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Sammanfattning - trafikstrategi destination ÅRE
Trafikstrategin har tagits fram på uppdrag av ÅRE vision 2020-gruppen som består av
representanter från besöks- och upplevelsenäringen i ÅRE och Åre kommun. Syftet med arbetet
och strategin är att medverka till att nå målen i ÅRE vision 2020.
Det finns behov av ökad insikt bland många aktörer och intressenter om vikten av att skapa
trafiksystem som stödjer en önskad attraktiv helhet och hållbar utveckling. Det finns minst tre,
möjligen fyra strategiskt avgörande delar för trafiken i destination ÅRE, de är:
 Utvecklad ÅRE destinationstrafik.
 Marknadsmässig reglering av p-platser.
 Fördjupad övergripande trafikplan.
 Eventuell komplettering/ökat antal p-platser.
Den stora utmaningen är att aktivt medverka till och säkerställa att många fler gäster reser till
destinationen med kollektiva transportmedel. Dessutom att beläggningen i de olika tillgängliga
transportmedlen fördelas jämt under veckans samtliga sju möjliga resdagar. Utjämnade
resandeflöden gynnar trafiksystemen, alla dessa olika operatörer, kapacitetsutnyttjandet och
sannolikt kommer även kostnaderna för kollektiva resor att utvecklas attraktivt för resenärerna.
Inom destinationen behöver den lokala kollektivtrafiken utvecklas som en del av ÅRE
destinationstrafik. God mobilitet utan eget fordon är en nödvändighet för aktivt kunna påverka
all annan trafik på ett positivt sätt. Det är också avgörande för att snabbare öka andelen gäster
från den internationella marknaden.
För att kunna möta parkering för besökare ska de parkeringsplatser som finns användas så
effektivt som möjligt, på marknadsmässiga villkor. Kapacitetsutnyttjandet bör aldrig överstiga
cirka 90 %, vilket innebär att det alltid ska finnas lediga platser för tillkommande besökare utan
söktrafik. Är kapacitetsutnyttjandet lägre vid hög efterfrågan och ej subventionerade priser är
utbudet av antalet parkeringsplatser för stort. Parkeringsytor bör då transformeras för att
anpassas till andra ändamål. Är kapacitetsutnyttjandegraden högre bör priserna höjas för att
reducera efterfrågan vid toppar. Det ska även vara en förhållandevis hög omsättning av
parkerande bilar på de tillgängliga parkeringsplatserna om målsättningen är att gynna de olika
näringarna som handel, aktiviteter, nöje, kultur, etc i destinationen. Blockerande parkering
påverkar ekonomin negativt och bör undvikas på efterfrågade ytor.
Parkeringsmarknaden är ett outvecklat affärsområde i ÅRE som skapar en rad möjligheter för
entreprenörer att erbjuda funktionella lösningar, det handlar om allt från parkeringsplatser till
allehanda stödjande tjänster för fordonen och dess resenärer.
Den fördjupade översiktiga planeringen (FÖP) i Åredalen behöver uppdateras. Kopplat till
tillväxtmålen i ÅRE vision 2020 är det mycket angeläget att lösningar för trafikutvecklingen får en
framträdande roll i planeringen. Detta är betydelsefull då förändringar och investeringar i
infrastruktur är kapitalkrävande och oftast har långa tider för genomförande och färdigställande.
Behovet av en eventuell ökning av antalet parkeringsplatser påverkas av hur effekterna av ÅRE
destinationstrafik och marknadsmässigt prissatta parkeringsplatser utvecklas. Alternativkostnaden
för parkeringsplatser är de intäkter som skulle uppstå om mark som används till parkering kan
användas för andra ändamål. Exempel på alternativa ändamål är affärs- och evenemangsytor, ytor
för förbättrad kollektivtrafik, bilfria ytor, m.m.
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Utgångspunkter
Genomförandet av ÅRE vision 2020 – besöks- och upplevelsenäringens och Åre kommuns
gemensamma utvecklingsplan för destination ÅRE – innebär en ökning av trafikflödena till, från
och inom området. Trafiksituationen är redan i dag ansträngd och problematisk under vissa
högsäsongsperioder och med en expansion enligt ÅRE vision 2020 behöver trafiksituationen
övervägas och åtgärdas, så destinationens attraktivitet inte går förlorad.
Planeringen för ett hållbart samhälle inbegriper en mängd olika intressen varav trafiken är en del.
Det är nödvändigt att tydligare nå förståelse och samsyn kring ett hållbart transportsystem med
en fungerande trafikutveckling i destination ÅRE som kopplar mot tillväxtmålen i ÅRE vision
2020.
Intressen ska vägas samman för att bilda en fungerande helhet. Trafiken är en del av denna helhet
och en trafikstrategi är ett dokument som fogar in trafiken i sitt sammanhang. Trafikstrategin
pekar ut övergripande inriktningar. De handlingsplaner och åtgärdsprogram som krävs för att nå
fram ligger utanför detta dokument.
Ett hållbart transportsystem definieras som:
Ekonomiskt hållbart - har en pålitlig infrastruktur som möjliggör ett konkurrenskraftigt och varierat
näringsliv där kunskap och utveckling stimuleras.
Socialt hållbart - ger möjlighet till positiva upplevelser, ett rikt kulturliv, god offentlig service, god
hälsa och där alla människor känner sig delaktiga och trygga.
Ekologiskt hållbart - säkerställer en för människan och naturen god kvalitet på vattnet, marken,
luften och utvecklar den biologiska mångfalden.

Syfte
Syftet med strategin är att medverka till att nå målen i ÅRE vision 2020.
Avsikten är att peka på sätt att lösa trafiksituationen, och ge underlag för planering i en expansion
i enlighet med ÅRE vision 2020, ÅRE – Europas mest attraktiva alpina året runt destination. Att
koppla samman en långsiktigt hållbar helhetsbild och positivt påverka synnerligen viktiga frågor i
destination ÅRE som t.ex. handel, gods- och varuleveranser, kollektivtrafik, biltrafik, parkering,
gångtrafik, cykeltrafik, aktiviteter, fritid, upplevelser, miljöfrågor, m.m.

Bakgrund
Destination ÅRE har under senare år utvecklats snabbt och idag gäller nya förutsättningar som
inte varit lika aktuella i ett historiskt perspektiv. Nu och framåt krävs nya sätt att tänka och lösa
olika frågeställningar – speciellt i ett trafiksystem som ska klara många olika typer av flöden med
kraftigt varierande resandevolymer och krav. Denna trafikstrategi tar sin utgångspunkt i de delvis
nya förutsättningarna och är ett försök att nå in mot framtiden i samspel mot attraktiva lösningar.
Hösten 2009 genomfördes ett strategiskt seminarium om kommunikationer till, från och inom
Åredalen med en bred representation från näringsliv och offentlig verksamhet. Seminariet hade
en 30 årig planeringshorisont med år 2040 som utgångspunkt, vilket gav en kreativ diskussion
men ofta lösningar som inte är genomförbara på kort sikt. Materialet finns med som underlag
men det har tolkats till ÅRE vision 2020 som innebär en planeringshorisont på cirka 10 år.
I Jämtlands län och Åre kommun är turism en basnäring med en större betydelse för
sysselsättning och tillväxt än i många andra regioner. Tillsammans med en tradition av
småföretagande och entreprenörskap har detta lett till ett starkt företagande inom turism och
upplevelser. Det har bidragit till att Jämtland idag är ett av de större besöksmålen i landet och
destination ÅRE är ett av de mest framträdande varumärkena. I regional utvecklingsstrategi för
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Jämtlands län (RUS) framhålls att turism, upplevelser och evenemang är tillväxtområden med
stora möjligheter att fortsätta utvecklas.
Den regionala utvecklingsstrategin lyfter också fram behoven av ytterligare insatser för att kunna
agera på en internationell marknad. Det är nödvändigt att fortsätta utveckla tillgängligheten till
länet och dess destinationer vilket också lyfts på ett tydligt sätt i den regionala
utvecklingsstrategin. Ökad tillgänglighet är en nyckelfråga.
Medlemsorganisationen Jämtland Härjedalen Turisms (JHT) vision 2020 syftar till att regionen
ska bli riktigt tydlig på marknaden och kunna ta goda positioner i förhållande till våra
konkurrenter – detta genom att vässa våra verktyg och lära oss att använda dem på rätt sätt.
Jämtland Härjedalen Turism menar att länets turistföretag ska stärkas genom utvecklingsinsatser
baserade på affärsmässighet, hållbarhet, gott värdskap, ökad internationalisering och ökad
tillgänglighet genom utveckling inom samtliga transportslag.

ÅRE vision 2020 och målbilder
Enligt ÅRE vision 2020 ska destination ÅRE år 2020 vara Europas mest attraktiva alpina året
runt destination. Transporter och möjligheten att förflytta sig är en viktig del för att nå dit, detta
är också avgörande om människor ska kunna besöka destinationen. Det är ur flöden av gäster
och kunder som möjligheterna till utveckling och god ekonomi kommer.
God mobilitet är en förutsättning för turism och därmed ytterst betydelsefullt för den fortsatta
utvecklingen. Hos gäster och besökare finns många olika behov och önskemål som måste förenas
i lösningar som är långsiktigt hållbara.
Destination ÅRE:s vision 2020 har bland annat som mål att år 2020 ska antalet gäster ha ökat
med 50 % från cirka 400.000 till cirka 600.000 unika besökare varje år. Ökningen under
barmarksperioden ska vara 100 % och ökning av internationella gäster ska också vara 100 %.
Hela 55 % av gästerna år 2020 ska anlända destination ÅRE via tåg. Det innebär 330.000
tågresenärer jämfört med dagens cirka 140.000 tågresenärer. År 2020 ska 50 % av destinationens
medarbetare kunna pendla kollektivt till sina arbetsplatser.
Målen ställer krav på en stark utveckling av trafiksystemets och kollektivtrafikens funktion i och
till destinationen framåt - såväl lokalt, regionalt som nationellt och internationellt. ÅRE
destinationstrafik är den sammanfattande benämningen för de trafikflöden som resulterar i att
gästerna når fram till destinationen och allt de har för avsikt att ta del av i destination ÅRE.
För att långsiktigt möta ett ökat kollektivt resande, bland såväl gäster som medarbetare finns idag
utvecklingsområdet "mobilitet" i strategin inom Ansvar för miljön i destination ÅRE vision 2020
- att ÅRE ska utveckla lokala lösningar för förflyttning, så att det är lätt att vara gäst även för de
som saknar egna transportmedel.
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SWOT – ÅRE destinationstrafik
ÅRE destinationstrafik är den sammanfattande benämningen för de trafikflöden som resulterar i
att gästerna når fram till destinationen och allt de har för avsikt att ta del av i destination ÅRE.
Exempel på trafikflöden är tåg, buss, flyg, taxi, bil, andra transportsätt och förflyttning till fots.
ÅRE vision 2020 leder till behov av en klok utveckling av trafiksystemet och kollektivtrafikens
funktion i och till destinationen.
Representanter från Destination ÅRE AB, Skistar AB, Länstrafiken AB och Åre Kommun har
startat diskussionerna om att utveckla den lokala kollektivtrafiken i destination ÅRE som en del
av helheten - ÅRE destinationstrafik. Åre har en stor konkurrensfördel med järnväg genom
destinationen, men den behöver förbättras liksom möjligheten att resa kollektivt inom
destinationen.
Idag är den lokala kollektivtrafikens lösningarna dels Skistars skidbussar, Destination ÅREs
kvällsbussar, Länstrafikens linjetrafik, taxi- och transfertrafik. I delar av trafiken finns det ett visst
motstånd mot att ta emot resenärer med pjäxor, skidor och annat ”skrymmande”. Idag saknas en
tydlig prioritering för kollektivtrafiken i destinationen. Linjenät, flöden och transportörer/fordon
behöver utvecklas och förfinas.
Regionförbundet Jämtlands län, Länstrafiken och Jämtland Härjedalen Turism har tagit initiativ
för ett tydligare och mer fokuserat arbete med tillgängligt och infrastruktur, vilket påverkar ÅRE
destinationstrafik framåt i tiden. Olika projekt arbetar med flödesfrågorna, ett exempel är
Atlantbanan som handlar om järnvägens bansträcka Trondheim-Östersund-Stockholm och de
tjänster, funktioner samt prestanda som bör förbättras och utvecklas.
Exempel på styrkor, svagheter, möjligheter och hot för ÅRE destinationstrafik är:
+ Styrkor
+ Affärsmöjligheter i tillväxtmålen i ÅRE vision 2020
+ ÅRE vision 2020 är förankrad, bland annat om mobilitet
+ Järnväg med station mitt i destination ÅRE
+ Förändringsprocessen är påbörjad och skapar engagemang
+ Stärker den långsiktigt hållbara utvecklingen
+ Konkurrensfördel bland alpina året runt destinationer i norra Europa
+
- Svagheter
- Begränsas av befintlig infrastruktur och antal operatörer
- Liten insikt och engagemang hos alla som faktiskt berörs
- Många intressenter skapar helheten
- Kort framförhållning i trafikplanering och tidtabeller
- Liten innovationsvilja hos flertalet intressenter
- Svag samordning mellan många intressenter
+ Möjligheter
+ Påverka bygg-, exploatering- och infrastrukturplanering
+ Definiera gemensamt synsätt - vad som är avgörande för en framgångsrik framtid
+ Begränsa biltrafikens betydelse
+ Utveckla nya lösningar för transport till och inom destinationen
+ Länka samman flöden med liftar, mix-leder, gång- och cykelvägar
+
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- Hot
- Viktiga aktörer inser inte de snabbt växande kraven och behoven
- Viktiga aktörer förlorar intresse och engagemang
- Befintlig infrastruktur
- Ekonomin kan bli svår att lösa
- Eftersträvade resemönster utvecklas på annat sätt
-

TRAST – TRafik för en Attraktiv STad
För att skapa en igenkännande struktur - med destinationens egna förutsättningar - har ramverket
TRAST - ”TRafik för en Attraktiv STad” används i tillämpliga delar. Planeringsmodellen TRAST
berör sju aspekter på trafik.
Arbetet med trafikfrågor kan delas in i tre planeringsskeden:
 Inriktningsplanering - den övergripande inriktningen på aspekten.
 Åtgärdsplanering - de förslag på åtgärder och projekt som syftar till att inriktningen i
trafikstrategin ska nås. Här återfinns exempelvis trafikplan, parkeringsnorm och
trafiksäkerhetsprogram.
 Genomförandeplanering - planering som sker på projektnivå.
Detta dokument begränsar sig till de övergripande inriktningarna på TRASTs sju aspekter.
Destinationens karaktär

Inriktning destinationen 1: Nybyggnation och exploateringar ska möjliggöra anslutning till
kollektiva trafiksystem.
Inriktning destinationen 2: Destinationens täthet ska öka.
Trafikens omfattning

Inriktning trafiken 1: Antalet bilar ska framåt i tiden inte överstiga 2011 års nivåer.
Inriktning trafiken 2: Förflyttningar ska oftare ske till fots och med lokal kollektivtrafik.
Inriktning trafiken 3: Fler ska resa till, från och inom ÅRE med kollektiva transportlösningar.
Inriktning trafiken 4: Godsleveranser ska innebära minsta möjliga störning för våra gäster.
Transportsystem

Inriktning transportsystem 1: Vägar och anordningar för kollektivtrafik ska ha god funktion och
standard.
Inriktning transportsystem 2: Resor med kollektivtrafik ska vara tidseffektiva.
Inriktning transportsystem 3: Fungerande gång-, cykel- och mixleder ska möjliggöras.
Tillgänglighet

Inriktning tillgänglighet 1: Tillgängligheten för resande utan eget fordon ska förbättras.
Inriktning tillgänglighet 2: Åtgärder för enkelt avhjälpta hinder ska prioriteras.
Trafiksäkerhet

Inriktning trafiksäkerhet 1: Ingen ska dödas eller skadas svårt i destinationens trafiksystem.
Trafikens miljöpåverkan

Inriktning miljö 1: De skadliga utsläppen från destinationens trafiksystem ska minska.
Trygghet

Inriktning trygghet 1: Andelen personer som känner sig trygga i destinationens trafiksystem ska
öka.
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Trafikstrategi destination ÅRE
Strategin pekar på behov och vill skapa ökad insikt bland aktörer och intressenter - alla har
möjlighet att vidta åtgärder som positivt medverkar till att nå en önskad attraktiv helhet och
hållbar utveckling. Successivt kan åtgärder påbörjas som bidrar till långsiktigt hållbara
transportsystem som maximerar nyttan för gäster, kunder, invånare och näringsidkare inom
destination ÅRE.
Trafiksystem som stödjer är mycket betydelsefullt, de ska formas i riktning mot vad människor
önskar, trivs med och vad miljön tål - då läggs grunden till en mer attraktiv och hållbar
destination. Samhällets karaktär och människorna i det skapar resbehov som kräver olika
lösningar. Trafiken måste utformas och byggas med hänsyn till tillgänglighet, säkerhet, miljö och
trygghet för att skapa en så god livsmiljö som möjligt för alla i destinationen.
Det finns minst tre, möjligen fyra strategiskt avgörande delar för trafiken i destination ÅRE, de
är:
 Utvecklad ÅRE destinationstrafik.
 Marknadsmässig reglering av p-platser.
 Fördjupad övergripande trafikplan.
 Eventuell komplettering/ökat antal p-platser.
Utvecklad ÅRE destinationstrafik
Det råder brist på ytor i många av destinationens mest attraktiva lägen, vilket tydligt pekar mot att
utrymmeskrävande trafiksystem med biltrafik leder till ytterligare problem med växande
gästvolymer. Detta betyder att trafiksystem med en långsiktigt god funktion - som ska ta emot
fler kollektivt resande gäster - måste byggas upp.
En successivt ökad andel kollektivt resande gäster är en avgörande förutsättning för att antalet
bilar inte ska öka. Om 55 % av gästerna år 2020 anländer destination ÅRE via tåg antas antalet
bilar i trafiken inte öka, utan ligga på omkring samma nivå som idag. Om biltrafiken har en
fortsatt tillväxt är hotbilden att destinationens positiva attraktion och upplevelse bland gästerna
förändras till det motsatta, vilket sannolikt leder till att gästerna väljer andra destinationer och
resmål.
Den stora utmaningen är att aktivt medverka till och säkerställa att många fler gäster reser till
destinationen med kollektiva transportmedel. Dessutom att beläggningen i de olika tillgängliga
transportmedlen fördelas jämt under veckans samtliga sju möjliga resdagar. Utjämnade
resandeflöden gynnar trafiksystemen, alla dessa olika operatörer, fordonens kapacitetsutnyttjande
och sannolikt kommer också kostnaderna för kollektiva resor att utvecklas attraktivt för
resenärerna.
Inom destinationen behöver den lokala kollektivtrafiken utvecklas som en del av ÅRE
destinationstrafik. God mobilitet utan eget fordon är en nödvändighet för aktivt kunna påverka
all annan trafik på ett positivt sätt. Det är också avgörande för att snabbare öka andelen gäster
från den internationella marknaden.
Marknadsmässig reglering av p-platser
För att få effekt av åtgärder inom parkeringsområdet är det angeläget att i ett första skede föra
över så stor del av parkeringsutbudet som möjligt till den egentliga parkeringsmarknaden och
tillämpa en marknadsmässig prissättning som återspeglar de faktiska kostnaderna. Med en
konsumentstyrd avvägning mellan marknadens utbud och efterfrågan som bas kan sedan olika
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strategier och policys formuleras för att påverka tätortstrafikens volym och fördelning mellan
olika transportsätt. Åtgärder inom parkeringsområdet är helt centrala för att påverka valen av
transportsätt inom tätortstrafiken.
En trafikstrategi inte är heltäckande så länge parkeringen inte hanteras på samma nivå som övriga
delar av tätortens transportsystem. Beslutande mål om ändrad fördelning mellan transportsätt,
ökat resande med kollektivtrafik, gång och cykel, mål om ortens utveckling och tillväxt m.m.
måste vara baserade på en rätt utformad parkeringspolitik för att kunna realiseras. Om det i
utgångsläget finns ett stort utbud av fria eller subventionerade parkeringsplatser i orten blir det
obalanser i transportsystemet.
I framförallt centrala lägen, är den samhällsekonomiska kostnaden för parkering i regel mycket
hög eftersom alternativkostnaden framförallt utgörs av de intäkter som skulle uppstå om den
mark som används till parkering används för andra ändamål. Det kan vara direkta intäkter och
nyttor som skulle kunna genereras genom fler kommersiella fastigheter på de frigjorda ytorna
eller indirekt nyttor som skulle kunna uppstå genom fler attraktiva miljöer.
För att kunna möta parkering för besökare ska de parkeringsplatser som finns tillgängliga
användas så effektivt som möjligt. Kapacitetsutnyttjandet bör aldrig överstiga cirka 90 %, vilket
innebär att det alltid ska finnas lediga platser för tillkommande besökare utan söktrafik. Är
kapacitetsutnyttjandet lägre vid hög efterfrågan och ej subventionerade priser är utbudet av
antalet parkeringsplatser för stort. Parkeringsytor bör då transformeras för att anpassas till andra
ändamål. Är kapacitetsutnyttjandegraden högre bör priserna höjas för att reducera efterfrågan vid
toppar. Det ska även vara en förhållandevis hög omsättning av parkerande bilar på de tillgängliga
platserna om målet är att gynna olika näringar som t.ex. handel, aktiviteter, nöje, kultur, etc.
Blockerande långtidsparkering påverkar ekonomin negativt och bör undvikas på efterfrågade
ytor.
Parkeringsmarknaden är ett outvecklat affärsområde i ÅRE som skapar en rad möjligheter för
entreprenörer att erbjuda allt från parkeringsplatser till allehanda stödjande tjänster för fordonen
och dess resenärer.
Fördjupad övergripande trafikplan
Effektiva trafiksystem med god funktion och möjlighet att anpassas till förändringar skapas
mycket tidigt i samhällsplaneringen. Trafikflöden och infrastruktur behöver ytor för att fungera.
Med tydliga och tillräckligt övergripande planeringshorisonter är det betydligt enklare att skapa en
funktionell helhet via den ständigt pågående detalj- och exploateringsplaneringen.
En funktionell helhet handlar t.ex. om flexibla trafiknav och omstigningsplatser för olika
transportsätt. Att fjärr- och regionaltrafik kan kopplas samman med lokaltrafik och byten mellan
linjer, flöden och transportsätt kan ske.
Den fördjupade översiktiga planeringen (FÖP) i Åredalen behöver uppdateras. Kopplat till
tillväxtmålen i ÅRE vision 2020 är det mycket angeläget att lösningar för trafikutvecklingen får en
framträdande roll i planeringen. Detta är betydelsefull då förändringar och investeringar i
infrastruktur är kapitalkrävande och oftast har långa tider för genomförande och färdigställande.
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Eventuell komplettering/ökat antal p-platser
Idag anländer omkring hälften av gästerna till destinationen i bil, fram till år 2020 är målet att
minska den andelen till ungefär en tredjedel. Det är troligt att bränslepriserna fortsatt kommer att
öka snabbare än andra priser. Högre bränslepriser kommer påverka dagens resemönster och
sannolikt ge effekter i form av ett minskat bilanvändande.
Vilket antal parkeringsplatser främst Åre by har behov av varierar stort mellan olika intressen i
destinationen. Några ser lösningen i form av omgående start av flera etappers p-platsutbyggnad,
medan andra menar att antalet är fullt tillräckligt och att successivt ökade bilfria ytor ger den
bästa helheten.
Behovet av en eventuell ökning av antalet parkeringsplatser påverkas av hur effekterna av ÅRE
destinationstrafik och marknadsmässigt prissatta parkeringsplatser utvecklas. Alternativkostnaden
för parkeringsplatser är de intäkter som skulle uppstå om mark som används till parkering kan
användas för andra ändamål. Exempel på alternativa ändamål är affärs- och evenemangsytor, ytor
för förbättrad kollektivtrafik, bilfria ytor, m.m.
/-----/

Magnus Dahlin och Benckt Aspman vid Åre kommunledningskansli har via dialog och samtal
med olika intressegrupper inom destinationen samlat synpunkter och uppgifter.
magnus.dahlin@are.se, 0647-169 38
benckt.aspman@are.se, 0647-161 88
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Bilaga: TRAST – TRafik för en Attraktiv STad

För att skapa en igenkännande struktur - med destinationens egna förutsättningar - har ramverket
TRAST - ”TRafik för en Attraktiv STad” används i tillämpliga delar. Planeringsmodellen TRAST
berör sju aspekter på trafik, de är:
Destinationens karaktär (struktur och utseende)
Trafikens omfattning (resbehov)
Transportsystem (trafiknät)
Tillgänglighet
Trafiksäkerhet
Trafikens miljöpåverkan
Trygghet.
Arbetet med trafikfrågor kan delas in i tre planeringsskeden:
 Inriktningsplanering - den övergripande inriktningen på aspekten.
 Åtgärdsplanering - de förslag på åtgärder och projekt som syftar till att inriktningen i
trafikstrategin ska nås. Här återfinns exempelvis trafikplan, parkeringsnorm och
trafiksäkerhetsprogram.
 Genomförandeplanering - planering som sker på projektnivå.
Detta dokument begränsar sig till inriktningsplaneringen.
Destinationens karaktär
Den struktur som beskrivs av destinationens byggnader, vägar, gröna ytor, etc tillsammans med
det sociala livet, mötesplatser, handel, upplevelser, aktiviteter, tillgänglighet till kultur med mera
påverkar destinationens karaktär och dess attraktivitet. Inom destinationens förtätade områden är
avstånden korta och att gå till fots är ett mycket gott alternativ på sådana ställen. Att förstärka
och tydligt etablera stråk och ytor - där de naturliga flödena som redan finns - gynnar en ökad
gångtrafik.
Destinationen expanderar och växer, det sker på olika sätt i olika delar. I väster är takten mer
stillsam medan områdena i anslutning till Åreskutan och i öster har en snabbare och mer intensiv
tillväxt.
Duved och Tegefjäll i destinationens västra delar erbjuder ett lugnare tempo. Det gäller också
trafiken och här är de tillgängliga ytorna större. I Duved lever huvuddelen av de boende året runt
och här finns en fungerande basservice inkluderande grundskolans alla årsklasser. Tegefjäll har ett
utpräglat turistiskt boende som frekventeras mest under vintern. Åre by den centrala delen av
destinationen erbjuder mycket som större samhällen och städer inte levererar - för många finns
de största attraktionerna i Åre by. Variationerna i utbud och därmed också flödet av gäster är
stort och förändringarna sker snabbt. Åre Björnen har under en lång tid haft en stark utveckling i
form av fritidsboende i stugor, lägenheter och hotell. Åre Björnen är som Tegefjäll ett område
med utpräglat turistiskt boende som frekventeras mest under vintern.
Nu planläggs den så kallade femte byn på Åreskutans sydvästra sida i områden som ansluter till
bland annat Rödkullen och Ullådalsvägen. Om ett tiotal år finns upp mot 7.000 bäddar i femte
byn, där gästernas behov ska kopplas samman med övriga delar av destinationen.
För att gynna tillväxt i form av verksamheter och invånare i en hållbar destination krävs att
tillkommande bebyggelse och verksamheter i första hand planeras och lokaliseras så att
transportbehoven minimeras samtidigt som miljöerna görs ännu mer attraktiva. De höjd- och
nivåskillnader som finns i destinationen ställer krav på extra uppmärksamhet för att säkerställa
framkomligheten för goda flöden och kollektiva transportlösningar året runt.
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Övergripande inriktning - destinationens karaktär

Inriktning destinationen 1: Nybyggnation och exploateringar ska möjliggöra anslutning till
kollektiva trafiksystem.
Inriktning destinationen 2: Destinationens täthet ska öka.
Trafikens omfattning
Trafiken mäts som årsmedeldygnstrafik – ÅDT. Måttet är ett medelvärde som refererar till
trafiken ett genomsnittligt dygn under ett visst år för ett visst vägavsnitt. Statistikmodellen rensar
från toppar och bottnar i flödena. Därför finns t.ex. inte toppar som veckoslutstrafik eller
eventrelaterad trafik med. All trafikstatistik Trafikverket förfogar över redovisas via deras
hemsida som nås med länken: http://gis.vv.se/tfk2/tfk/indextfk.aspx?config=tfk
Bilden nedan visar att ÅDT i destination ÅRE är drygt 2.000 fordon, vilket inte tydligt visar de
faktiskt stora skillnaderna när en topp inträffar, t.ex. skärtorsdag, Åre Höstmarknad, etc.

Omkring hälften av gästerna reser till, från och inom destinationen i bil. På plats sker idag många
transporter i bil. Lokal kollektivtrafik erbjuds via skid- och kvällsbussar, linjetrafik inom
länstrafiken samt i form av omfattande taxitrafik. Inom destinationens byar är avstånden till
lokala aktiviteter ofta korta och möjliga att nå till fots. Bilfria stråk inklusive gång- och
cykelvägarna är allt för få. De motoriserade transportvolymerna kan inte fortsätta att växa och de
borde allra helst minska, räknat i antal fordon. Transportsystemet måste därför utvecklas med nya
och förbättrade alternativ för hållbart resande och transporter.
Synsättet om vilken typ av trafik som förekommer i ÅRE och trafikens omfattning är olika
beroende på vilka intressen avsändaren av informationen representerar. Det finns anledning att
ytterligare mäta flöden och genomföra en saklig analys av trafiken i främst centrala Åre. Vad är
anledningen till olika fordons närvaro, när sker trafiken, var kommer den ifrån och finns det
alternativa sätt att lösa fordonens närvaro?
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Övergripande inriktning - trafikens omfattning

Inriktning trafiken 1: Antalet bilar ska framåt i tiden inte överstiga 2011 års nivåer.
Inriktning trafiken 2: Förflyttningar ska oftare ske till fots och med lokal kollektivtrafik.
Inriktning trafiken 3: Fler ska resa till, från och inom ÅRE med kollektiva transportlösningar.
Inriktning trafiken 4: Godsleveranser ska innebära minsta möjliga störning för våra gäster.
Transportsystem
I destinationen finns ett nät av vägar och spår för olika trafikslag, gående, cyklister, kollektivtrafik,
bilar, gods och utryckningstrafik och även punkter inom och mellan dessa där man kan göra
byten mellan eller inom transportslagen. Hur dessa nät och bytespunkter hänger ihop bildar
destinationens transportsystem.
Det är inte alltid lätt att ta sig till och från ÅRE och att förflytta sig inom destinationen. De olika
trafiknäten är inte integrerade för hela resan genom goda bytes- och omlastningsmöjligheter.
Gång-, cykel- och kollektivtrafik - liksom andra miljöanpassade transportmedel är inte
prioriterade, vilket gör att det finns mycket att göra för att uppnå ett hållbart transportsystem.
En förutsättning för en attraktiv och tillgänglig destination är att det finns ett effektivt och väl
fungerande transportsystem. De största satsningarna som görs i framtiden måste, om målen i
ÅRE vision 2020 ska nås, göras inom järnväg, buss-, gång- och cykeltrafiken. Det går dock inte
att bortse från att många resor och transporter sker med bil. Samtidigt som åtgärder görs för att
minska biltrafiken kan det även bli nödvändigt att bygga ut och rusta upp biltrafiknätet, för att på
så sätt sprida och effektivisera trafiken. Det man då också måste vara medveten om är att nya
vägar nästan alltid skapar mer trafik totalt sett.
Övergripande inriktning - transportsystem

Inriktning transportsystem 1: Vägar och anordningar för kollektivtrafik ska ha god funktion och
standard.
Inriktning transportsystem 2: Resor med kollektivtrafik ska vara tidseffektiva.
Inriktning transportsystem 3: Fungerande gång-, cykel- och mixleder ska möjliggöras.
Tillgänglighet
Tillgänglighet är den lätthet med vilken gäster, invånare, näringsliv och offentliga organisationer
kan nå det utbud av tjänster, upplevelser och aktiviteter som de har behov av i destinationen. I
trafiksammanhang används ofta restiden mellan olika geografiska punkter som ett övergripande
mått på tillgänglighet.
ÅRE är idag inte tillgängligt för alla. Förbättrad tillgänglighet behövs för att uppnå en rättvisare
och mer jämställd fördelning av transportmöjligheterna. Ökad tillgänglighet skulle också totalt
sett kunna bidra till ett minskat transportbehov. Tillgänglighet är därför centralt i arbetet för ett
hållbart transportsystem.
Övergripande inriktning - tillgänglighet

Inriktning tillgänglighet 1: Tillgängligheten för resande utan eget fordon ska förbättras.
Inriktning tillgänglighet 2: Åtgärder för enkelt avhjälpta hinder ska prioriteras.
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Trafiksäkerhet
De risker trafikanterna utsätts för anger trafiksäkerheten. Risker består av delarna sannolikhet och
konsekvens. Utformningen av trafikmiljön ska anpassas med fokus på de oskyddade
trafikanterna. Antalet olyckor i trafiken kan då reduceras kraftigt. Trafiksäkerheten är långt ifrån
hållbar och många åtgärder återstår för att vi ska nå hög standard. Exempel på vad som kan vara
möjligt är att öka de bilfria ytorna för att faktiskt ha så lite trafik som möjligt, fler gångvägar,
trottoarer, tydliga övergångställen, tydliga hållplatser för kollektivtrafiken och sänka tillåtna
hastigheter, m.m.
Övergripande inriktning - trafiksäkerhet

Inriktning trafiksäkerhet 1: Ingen ska dödas eller skadas svårt i destinationens trafiksystem.
Trafikens miljöpåverkan
Transportsystemet påverkar miljön vid byggandet, driften, underhållet och avveckling samt vid
systemets användning av trafiken. Transportsystemets miljöproblem innebär förluster i
välbefinnande och hälsa för människan samt påverkar i övrigt djur samt natur- och kulturmiljöer
negativt. Trafikens negativa effekter på miljö och hälsa – som klimatpåverkan, luftföroreningar
och buller – ska reduceras. Minskad biltrafik påverkar den omgivande miljön i form av sänkta
bullernivåer och bättre luftkvalité. Andelen motorfordon som drivs med miljöanpassade bränslen
ska öka.
Övergripande inriktning - trafikens miljöpåverkan

Inriktning miljö 1: De skadliga utsläppen från destinationens trafiksystem ska minska.
Trygghet
Avsaknad av oro för att drabbas av brott eller olyckor ger trygghet. Upplevd olycksrisk respektive
våldsrisk påverkar upplevelsen av trygghet. Alla gäster, invånare och verksamma, oavsett ålder
och kön, ska känna sig trygga och vågar ta del av vad destinationen har att erbjuda. Det ska vara
inbjudande att nyttja vägar, torg och andra miljöer. Bristande trygghet i destinationen begränsar
människors val av transportmedel och/eller målpunkter.
Övergripande inriktning - trygghet

Inriktning trygghet 1: Andelen personer som känner sig trygga i destinationens trafiksystem ska
öka.
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