid till genomförande. Slutligen enades gruppen om en prioritering av de 
framtagna åtgärderna.  
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Lundsbrunn genomkorsas av Trafikverkets vägar. Denna karta användes inför inventeringen. Grupp 1 
besökte A, B, C, F, G och Grupp2 B, D, G, F, D. Se vidare bilaga 1. 
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5.3 Behov 
De fyra behov som sattes upp för att förbättra trafiksituationen i Lundsbrunn var:  
 

• Alla ska kunna gå och cykla säkert inom Lundsbrunn och till Götene 
• Säkra skolvägar 
• Tillgänglig bussförbindelse till och från Götene och Skara 
• Tunga transporter ska kunna köra mellan trävaruindustrin och E20 

5.4 Problem 
Följande problem som motverkar dessa behov identifierades:  
 

• Trottoarer/gångbanor för smala och i dåligt skick 
• GC-väg på gamla banvallen mot Götene är viktig men dåligt underhållen 
• Korsningar, se karta 
• Kollektivtrafik, önskemål om fler hållplatser och förbättring vid 

Dalaholmskorsningen 
• Höga hastigheter, se karta 
• Tung trafik, framför allt längs Mariedalsvägen 
• Beläggning 

 

5.5 Trafikantgrupper och målpunkter 
I denna matris presenteras de trafikantgrupper som ansågs vara relevanta för Lundsbrunn, 
samt deras målpunkter. 
 

Trafikantgrupper Målpunkter 

Turism  golf, kurort, museijärnväg, fotbollsgolf, Dalakvarn, motionsslinga 

Barn    skola, fotbollsplan, skolskogen, affär, sjön, busshållplats 

Ungdomar 
busshållplats, Götene, fotbollsplan, motionsslinga, skola (för idrott), affär, 
pizzeria, Ledsjö kyrka 

Småbarnsföräldrar  dagis, skola, affär, pizzeria, golf, Ledsjökyrka, Betaniakyrkan, busshållplats 

Pendlare 
ut: Källby, Götene, Skara, Lidköping 
in: kurort, Trävaruindustri, skola, vårdhem 

Företagare/ 
Näringsliv 

ut: E20, 44, Götene 
in: vårdhem, skola, handelsträdgård, handel, trävaruindustri, såg vid Dalaholm 

Äldre 
golfbana, Brunnsbyn, affären, vårdhem, kurort, busshållplats, motionsslinga, 
gamla banvallen 

Cyklister  skola, fotbollsplan, busshållplats, Götene 
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5.6 Åtgärder med kostnader och prioritering 
I matrisen nedan har åtgärdsförslagen listats. Matrisen visar även en grov 
kostnadsuppskattning för varje åtgärd, bedömd tid till genomförande samt vem som är 
ansvarig för åtgärden. Dessutom har en prioritering mellan åtgärderna gjorts, där 1A har högst 
prioritet och 3 lägst. 
 
Punkt på kartan Åtgärd  Kostnad Tid till 

genom-
förande (från 
det att 
pengarna 
finns) 

Prioritet Ansvarig 

  Förändring av 
kollektivtrafik‐
linje 

Kerstin O  Tidigast 
december 2011 

1A 
Viktig 
åtgärd 

Västtrafik och 
kommunen 

  Nya 
busshållplatser 
om busslinjen 
ändras 

    1A  Trafikverket/ 
Västtrafik 

  Pendelparke‐
ring 

    1A  Trafikverket/ 
kommunen 

A Brunnsvägen  Upprustning av 
trottoarer 

2000 
kr/meter 

1 år  1A  Trafikverket 

C Korsning 
Dalavägen/ 
Ringvägen 

Häckklippning  ‐  2 mån  1A 
Viktigt för 
engagema
nget i 
samhället 

Fastighetsägaren, 
kommunen/sam‐
hällsföreningen 
kontaktar 

D Korsning 
Dalavägen/ 
Lundvägen 

Häckklippning 
in till tomtgräns 

‐  2 mån  1A  Fastighetsägaren, 
kommunen/ 
samhällsförening‐
en kontaktar 

F Korsning 
Mariedalsvägen/ 
Lundvägen 

Ta ner buskage  ‐  2 mån  1A  Fastighetsägaren, 
kommunen/sam‐
hällsföreningen 
kontaktar 

Norr om korsningen 
Brunnsvägen/Norrg
atan 

Röjning av 
skymmande 
buskar 

5 000 kr  2 mån  1A  Kommunen i 
samråd med 
Brunnsbyn 

Allmänt  Uppmaning till 
fastighetsägare 
att ta bort 
växtlighet som 
skymmer sikten 

    1A  Kommunen 
kontaktar 
samhällsförening‐
en för dialog med 
fastighetsägare 

GC‐väg från 
Kyrkogatan ner mot 
Brunnsvägen 

Eftergivlig fålla  20 000 kr  1 år  1B  Kommunen 

D Korsning 
Dalavägen/ 
Lundvägen 

Förlänga (med 
grus) gc‐vägen 
så att den når 
anslutningen till 
skolskogen 

50 000 kr  6 mån (om det 
går inom 
vägområdet 

1B  Trafikverket 
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G Dalaholmskrysset  Inmätning + 
körspår och 
bearbetning av 
resultatet 

300 000 kr  6 mån  1B  Trafikverket 

Ledsjövägen  Anlägg trottoar 
på en sida, ca 
2,5 m bred 

3 000 kr  2 år  1C 
Behovet 
ändras vid 
omdrag‐
ning av 
busslinje 

Trafikverket 

Rosenvägen  Trottoaren har 
dåligt 
grusmaterial 

    1C 
Återställni
ng  

Tk, kommunen 

A Brunnsvägen  En ”port” som 
visar var 
samhället 
börjar. Flytta 
tätortsskylten 
närmare 
samhället 

4000 
kr/skylt 

6 mån  2  Tk, kommunen 

Cykelväg på gamla 
banvallen 

Ny beläggning  Grus: 
350 000 kr 
Asfalt:  
5 Mkr 

1 år  2  Kommunen 

B Korsning 
Brunnsvägen/ 
Mariedalsvägen 

Ta bort 
skyltning 
huvudled och 
ersätt med 
lämna 
företräde 
(målning + 
skylt) 

10 000 kr  1 år  2 
Obs. kolla 
även 
konse‐
kvenserna 
i övriga 
korsningar 

Kommunen 
ansöker hos 
Länsstyrelsen 

E Korsning 
Ringvägen/ 
Rosenvägen 

Ställa ut 
blomlådor för 
hastighetssänk‐
ning 

3 000 kr    2  Kommunen 
ansvarar för 
kontakten med 
boende och 
samhällsförening 

F Korsning 
Mariedalsvägen/ 
Lundvägen 

Justera in‐ och 
utfart till sågen 

?  Minst 1 år  2  Trafikverket och 
kommunen i dialog 
med 
fastighetsägare 

G Dalaholmskrysset  Mindre 
cirkulationsplat
s 

1 Mkr  1 år  2  Trafikverket 

GC‐väg mot Sörbo 
alternativt 
”cyklande 
fotbollsgäng med 
vuxna” 
(motsvarande 
”vandrande 
skolbuss”) 

      2  Trafikverket/kom‐
munen i dialog 
med föräldrar och 
idrottsförening 

Norr om korsningen 
Brunnsvägen/Norr‐
gatan 

Säkrare 
cykelfålla 

20 000 kr  1 år  3  Kommunen 
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Området vid 
affären 

Parkering  Parkering    3  Görs i samband 
med projektgrupp 
för nytt 
äldreboende 

GC‐väg till 
pendelparkering 
och Ledsjö kyrka 

      3  Trafikverket/kom‐
munen 
 

A Brunnsvägen  Ta bort/flytta 
grindstolpe och 
skylt 

1000 kr  2 mån  3  Jvg. Tk, kommunen 

G Dalaholmskrysset  Ta bort ek i 
vägområdet 

    Klart!   

Korsning 
Mariedalsvägen/ 
Rosenvägen 

Förhöjd 
korsning 

Medel finns  Pågående, klart 
om 6 mån 

Pågår  Trafikverket, 
kommunen 

D Korsning 
Dalavägen/ 
Lundvägen 

Sätta upp 
lämna 
företräde‐skylt 

    Utgår. 
Istället 
informera 
om syftet 
med 
förträng‐
ningen 

Trafikverket/sam‐
hällsföreningen 
informerar 

GC‐väg från 
Kyrkogatan ner mot 
Brunnsv. 

Justering av 
skyltar 

    utgår   

 
Prioriteringen mellan åtgärderna har gjorts gemensamt i arbetsgruppen. 
 
En kärnfråga i Lundsbrunn är kollektivtrafiken, som idag inte trafikerar vägarna inne i orten 
utan endast stannar vid Dalaholm. Denna hållplats har mycket låg standard. En förändring av 
bussnätet har givits hög prioritet, då det efterfrågas av många. 
 
För att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna föreslås förbättrade 
gångvägar längs de större vägarna. Detta är nödvändigt för att få en acceptabel situation för de 
oskyddade trafikanterna och är därför högt prioriterat i åtgärdslistan. 
 
Att se till att häckar klipps och buskage tas bort så att trottoarernas hela bredd kan utnyttjas 
och så att sikten inte skyms i korsningar t ex, är också viktiga åtgärder som är enkelt avhjälpta 
och billiga. Dessa har givits en hög prioritet. 
 
Några korsningar är ”stora” och otydliga och deras utformning bör därför ses över. 
Ombyggnader med mindre eller större åtgärder skulle kunna förbättra trafiksäkerhet och 
framkomlighet. Dalaholmskrysset är en korsning som är mycket viktig att åtgärda. Därför har 
en utredning av denna givits prioritet 1.  
 
I bilaga 1 beskrivs åtgärdspunkterna ytterligare. 
 
Denna lista är ej slutgiltig. På ett möte i augusti kommer denna att stämmas av med lokala 
intressenter.  
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5.7 Utvärdering av projektupplägg i Lundsbrunn 
Alla som deltagit i projektet har fått möjlighet att svara på följande frågor: 
 
1. Vad tycker du har varit bra? 
2. Vad tycker du skulle kunna göras bättre eller annorlunda? 
3. Övriga tankar 
 
Följande reflektioner avseende projektet i Lundsbrunn har gjorts: 
 
Generellt är deltagarna positiva till projektets struktur och att dialogen har varit öppen och 
rak. Att börja projektet med ett möte med allmänheten för att, utan att komma med färdiga 
lösningar, ställa öppna frågor och diskutera behov och problem, var en viktig start för 
projektet. Eftersom diskussionerna skedde i mindre grupper med representanter från kommun, 
Trafikverket och de boende förankrades synpunkterna tidigt i projektgruppen.  
 
Vilka som har varit deltagare i projektgruppen har varit otydligt, vilket har försvårat arbetet. 
Även om det har varit en bred uppslutning i gruppen är det möjligt att några funktioner 
saknats. Det borde ha lagts mer tid på att diskutera behov av vilka representanter som skulle 
vara med i gruppen redan innan projektets start. Engagemanget hos dem som deltagit på 
mötena har dock varit stort. 
 
Vandringen som gjordes i Lundsbrunn var viktig för framtagandet av lämpliga åtgärdsförslag 
och i och med vandringen blev kopplingen mellan behov och åtgärd tydlig. Värdefulla tankar 
från representanter från samhällsföreningen bidrog till bra diskussioner.  
 
Förslagen på åtgärder och prioritering av dessa ska presenteras och diskuteras på ett möte med 
allmänheten i Lundsbrunn, liknande det som projektet inleddes med. Mötet är planerat till i 
slutet av sommaren och en synpunkt som framkommit är att det skulle bli en snabbare 
koppling mellan medborgarnas synpunkter och projektgruppens om det hade hållits närmare i 
tiden till de prioriteringsdiskussioner som gruppen hade i juni.  
 
Det är viktigt att samarbetet inom projektgruppen fortsätter när åtgärderna ska verkställas så 
att de boende i Lundsbrunn får se resultat av analysen. Från deltagarna i projektet finns 
önskemål om att tillämpa projektet i andra tätorter i Götene kommun.  
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Bilaga 1: Promenad genom Lundsbrunn med åtgärdsförslag  
 
Vi delade upp oss i två grupper och gick igenom Lundsbrunn. Vid varje punkt svarade vi på 
följande frågor: 

 
1. Vad är problemet i punkten? 
2. Hur skulle man kunna åtgärda problemet? 
3. Är det någon av trafikantgrupperna som särskilt skulle gynnas av att problemet 

åtgärdas? 
4. Vems ansvarar för respektive åtgärd? 

 
Karta med punkter och uppdelning mellan grupperna bifogas. 
 

A Infartsväg till Brunnsbyn 
1. Dålig sikt.  
 
2. Den något skymda sikten beror på att vägen kröker. Klippta träd utmed tomtgräns. Ingen 
åtgärd. 
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B Korsning Brunnsvägen/Mariedalsvägen 
1. Höga hastigheter. Osäkert vad som gäller trots att Brunnsvägen som övergår i Dalavägen är 
skyltad huvudled. Huvudleden borde istället börja utanför tätorten.  
Generellt dålig beläggning. 
Svår att upptäcka söderifrån, då en lada skymmer sikten. 
Stor odefinierad yta gör korsningen otydlig. 
 
2. Ta bort skyltning huvudled och ersätt med lämna företräde(-skyltar + målning) för samtliga 
i fyrvägskorsningen.  
 
Inmätning av korsningen och översyn med hjälp av körspår. Eventuellt kan refuger och 
målning hjälpa till att definiera korsningen och styra bilisterna. Detta skulle även göra 
korsningen mer synlig. 
 
Kanske skulle en minirondell kunna anläggas. 
 
3. Alla trafikantgrupper gynnas.  
 
4. Trafikverket 
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C Korsning Dalavägen/Ringvägen 
1. Hög hastighet 
Växtlighet skymmer 
 
2. Kontakta fastighetsägare angående häck 
 
Annan målning? 
 
3. Bilister och oskyddade trafikanter 
 
4. Fastighetsägare 
Trafikverket 
Kommunen 
 

D Korsning Dalavägen/Lundvägen 
1. Skymd sikt pga häck och vägens krökning. Otydlighet vad som gäller i den 
hastighetsdämpande åtgärd som byggts.  
 
2. Lämna företräde-skylt samt nagga på häcken.  
 
3. Alla trafikantgrupper gynnas, men framför allt biltrafiken 
 
4. Trafikverket ansvarar för skylt 
 

E Korsning Ringvägen/Rosenvägen 
1. Höga hastigheter på Rosenvägen 
 
2. Ställa ut blomlådor som kan bidra till hastighetssänkning 
 
3. Syftet med åtgärden är att missgynna bilister till förmån för oskyddade trafikanter och 
boende.  
 
4. Götene kommun ansvarar för denna typ av åtgärder, men det ryms just nu inte i budget. 
Dock kan boende ta på sig att ställa ut och sköta om blomlådor efter att ha skickat en skrivelse 
till kommunens trafikingenjör Bo Hermansson. Förslag på att ett socialt företag som startats i 
Götene skulle kunna fixa detta.  
 

F Korsning Mariedalsvägen/Lundvägen 
1. Skymd sikt pga buskage. Otydlig in- och utfart till sågen. Anslutning till ny gc-väg saknas.  
Bussar använder mittdelen av körbanan vilket tar plats för bilister. 
 
2. Ta ner buskage och justera in- och utfarten till sågen.  
Inmätning av korsningen och körning med körspår. Ev refug för att styra bilister och bussar. 
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3. Alla trafikantgrupper gynnas.  
 
4. Markägare + eventuellt Götene kommun ansvarar för att ta ner skymmande buskage. 
Justeringen av in- och utfarten till sågen ansvarar Trafikverket och Götene kommun för i 
dialog med näringsidkaren.  
 

G Dalaholmskrysset 
1. Skymd sikt, höga hastigheter, dålig busshållplats. Lämna företräde-skylten är skymd av 
buskage. Ingen naturlig välkommen till Lundsbrunn. Odefinierad korsning. 
 
2. Inmätning + körspår. En mindre cirkulationsplats för att få ner hastigheten och förbättra 
sikten.  
Om busslinjen ändras så att den går genom samhället kan hållplatsen dras in. Ny 
pendelparkering kan byggas ute vid E20. På längre sikt säkra vägen mellan Lundsbrunn och 
E20 för oskyddade trafikanter.  
 
Om busslinjen inte ändras behövs en säkrare busshållplats och ny pendelparkering vid 
Dalaholmskorsningen.  
 
Ek i vägområdet tas bort  
 
3. Alla trafikantgrupper gynnas av en cirkulationsplats förutom näringslivet. Pendlare och 
oskyddade trafikanter gynnas framför allt.  
 
4. Cirkulationsplats – Trafikverket 
Busstrafik – Västtrafik och kommunen 
Åtgärda skymd lämna företräde-skylt – Götene kommun i dialog med markägare och Björn 
Forsell på Trafikverket 
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Kommentarer mellan punkterna 

Ledsjövägen 
1. Från kurorten till G (Dalaholmskrysset): smala trottoarer på båda sidor om vägen och på 
sista sträckan saknas trottoarer helt. 
 
2. Anlägg trottoar på en eller båda sidor. Ska en sida väljas är den västra att föredra då 
belysning finns här. Trottaren kan ansluta befintlig vid Trädgårdsgatan. 
 
3. Oskyddade trafikanter 
 
4. Trafikverket 

 

Söder om D (korsning Dalavägen/Lundvägen) 
Söder om D (korsning Dalavägen/Lundvägen), efter bron vid Dalakvarn finns önskemål om 
att förlänga gc-vägen så att den når anslutningen till skolskogen. Det räcker med att grusa.  
 

Mindre GC-väg, norr Korsningen Brunnsvägen/Norrgatan 
1. Skymd cykelutfart 
2. Röjning av skymmande buskar 
Annan säkrare cykelfålla  
3. Cyklister 
4. Kommunen 
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Grindstolpe och skylt. Brunnsvägen 
1. Grindstolpen och skylten utgör fasta hinder nära körbanan 
 
2. Borttagning/flyttning. 
 
3. Bilister 
4. Kommunen. Michael kontaktar ansvarig ang grindstolpen.  
 

 

Brunnsvägen (norr om korsningen med Ledsjövägen fram till korsningen med 
Norrgatan) 
1. Trottoarer på båda sidor men i mycket dåligt skick, särskilt på västra sidan, vilket gör att 
fotgängare har svårt att ta sig fram. Särskilt gäller detta rörelsehindrade som går med rollator.  
Piperska stiftelsen, som ligger på västra sidan av Delsjövägen, samarbetar med Röda korset 
och har boende för handikappade. Detta gör behovet extra stort. 
 

 
 
2. Upprustning av trottoarer 
3. Fotgängare, särskilt rörelsehindrade 
4. Trafikverket 

Cykelväg på gamla banvallen 
1. Dålig beläggning längs cykel- och ridvägen gör den svåranvänd. 
2. Ny beläggning. 
3. Cyklister och ridande 
4. Kommunen 
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Brunnsvägen 
1. Bilister håller hög hastighet. 
 
2. En ”port” som visar var samhället börjar. 
 
GC-bana på östra sidan skulle minska körbanebredden och det ”breda intrycket”. Ev kan det 
räcka med ett målat cykelfält. 
 
3. Oskyddade trafikanter 
4. Trafikverket 

GC-väg från Kyrkogatan ner mot Brunnsvägen 
 

 
 
1. GC-vägens utfart syns dåligt från Brunnsvägen. Nerförsbacke gör att cyklister kan komma i 
hög fart. 
2. Eftergivlig fålla. 
Justering av skyltar 
3. Oskyddade trafikanter 
4. Kommunen 
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Området vid affären 
1. Oorganiserad plats framför affären medför att bilar ställer sig snett och backar ut på 
olämpligt sätt. Ett äldreboende planeras byggas i området, vilket skulle ge en ökad biltrafik.  
2. Skapa några längsgående parkeringsplatser för handikappade utanför affären. En större 
bilparkering kan ordnas på asfaltytan bakom affären. 
3. Bilister och oskyddade trafikanter 
4. Kommuen och affärsinnehavare 
 

 
 

 

Trottoar Rosenvägen 
Problem: 
Dåligt grusmaterial 
 

Korsning Mariedalsvägen/Rosenvägen 
1. Hög hastighet 
2. Förhöjd korsning 
3. Bilister och oskyddade trafikanter 
4. Kommunen (pengar avsatta) 

Allmänt 
Uppmaning till fastighetsägare att ta bort gräs som växer ut mot trottoarer, buskar m m som 
skymmer sikten. 



Trafikverket, 405 33  Göteborg, Besöksadress: Kruthusgatan 17
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 

www.trafikverket .se
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