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1. Initiera 

1.1. Bakgrund och syfte   
Åtgärdsvalsstudien ska studera stråket längs väg 69 mellan Rättvik i Dalarnas län och Fagersta i 

Västmanlands län. Stråket är cirka 14 mil långt och har varierande funktion längs olika delar av 

stråket. Väg 69 passerar igenom Rättvik–Falun–Hedemora–Norberg–Fagersta. Väg 69 blev en riksväg 

år 2012 i samband med införande av E16 i Sverige, och tog över sträckningen för länsväg 270 Norberg-

Hedemora, länsväg 266 Hedemora-Falun och riksväg 80 Falun-Rättvik. Väg 69 utgör en genare väg 

mellan Hedemora och Rättvik i förhållande till väg 70 som passerar båda orterna men som går via 

Borlänge och Leksand. 

Behovet av en utredning för att kartlägga funktion och framtida standard för väg 69 har pekats ut både 

i länstransportplanen för Dalarna 2018-2029 och i länstransportplanen för Västmanlands län 2018-

2029. I Dalarnas länstransportplan anges det att: 

”Bristerna längs väg 69 är uppmärksammade sedan länge. Det är främst sträckorna Uppbo – 

Trollbo, Vika – Hosjö tillsammans med flaskhalsarna genom Grycksbo och Bjursås som lyfts fram 

för åtgärder. Vidare är det en generellt dålig standard på delen Hedemora-Norberg inom 

Västmanlands län. I de preliminära samhällsekonomiska effektbedömningarna för objekten Uppbo 

– Trollbo och Vika – Hosjö har man dock utgått ifrån framtida åtgärder i befintlig väg, med relativt 

låga kostnadskalkyler, varför det finns klara osäkerheter kring kostnadsnivån för dessa objekt. Det 

är därför angeläget att tidigt under planperioden prioritera en åtgärdsvalsstudie för hela stråket.” 

(Region Dalarna, 2018). 

Vidare har det inkommit ett flertal kundärenden, främst angående trafiksäkerhetsbrister i Grycksbo 

och Bjursås, som även de ligger till grund för behovet av denna åtgärdsvalsstudie.  

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att ta fram förslag på vilka åtgärder på kort och lång sikt som krävs i 

stråket längs väg 69 för att ge samtliga trafikanter en säker och effektiv förbindelse samt att klargöra 

stråkets olika funktioner. Målet för åtgärdsvalsstudien är att få samsyn mellan viktiga aktörer om 

nuvarande brister och behov, mål och åtgärder som behöver vidtas för person- och godstransporter 

mellan Fagersta och Rättvik efter stråket längs väg 69. 

Studien genomförs som en förenklad studie. Studien är upplagd efter åtgärdsvalsstudiens fyra delar: 

initiera, förstå situationen, pröva tänkbara lösningar samt forma inriktning och rekommendera 

åtgärder, se Figur 1.  

 

Figur 1. Åtgärdsvalsstudiens fyra delar.  

Fyrstegsprincipen tillämpas i studien och framtagning av åtgärder följer följande steg:  

1. Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt. 

2. Åtgärder som effektiviserar nyttjande av befintlig infrastruktur och fordon. 

3. Begränsade ombyggnationer. 

4. Nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.  
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1.2. Problembild 
Stråket är viktigt för regional utveckling och tillväxt samt möjliggör arbetspendling mellan Falun och 

Siljansområdet respektive södra Dalarna. Väg 69 är ett utpekat gods- och persontrafikstråk i den 

regionala systemanalysen för Dalarna (Region Dalarna, 2016) samt en viktigt väg för regional 

utveckling, turism och arbetspendling. Då väg 69 har varierande funktioner längs olika delar av stråket 

samt är en parallellväg och 0mledningsväg till väg 70 är det viktigt att klargöra stråkets funktioner.  

Stråket har brister gällande tillgänglighet, framkomlighet, användbarhet och trafiksäkerhet. Vägen har 

även ett hastighetsanspråk som är högre än vad vägen trafiksäkerhetsmässigt tillåter med dagens 

utformning. Det finns även brister kopplat till kollektivtrafiken samt bristande tillgänglighet till 

hållplatserna utmed stråket. Stråket har även ett flertal miljö- och hälsorelaterade brister kopplat till 

bland annat buller, luftföroreningar och vilt.  
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1.3. Arbetsprocessen och organisering av arbetet 
Åtgärdsvalsstudien har genomförts av Norconsult AB på uppdrag av Trafikverket vilka även utgjort 

studiens arbetsgrupp. Inom ramen för åtgärdsvalsstudien har två workshoptillfällen hållts. En första 

workshop hölls den 11 september 2019 i Borlänge för att få en samlad problembild för stråket. En 

andra workshop inom pröva tänkbara lösningar genomfördes den 26 november i Borlänge. För en 

sammanställning av respektive workshop se Bilaga 1 och Bilaga 2. Arbetsprocessen inom 

åtgärdsvalsstudien beskrivs mer detaljerat i avsnitt 5.1. 

1.4. Avgränsningar 

 Geografisk avgränsning 
Åtgärdsvalsstudien avgränsas till att studera stråket längs väg 69 mellan Rättvik i Dalarnas län och 

Fagersta i Västmanlands län, se Figur 2. Väg 69 går igenom fem kommuner, Rättvik, Leksand, Falun, 

Säter och Hedemora kommun, i Dalarnas län och två kommuner, Norberg och Fagersta kommun, i 

Västmanlands län. Sträckan mellan Rättvik och Fagersta är cirka 14 mil.  

 

Figur 2. Geografisk avgränsning för åtgärdsvalsstudien med kommungränser utritade (Bakgrundskarta: 
Lantmäteriet, 2019).  
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 Avgränsning av innehåll och omfattning 
Åtgärdsvalsstudien ska klargöra vägens olika funktioner och omfattar både person- och godstrafik i 

stråket. Studien är trafikslagsövergripande med fokus på tillgänglighet och trafiksäkerhet. 

Avgränsningen för denna åtgärdsvalsstudie överlappas av ett antal tidigare genomförda studier som 

denna åtgärdsvalsstudie hänvisar till där det är lämpligt.  

 Tidshorisont för åtgärders genomförande 
Studien utgår från en tidshorisont fram till år 2030 och år 2040. År 2030 är valt med hänsyn till 

planperioden för länstransportplaner för investeringar i infrastruktur (2018-2029). År 2040 är ett mer 

långsiktigt scenarioår där även större ofinansierade åtgärder kan inrymmas.  

1.5. Aktörer och övriga intressenter, involverade eller ej 
Trafikverket, Rättviks kommun, Leksands kommun, Falu kommun, Säters kommun, Hedemora 

kommun, Norbergs kommun och Fagersta kommun är primära intressenter samt aktörer i 

åtgärdsvalsstudien. Utöver dessa aktörer har ett antal intressenter identifierats: Region Dalarna, 

Region Västmanland, Dalatrafik, Västmanlands länstrafik och blåljusaktörer. Även intressenter i 

näringslivet har identifierats: Näringslivets transportråd, Mellansvenska handelskammaren, 

åkerinäringen, Artic Paper Grycksbo AB, Fjälldestination Idre, Destination Sälenfjällen, Bjursås 

skicenter. Längs stråket finns även intressenter i form av lokala föreningar: Intresseföreningen i 

Grycksbo samt Bjursås sockenråd.  

Samtliga ovanstående intressenter har inbjudits till att närvara vid de två workshoparna. För en 

deltagarlista vid respektive workshop, se Bilaga 1 samt Bilaga 2. Intressenter som ej kunde närvara 

fick möjligheten att skicka in synpunkter via mejl.  
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1.6. Tidigare planeringsunderlag och gällande planer 

 Tidigare planeringsunderlag 
Behovet av en översyn av brister utmed väg 69 Rättvik-Fagersta har pekats ut i länstransportplanen 

för Dalarna för åren 2018-2029 samt i länstransportplanen för Västmanlands län 2018-2029. I 

Dalarnas länstransportplan anges det att: 

”Bristerna längs väg 69 är uppmärksammade sedan länge. Det är främst sträckorna Uppbo – 

Trollbo, Vika – Hosjö tillsammans med flaskhalsarna genom Grycksbo och Bjursås som lyfts fram 

för åtgärder. Vidare är det en generellt dålig standard på delen Hedemora-Norberg inom 

Västmanlands län. I de preliminära samhällsekonomiska effektbedömningarna för objekten Uppbo 

– Trollbo och Vika – Hosjö har man dock utgått ifrån framtida åtgärder i befintlig väg, med relativt 

låga kostnadskalkyler, varför det finns klara osäkerheter kring kostnadsnivån för dessa objekt. Det 

är därför angeläget att tidigt under planperioden prioritera en åtgärdsvalsstudie för hela stråket.” 

Åtgärdsvalsstudie E16 genom Falu tätort 

Väg 69 har delvis gemensam sträckning med E16 genom Falun där det genomförts en 

Åtgärdsvalsstudie E16 genom Falu tätort som fastställdes år 2014. Åtgärdsvalsstudiens övergripande 

syfte var att skapa ett gemensamt tänk kring utveckling av E16 samt studera hur oskyddade trafikanter 

och kollektivtrafiken trafiksäkert kan förflytta sig utan att E16 upplevs som en barriär. Geografisk 

avgränsning för åtgärdsvalsstudien ses i Figur 3.  

 

Figur 3. Geografisk avgränsning för åtgärdsvalsstudie E16 genom Falu tätort. 

De sträckor av E16 som sammanfaller med väg 69 är delsträcka A, B och C i Figur 3. För dessa 

delsträckor rekommenderade åtgärdsvalsstudien bland annat följande åtgärder:  

• Cirkulationsplats E16/Regementsvägen, planerad att genomföras år 2022.  

• Bättre förbindelse för gång- och cykeltrafiken mellan Majoren och Ica Maxi.  

• Glesa ur skogen för en mer stadsmässig känsla mellan trafikplats Norslund och 

Plutonsrondellen. 

• Bättre förbindelse för gång- och cykeltrafiken till nya verksamhetsområden på Myran och 

vidare till Lugnet. 
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För delsträcka D, se Figur 3, rekommenderade åtgärdsvalsstudien för E16 följande åtgärder: 

• Cirkulationsplats E16/Norra järnvägsgatan, planerad att genomföras år 2021. 

• Cirkulationsplats E16/Nybrogatan, planerad men pausad för tillfället på grund av fördyringar.  

E16, Lönnemossa-Västra Hosjö, trafiksäkerhetsåtgärder 

Trafikverket planerar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på sträckan Lönnemossa-Klingvägen, se 

Figur 4. För att projektet ska komma till genomförande måste det prioriteras in i den nationella 

planen. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och standarden på sträckan genom 

trafiksäkerhetsåtgärder för samtliga trafikslag. 

 

Figur 4. Översiktskarta över E16 Lönnemossa-Västra Hosjö.  

Åtgärdsvalsstudie väg 68 Örebro-Storvik (TRV 2015/58136) 

Väg 69 har även delvis gemensam sträckning med väg 68, mellan Fagersta-Norberg, där 

Åtgärdsvalsstudie väg 68 Örebro-Storvik genomförts och fastställts år 2016. Syftet med studien var 

att skapa en samsyn om behov, brister och önskad funktion på befintlig väg 68 mellan Örebro och 

Storvik samt ta fram förslag på vilka åtgärder som krävs längs väg 68 för att minska identifierade 

brister och ge samtliga trafikanter en säker och effektiv förbindelse.   

Bland de åtgärder som rekommenderas på sträckan Fagersta-Norberg där väg 68 har gemensam 

vägsträckning med väg 69 återfinns bland annat följande åtgärder:   

• Gång- och cykelväg Fagersta-Norberg. 

• På- och avfarter i korsningarna med väg 739 samt Kolarbyvägen mot Rönninge. 

• Cirkulationsplats vid korsning med Sveavägen i Fagersta. 

• Översyn av gångpassager och införande av upphöjda gångpassager i Fagersta.  

• Ny plankorsning eller liknande mellan Norra station och Fagersta centrum.  

• Extra körfält söderifrån vid södra infarten till Norberg.   
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Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrist väg 70/väg 69, 

Gärdebykorset (TRV 2015/78104) 

Väg 69 slutar söder om centrala Rättvik vid korsningen mellan väg 69 och väg 70 som även benämns 

Gärdebykorset. För korsningen har Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrist väg 

70/väg 69, Gärdebykorset genomförts och fastställt år 2016. Studiens syfte var att samtliga 

intressenter skulle komma överens om en funktion för korsningen samt förslag till åtgärder som kan 

säkerställa trafiksäkerhet och tillgänglighet för transporter och oskyddade trafikanter utifrån den 

funktion man gemensamt kommer fram till.  

 

Figur 5. Geografisk avgränsning (blå rektangel) för åtgärdsvalsstudie trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrist väg 
70/väg 69, Gärdebykorset, där särskilda konfliktpunkter är markerade med röda cirklar.  

De åtgärder som studien rekommenderade på kort sikt (1-3 år) var hastighetspåminnare (VMS) för väg 

69, omlokalisering av hastighetskamera och kampanj för attitydförändringar. I tidsaspekten 4-6 år 

rekommenderades svängfältsåtgärder för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten samt planskild 

korsning för gång- och cykelväg under väg 70, inklusive kompletterande gång- och cykelväg. 

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas 

trafiksäkerhetsstandard Dalarnas län 

Väg 69 mellan Falun och Rättvik finns med i Trafikverkets dokument ”Åtgärder för systematisk 

anpassning av hastighetsgränser till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Dalarnas län, 2016-02-25”. 

Där framgår det att sträckan föreslås sänkas från 90 km/h till 80 km/h år 2022. 
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 Gällande regionala planer 
Väg 69 passerar igenom Dalarnas samt Västmanlands län och således berör studien båda regionerna.  

Region Dalarna 
Det finns ett antal regionala planer för Dalarna som berör infrastruktur och transporter. Nedan 

sammanfattas dessa planer och målsättningen i respektive plan.  

Dalastrategin – Dalarna 2020 

I den regionala utvecklingsstrategin för Dalarna anges ett antal mål för tillgänglighet och infrastruktur 

(Region Dalarna, 2014):  

• Öka människors rörlighet med kollektivtrafiken som bas. 

• Stödja utvecklingen mot förnybara drivmedel, energieffektiva fordon och ändrade vägvanor.  

• Möta näringslivets behov av ökad transportkapacitet.  

Regional systemanalys Dalarna  

Analysen är transportslagsövergripande och behandlar transportsystemets funktioner och brister 

utifrån mål och behov. I systemanalysen anges ett antal inriktningar utifrån de regionala målen 

(Region Dalarna, 2016): 

• Transportsystemet ska underlätta och bidra till möjligheter till ett livslångt lärande för 

befolkningen i Dalarna och underlätta rekrytering och spetskompetensförsörjning. 

• Transportsystemet ska erbjuda effektiva pendlingsmöjligheter till utbildning och 

arbetsmarknad.  

• Dalarnas näringsliv ska ha god tillgänglighet till och från nationella och internationella 

marknader som därmed ska underlätta utveckling av företag.  

• Miljöanpassade och resurseffektiva transporter ska ges förbättrade förutsättningar genom 

transportsnål fysisk samhällsplanering där kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt 

resalternativ för att möjliggöra arbets-, studiependling och fritidsresor.  

• Kollektivtrafik ska bidra till hållbar utveckling genom att öka sin marknadsandel mot bilen. 

• Transportsystemet ska vara jämställt så att det på ett likvärdigt sätt svarar mot kvinnors och 

mäns behov.  

• Det ska vara säkert och tryggt med nollvisionen som ledstjärna, dvs att inga personer dödas 

eller skadas allvarligt i trafiken.  

• Grundläggande samhällsservice ska kunna nås inom 30 minuter med bil eller kollektivtrafik. 

Länstransportplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna 2018–2025 

Länstransportplanen beskriver vilka åtgärder som behöver prioriteras för att bidra till uppfyllelse 

av de transportpolitiska målen. Länstransportplanen fastställdes i oktober 2018 och målbilden 

utgår ifrån de fyra vägvalen i Dalastrategin samt de regionala målen som angivits i den regionala 

systemanalysen. Utifrån dessa mål anges i länstransportplanen ett antal åtgärdsstrategier för att 

uppnå önskade funktioner (Region Dalarna, 2018): 

• Kraftfulla underhålls- och kapacitetsåtgärder i järnvägsnätet samt kraftfulla 

tillgänglighetshöjande åtgärder i vägnätet.  

• Trafikslagsövergripande åtgärder och sammodala kopplingar i transportsystemet för 

effektivare godstransporter och resor.  

• Utveckling av direktbusslinjer i prioriterade regionala och interregionala stråk.  
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• Utveckling av attraktiva resecentrum och bytespunkter med anslutande säkra och tillgängliga 

gång och cykelvägar till målpunkter mellan och i tätorter.  

• Åtgärder för ökad nationell och regional tillgänglighet i vägnätet, vägar med höga trafikflöden 

mötessepareras.  

• Transporteffektiv samhällsplanering för att öka tillgängligheten och hållbarheten i 

transportsystemet i ett ”Hela resan”-perspektiv.  

• Förstärkt flygplatskapacitet för näringslivets behov.  

• Tillgång till biobaserade bränslen och laddinfrastruktur för elfordon.  

• Mobilitetsarbetet för ökad kunskap, attityd och beteendepåverkan vid val av transportslag 

utvecklas.  

Fjällpaket Dalarna 

Region Dalarna har tillsammans med besöksnäringen i Dalafjällen, Länsstyrelsen Dalarna, 

Tillväxtverket, Trafikverket och kommunerna Malung-Sälen, Mora och Älvdalen skapat Fjällpaket 

Dalarna (WSP, 2013). Det är en studie som undersökt resandet till Dalafjällen samt föreslår åtgärder 

som krävs för att hantera den planerade expansionen i Dalafjällen. I studien konstateras att 

kollektivtrafiken endast står för cirka 5–6 % av resandet till Dalafjällen och resterande resor sker med 

bil. Det kritiska är trafiktopparna som uppstår vid stugbyten vilket innebär en kraftigt ökad belastning 

på vägnätet. Den planerade expansionen av Dalafjällen förväntas leda till något ökad biltrafik 

samtidigt som kollektivtrafiken antas kunna öka sin procentuella andel uppemot 18 %. Enligt studien 

förväntas vägnätets toppbelastning öka med cirka 5 %. Fjällpaket Dalarna har även identifierat 

flaskhalsar som påverkar framkomligheten till fjällen. Väg 69 är inte en av de identifierade 

flaskhalsarna men har identifierats som en viktig väg för turisttrafiken. 

Region Västmanland 
Det finns ett antal regionala planer för Västmanland som berör infrastruktur och transporter. Nedan 

sammanfattas dessa planer och målsättningen i respektive plan.  

Regional utvecklingsstrategi – Ett livskraftigt Västmanland 

Det regionala utvecklingsprogrammet 2014-2020 kommer ersättas av en regional utvecklingsstrategi 

(RUS 2030) och denna åtgärdsvalsstudie har därför utgått ifrån målen i remissversionen av RUS 2030 

(under remiss maj-oktober 2019).  

I remissversionen av den regionala utvecklingsstrategin för Västmanland (daterad 2019-05-06) 

beskrivs att det för att nå visionen ”Ett livskraftigt Västmanland” krävs hållbart agerande inom tre 

målområden: ett välmående Västmanland, ett tillgängligt Västmanland och ett nyskapande och 

tillväxtdrivet Västmanland. Målområdet ett tillgängligt Västmanland är särskilt relevant för denna 

åtgärdsvalsstudien och målområdet består av följande delmål (Region Västmanland, 2019):  

• Öka kollektivtrafikens marknadsandel. 

• Öka frakterna via Mälarhamnarna Köping och Västerås. 

• Öka tillgången till värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
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Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018-2029  

I länsplanen beskrivs att de regionala målen utgörs av målen i det regionala utvecklingsprogrammet 

för Västmanlands län 2014-2020, trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafik i Västmanlands län 

samt den regionala gång- och cykelstrategin för Västmanlands län (Region Västmanland, 2018). I 

länsplanen anges inga tillkommande mål och åtgärdsvalsstudien hänvisar därför till RUS 2030, se 

beskrivning ovan. 

En bättre sits - Storregional systemanalys 

Västmanland ingår i Stockholm-Mälarregionen och ingår i det transportpolitiska samarbetet En bättre 

sits som har tagit fram en storregional systemanalys. De övergripande målen för transportsystemet i 

Stockholm-Mälarregionen anges vara (En Bättre Sits, 2016):  

• Regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet 

för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen. 

• Utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

• Samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet. 

• Flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling. 

 Gällande kommunala planer 
Gällande översiktsplan i respektive kommun utgör underlag för denna åtgärdsvalsstudie.  

Rättvik 

Vision för Rättviks kommun år 2030: ”Rättvik, där tradition möter framtid!”. 

Under målet Infrastruktur och hållbara kommunikationer i översiktsplanen lyfts följande: 

• Hållbara kommunikationer och transporter är viktiga för en attraktiv tillväxt- och 

boendekommun.  

• Att bygga ut gång- och cykelvägnätet, medverka till att kollektivtrafiken utvecklas och erbjuda 

pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafikstråk är viktiga uppgifter för framtiden. 

Detta främjar även besöksnäringen.  

• För att få fler att välja mindre miljöpåverkande fordon behövs också beteendeförändringar. 

Leksand 

Vision för Leksands kommun år 2025:  

”Det är lätt att leva i Leksand. Här möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle 

som präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke”. 

I översiktsplanen framhäver Leksands kommun följande mål med koppling till transportsystemet:  

• Snabba och miljövänliga buss- och tågförbindelser tar dig dit du vill – oavsett om det är till 

arbete och studier i vår region eller vidare till Arlanda-Stockholm. 

• Utveckla infrastrukturen i huvudstråken. 

• Förbättra möjligheterna till arbetspendling. 

• Utveckla gång- och cykelvägnätet. 
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Falun 

Falun och Borlänge har en gemensam översiktsplan och som planeringsinriktning för hållbara 

transporter anges följande (med relevans för denna åtgärdsvalsstudie):  

• För ökad kapacitet för gods- och persontrafik i regionen ska dubbelspår Falun-Borlänge i ny 

sträckning enligt järnvägsutredning 2007 införas i ny Nationell transportplan. Möjlig 

etapplösning är dubbelspår ut från respektive stationsbangård. 

• Transportsystemet ska utformas så att det blir effektivt att gå och cykla och att resa med 

kollektivtrafiken. 

• Utvecklingen av ett hållbart transportsystem ska prioriteras i samhällsplaneringen, och i den 

fysiska planeringen ska markytor föras över från biltrafiken till förmån för gående, cyklister 

och kollektivtrafik. 

• Biltransporter i tätorternas centrum ska ske på gående och cyklisters villkor. 

• Viktiga gång- och cykelvägsstråk ska anslutas till bytespunkter för kollektivtrafiken. 

• Riksintressen för kommunikationer ska tillgodoses i den fortsatta planeringen och andra 

beslut, och åtgärder som kan påverka riksintresset negativt ska inte tillåtas. 

Säter 

Vision för Säters kommun är: ”Säters kommun präglas av framtidstro - I Säter känner medborgarna 

trygghet och livskvalitet.” 

Kommunen vill uppnå goda möjligheter till försörjning och bra kommunikationer, vilket specificeras 

enligt följande:   

”För att vara en attraktiv boendekommun krävs väl fungerande kommunikationer, såväl inom 

kommunen som till Dalarnas största arbetsmarknad i Falun Borlänge-regionen. Av de lokala möten 

som genomförts i de olika kommundelarna framgår att  kommunikationerna till centralorten måste 

förbättras, liksom kommunikationen mot Borlänge-Falun. Även goda kommunikationer mot 

Stockholm och Mälardalen är ett måste eftersom Säter har sin arbetsmarknad i huvudsak på annan 

ort.” 

Hedemora 

Målbilden för Hedemora 2030 består av sju delområden som beskriver de förutsättningar och 

framtida ställningstaganden som Hedemora kommun bör arbeta utifrån: 

• Hedemora har en bebyggelsestruktur som är koncentrerad – en blandad bebyggelse som gör 

det attraktivt att bo och verka i kommunen. 

• Hedemora vill skapa en modern och attraktiv landsbygd som samverkar med omgivande 

samhällsfunktioner, lokalt och regionalt. 

• Hedemora uppmuntrar lokalt producerade livsmedel och värnar aktivt om jordbruks- och 

kulturlandskapets bevarande. 

• Natur- och kulturmiljön i Hedemora är en viktig resurs som skall vara öppen och tillgänglig 

för alla oavsett kön, etnicitet, ålder eller funktionshinder. 

• Hedemora visar vägen till en hållbar samhällsutveckling i stad och landsbygd. 

• Hedemora erbjuder attraktiva utvecklingsmiljöer för företagande med god tillgång till lokaler 

och byggbar mark. 

• Hedemora har goda kommunikationer – lokalt som regionalt.  

  



18 (106) 

Norberg 

Vision för Norbergs kommun år 2025: "Den växande kommunen som är tillgänglig, trygg och 

utvecklande för alla. Mångfald är den självklara drivkraften för tillväxt och utveckling".  

Norbergs kommun har tre strategier för hur översiktsplanens mål ska uppnås varav en strategi är 

Ökad regional tillgänglighet i vilken följande beskrivs:  

• För att Norberg ska vara en attraktiv kommun att bo i, bedriva verksamhet i och besöka 

behöver den regionala tillgängligheten förbättras, i synnerhet i nord-sydlig riktning.  

• Kommunens utgångspunkt är att sträva efter att minska andelen biltransporter och öka 

andelen gods- och persontransporter med tåg.  

• Täta och snabba bussförbindelser mellan Norberg, Avesta och Fagersta samt en 

restidsförkortning för tågförbindelser till Falun/Borlänge och Västerås/Mälardalsregionen ger 

Norberg tillgänglighet till en större handels- och arbetsmarknadsregion.  

• Målet är att norbergsbor ska kunna pendla kollektivt till arbete och skola i Västerås med en 

restid som understiger en timme.  

Fagersta 

Fagerstas kommuns övergripande mål: ”Fagersta ska vara en utvecklande och trygg miljö som ger 

människor och företag möjlighet att vara aktiva och växande”. 

I översiktsplanen anges att kommunen ska prioritera följande frågor:  

• Väl utbyggd infrastruktur (väg, järnväg och bredband) 

• God utbildning 

• Attraktiva boendemiljöer 

• Fler mötesplatser 

• Trygg stadsmiljö 

Överenskommelse mellan aktörer 
för genomförande av studie, eventuellt: 

Ja   ☒    Nej   ☐   Datum: Klicka här för att ange datum. 

Eventuell kommentar:  

 

Medverkande kompetenser och personer: 

Norconsult: Kajsa Ahlström, Jonas Bengtsson, Stefan Krii och Christina Thiel. 
Trafikverket: Annelie Paavo och Mika Viisteensaari. 
Eventuell kommentar:  
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2. Förstå situationen 

2.1. Preciserande av problem, brister, behov, avgränsningar och intressenter 
Väg 69 har flera viktiga funktioner bland annat för arbetspendling, godstransporter, turisttrafik och 

generellt för regionens utveckling. Åtgärdsvalsstudien har initierats via länstransportplanen samt på 

grund av flera inkomna kundärenden längs stråket. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att ta fram 

förslag på vilka åtgärder på kort och lång sikt som krävs i stråket längs väg 69 för att ge samtliga 

trafikanter en säker och effektiv förbindelse samt att klargöra stråkets olika funktioner. Målet för 

åtgärdsvalsstudien är att få samsyn mellan viktiga aktörer om nuvarande brister och behov, mål och 

åtgärder som behöver vidtas för person- och godstransporter mellan Fagersta och Rättvik efter stråket 

längs väg 69. 

Väg 69 är ett viktigt stråk för arbetspendling och den regionala utvecklingen och möjliggör bland annat 

arbetspendling mellan Falun och Siljansområdet respektive södra Dalarna. Delen Falun-Rättvik har 

även fått ökad betydelse på grund av ökat trafikflöde efter nybyggnationen av E4 söder om Gävle. 

Vägen är även ett utpekat godstransportstråk genom Dalarna. Stråket är betydande för fördelning av 

turisttrafiken till Siljansområdet och Dalafjällen då väg 69 utgör en alternativ resväg till väg 70 mellan 

Hedemora och Rättvik. Vid Falun tillkommer även trafik ifrån Gävletrakten som ska mot 

Siljansområdet eller Dalafjällen. Väg 69 är en tänkbar körväg för trafik till flera av de större 

anläggningarna bland annat Sälenfjällen, Idre, Vemdalen och Orsa Grönklitt. Sommartid finns också 

stora mängder turisttrafik till bland annat Siljansområdet. Den södra delen av stråket, Hedemora-

Norberg, har betydligt mindre turisttrafik.  

Vägen är till största del en tvåfältsväg utan mötesseparering och generellt finns det brister gällande 

framkomlighet och trafiksäkerhet. Det finns flera problematiska korsningspunkter i närhet av 

tätorterna och det finns även flera anslutningar som bör ses över. I de tätorter som väg 69 passerar 

finns det ett tydligt behov av säkra passager för gående och cyklister vilket har efterfrågats tidigare. 

Det finns även ett flertal brister relaterat till kollektivtrafiken, främst vad gäller utformning och 

tillgänglighet till och från busshållplatser i stråket. Kopplat till målen om en ökad andel kollektivtrafik 

kan även brister i kollektivtrafikens utbud och attraktivitet identifieras. Stråket har även ett flertal 

miljö- och hälsorelaterade brister kopplat till bland annat buller, luftföroreningar och vilt.  

Åtgärdsvalsstudien är avgränsad till att studera stråket längs väg 69 mellan Rättvik i Dalarnas län och 

Fagersta i Västmanlands län. Studien är trafikslagsövergripande och inkluderar både person- och 

godstrafik men fokuserar främst på framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet.  

I avsnitt 2.2 beskrivs nuläget i stråket och presenteras för stråket som en helhet. I avsnitt 2.3 delas 

stråket in i tre delsträckor: Rättvik-Falun, Falun-Hedemora och Hedemora-Fagersta då stråket har 

olika funktioner samt brister och behov på de olika delsträckorna. Indelningen i delsträckor 

överensstämmer med de tidigare indelningarna som fanns innan införandet av riksväg 69 år 2012. Det 

vill säga tidigare länsväg 270 Norberg-Hedemora, länsväg 266 Hedemora-Falun och riksväg 80 Falun-

Rättvik.  
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2.2. Nuläge - faktorer som har betydelse för studien  

 Översikt av utredningsområdet 
Väg 69 sträcker sig mellan Rättvik och Fagersta med kopplingar i söder till väg 68 och väg 66 samt väg 

70 i norr. Väg 69 passerar genom totalt sju kommuner, Rättvik, Leksand, Falun, Säter och Hedemora i 

Dalarnas län samt kommunerna Norberg och Fagersta i Västmanlands län. Det totala antalet invånare 

uppgick år 2018 till cirka 270 000 personer i Västmanlands län respektive cirka 290 000 personer i 

Dalarnas län enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Falu kommun, som har flest antal invånare av de 

sju kommunerna, har cirka 59 000 invånare och Norberg kommun, som har minst antal invånare, har 

cirka 6 000 invånare. De sju kommunerna samt antal invånare i respektive kommun redovisas i Figur 

6.  

 

Figur 6. Kommuner som väg 69 passerar igenom (Grönt=Dalarnas län, Blått=Västmanlands län). 

Väg 69 passerar även genom ett antal tätorter. Det förekommer stora skillnader i invånarantal mellan 

tätorterna längs sträckan. Falu tätort, som har flest antal invånare, har cirka 38 000 invånare och 

Grycksbo tätort, som har minst antal invånare, har cirka 2 000 invånare. Tätorterna samt dess 

befolkningsmängd redovisas i Tabell 1.  

Tabell 1. Tätorter som väg 69 passerar igenom med angiven befolkningsmängd (Källa: SCB, 2019).  

Tätort Rättvik Bjursås Grycksbo Falun Hedemora Norberg Fagersta 

Befolkningsmängd 5 200 1 950 1 890 38 360 7 600 4 630 12 020 
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 Stråkets funktioner 
Väg 69 innehar viktiga funktioner både för person- och godstrafiken. Eftersom sträckan Rättvik-

Fagersta längs väg 69 är närmare 14 mil är det inte självklart att samtliga delsträckor innehar samma 

funktioner. Vägens funktion har även förändrats efter nybyggnaden av E4 söder om Gävle. 

Nybyggnaden med ökad standard och hastigheten innebär att fler resenärer än tidigare från 

Stockholmsområdet färdas via Gävle till Dalarna och Dalafjällen. Detta har i sin tur inneburit att delen 

Falun-Rättvik har fått ökad betydelse på grund av ökat trafikflöde.  

Övergripande funktioner 
Väg 69 är en av totalt åtta utpekade gods- och persontrafikstråk i den regionala systemanalysen för 

Dalarna (Region Dalarna, 2016). Vägen är även enligt den nationella vägdatabasen (NVDB) klassad 

som en regionalt viktig väg samt klassad som en nationellt och internationellt viktig väg vid en 

gemensam sträckning med E16 i Falun och vid väg 70, se Figur 7. 

 

Figur 7. Funktionell vägklass (Bakgrundskarta: Google Maps, 2019).  



22 (106) 

Väg 69 ingår även i det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV). Det funktionellt prioriterade vägnätet 

pekas ut av Trafikverket, regionala planupprättare och kollektivtrafikmyndigheterna och utgörs av 

vägar som är viktiga för den nationella och regionala tillgängligheten. Vägen är klassad som 

funktionellt prioriterad för dagliga personresor, långväga personresor, godstransporter och 

kollektivtrafik. Sträckan Hedemora-Norberg är dock inte en del av FPV kollektivtrafik, se Figur 8. 

 

Figur 8. Funktionellt prioriterade nätverk (Bakgrundskarta: Google Maps, 2019).  

Underlag för att värna om vägarna som ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet har tagits fram av 

Trafikverket. En prioriteringslista med åtgärder för att bevara och höja tillgängligheten har upprättats 

med syfte att undvika åtgärder som påverkar vägarnas funktion negativt. Hög tillförlitlighet gällande 

restid och vägstandard är viktig för vägar som ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet.  

Väg 69 är omledningsväg för väg 70. Det innebär att vid olyckor eller störningar på väg 70 kan trafiken 

ledas om till väg 69. I denna åtgärdsvalsstudie är det därför viktigt att grundläggande tillgänglighet på 

väg 69 behålls samt att om möjligt förbättra omnledningsfunktionen på väg 69.   
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Persontransporter 
Väg 69 är viktig för både den lokala och regionala arbetspendlingen. Särskilt sträckan Falun-Rättvik-

(Mora) bedöms vara viktig för den regionala utvecklingen och tillväxten i Region Dalarna. Detta 

eftersom sträckan möjliggör för arbetspendling mellan Falun och Siljansområdet respektive södra 

Dalarna vilket ger en bredare arbetsmarknad.  

I Figur 9 visas pendlingsstatistik för respektive kommun längs sträckan. En majoritet av de 

förvärvsarbetande bor och arbetar i samma kommun vilket gäller för samtliga kommuner, undantaget 

Säters kommun som har en större andel utpendlande förvärvsarbetande jämfört med andelen som bor 

och arbetar i kommunen. De flesta kommuner har även ett negativt pendlingsnetto undantaget Falun 

och Fagersta. Falu kommun har ett svagt positivt pendlingsnetto på 100 personer och Fagersta 

kommun har ett klart positivt pendlingsnetto på 1 000 personer.  

 

Figur 9. Pendlingsstatistik per kommun (Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), 2019).  
Orange=utpendling, Grönt=inpendling och Gult=antalet personer som bor och arbetar i kommunen. 

Arbetspendlingsrelationer är förankrade såväl inom som utanför Västmanlands län och Dalarnas län. 

Borlänge är den största inpendlingsorten i södra Dalarna och för den norra delen av sträckan är Mora 

den tydliga inpendlingsorten med förhållandevis stor inpendling från Orsa och Rättvik.  

I Figur 10 redovisas utpendling över kommungräns från bostadskommun till de tre största 

arbetsställekommunerna ifrån respektive bostadskommun. Falu kommun har störst 

arbetspendlingsflöde och de tre största utpendlingsorterna från Falun är till Borlänge, Stockholm och 

Hedemora. Fagersta kommun står för det minsta arbetspendlingsflödet och de tre största 

utpendlingsorterna från Fagersta är Norberg, Västerås och Skinnskatteberg, se Figur 10.  
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Figur 10. Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över kommungräns från bostadskommun till arbetsställekommun. År 
2017 (Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), 2019). 

Borlänge attraherar flest pendlare från Falun, Säter och Leksand. Norberg och Fagersta har ett utbyte i 

pendlare, dock är det fler från Norberg som pendlar till Fagersta än tvärtom sett till antal individer. En 

tydlig trend som kan utläsas av insamlat data är att män pendlar i högre utsträckning jämfört med 

kvinnor både inom och till omgivande län. 

Utöver arbetspendling finns det även en betydande skolpendling bland gymnasie- och högskoleelever 

som pendlar till sina utbildningsorter. Av kommunerna inom utredningsområdet har Säters kommun 

den största andelen gymnasieelever som reser över kommungräns (Region Dalarna, 2018).  

Färdmedelsval 

Vad gäller färdmedelsval i Dalarnas och Västmanlands län utgör bil en mycket stor andel av resorna, 

både för boende på landsbygd och i tätort. Kollektivtrafikandelen är låg i båda länen och utgör endast 

cirka 1-4 % se Figur 11.  

 

Figur 11. Val av färdmedel, resor av vuxna på landsbygd respektive i tätort (VTI, 2017).   
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Godstransporter 
Dalarnas län är ett av landets största godsgenererande län och är ett transitlän för den nord-sydliga 

godstrafiken. Vart fjärde godståg (per dygn) på svensk järnväg har sitt ursprung i eller passerar 

Borlänge (Region Dalarna, 2018). En omfattande godstrafik på väg passerar även genom 

Västmanlands län via E18 och E20 samt väg 56 (nationellt utpekat godsstråk), väg 66 (Västerås-

Ludvika) och väg 68 (Örebro-Gävle). Bergslagen är ytterligare ett viktigt godsstråk på järnväg för 

godstransporter genom Västmanland.  

I den regionala systemanalysen (Region Dalarnas direktion, beslut 2016-12-07) har åtta funktionella 

gods- och persontrafikstråk i och genom Dalarna pekats ut, se Figur 12. Dessa åtta stråk är:  

• E16/Västerdalsbanan/Gävle hamn 

• E45/Inlandsbanan  

• Riksväg 50 (Bergslagsdiagonalen)/Bergslagsbanan/Gävle hamn/Göteborgs hamn.  

• Riksväg 70/Dalabanan/Vasaloppsvägen/Dala Airport/Mora-Siljan flygplats.  

• Riksväg 26 (Halmstad–Kristinehamn–Mora).  

• Riksväg 66/Bergslagspendeln/väg 311.  

• Riksväg 68/Godsstråket genom Bergslagen/Gävle Hamn/Skånehamnar.  

• Riksväg 69 (Fagersta–Falun–Rättvik). 

 

Figur 12. Utpekade funktionella gods- och persontrafikstråk (Region Dalarna, 2016). 

 

Utöver järnvägarna som illustreras i Figur 12 finns även Grycksbobanan mellan Falun och Grycksbo.  

På banan transporterades tidigare gods från pappersbruket i Grycksbo men denna trafik på järnvägen 

lades ned år 2008. 
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Stråkets funktioner enligt Workshop 
Uppdelat på delsträckorna Rättvik – Falun, Falun – Hedemora och Hedemora - Fagersta redovisas i 

Figur 13-Figur 15 de funktioner för väg 69 som konstaterades vid workshopen den 11 september 2019, 

se Bilaga 1 för en fullständig sammanställning av workshopen. Sammanställningen är endast gjord 

utifrån de synpunkter som framkom under workshopen och ingen prioritering eller värdering av 

synpunkterna har gjorts. Sifforna i de olika figurerna nedan anger således ingen prioriteringsordning 

eller frekvens av synpunkter, utan är endast en numrering av inkomna synpunkter från workshopen. 

Rättvik – Falun  

Mellan Rättvik och Falun är framförallt arbetspendling, studiependling och fritidsresor/turism 

dominerande funktioner. På sträckan mellan Bjursås och Rättvik noterades extra mycket turisttrafik. I 

övrigt noterades kollektivtrafiknod mellan Bjursås och Sågmyra på väg 929 och godstrafik norrut från 

Bjursås längs väg 896. Se Figur 13 för karta. 

 

Figur 13. Funktioner Rättvik – Falun (Bakgrundskarta: Lantmäteriet, 2019).   
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Falun – Hedemora 

På sträckan mellan Falun och Hedemora är arbetspendling den funktion som nämns mest, men till 

skillnad från Rättvik – Falun är fjällturism inte lika framträdande utan anges framförallt vid E16 

genom Falun. Under workshopen nämndes även turisttrafik på sträckan mellan Falun och Hedemora. 

Studiependling nämndes inom Falu tätort samt söderut mot Hedemora där vägen beskrevs som ett 

skolskjutsstråk. Se Figur 14 för karta. 

 

Figur 14. Funktioner Falun – Hedemora (Bakgrundskarta: Lantmäteriet, 2019).   
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Hedemora – Fagersta  

Mellan Hedemora och Fagersta är även här arbetspendling den dominerande funktionen. Till skillnad 

från övriga delsträckor nämdes dock tunga transporter i flera kommentarer. Detta fokuserat till 

Fagersta, Hedemora samt Avesta med anslutningen till E4 och väg 50. I höjd med Hedemora nämns 

fjällturism som en funktion och mellan Hedemora och Avesta nämns arbets- och studiependling med 

vidarekoppling mot Avesta-Stockholm. Se Figur 15 för karta.  

 

Figur 15. Funktioner för delsträckan Hedemora – Fagersta (Bakgrundskarta: Lantmäteriet, 2019).   
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 Målpunkter 
Via väg 69 nås ett flertal viktiga målpunkter i båda Dalarnas och Västmanlands län. Även längs med 

vägen finns många viktiga lokala och regionala målpunkter. I detta avsnitt presenteras ett urval av de 

identifierade målpunkterna.  

Fjälldestinationer 
Väg 69 leder till flera fjälldestinationer i Dalarna. Bilresenärer från Stockholmsregionen mot 

exempelvis Sälen eller Idrefjällen färdas troligen via E16 eller väg 70. Resenärer som färdas via väg 70 

kan vid Hedemora välja att färdas via väg 69 mellan Hedemora och Rättvik, vilket ger cirka 5-10 

minuter kortare restid jämfört med väg 70 via Borlänge. Väg 69 är ett viktigt stråk i att fördela 

turisttrafiken till Siljansområdet och Dalafjällen. Längs väg 69 ligger dessutom anläggningarna 

Bjursås Skicenter samt Rättviksbacken. En översikt av fjällanläggningar kan ses i Figur 16. 

 

Figur 16. Fjällanläggningar i längs väg 69 samt som väg 69 leder till ((Bakgrundskarta: Google Maps, 2019).  

Fjällanläggningarna genererar ett stort antal resor varav många sker med bil. Vidare innebär 

bilresandet till och från turistdestinationerna stora säsongs- och veckovariationer i vägtrafikflödena i 

utredningsområdet. Det går stora mängder trafik på vägar som inte är dimensionerade och utformade 

för detta. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) är i vissa fall inte särskilt hög men vid säsong och helger kan 

de förhöjda trafikflödena orsaka framkomlighetsproblem längs med bland annat väg 69 eftersom 

vägstandarden inte svarar mot de faktiska trafikflödena. Under vintersäsongen, men delvis även under 

sommarsäsongen, är trafikflödet upp till 500 % högre än årsdygnstrafiken. I takt med de ökade 

investeringarna inom besöksnäringen byggs de redan existerande trafikproblemen på. (Region 

Dalarna, 2018).   
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Målpunkter längs med väg 69 
Ett antal målpunkter har, utifrån noteringar vid workshop samt kartor, identifierats längs sträckan och 

omgivande områden såsom skola/högre utbildning, sjukvård, större industrier och rekreation, se 

Figur 17. Ingen prioritering har gjorts av dessa målpunkter efter storlek eller betydelse. Se Bilaga 1. 

Sammanställning av workshop 11 september 2019 för mer detaljerad redovisning av vid workshopen 

noterade målpunkter.  

 

Figur 17. Målpunkter längs med väg 69 (Bakgrundskarta: Lantmäteriet 2019). 
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 Trafiknät 
I detta avsnitt beskrivs trafiknätet i utredningsområdet för bil- och kollektivtrafiken samt för gång- och 

cykeltrafiken.  

Biltrafik 
Väg 69 är till största del en tvåfältsväg och en övervägande del går genom skogs- och åkerlandskap. 

Vägen är statlig och Trafikverket är väghållare.  

Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på väg 69 varierar kraftigt utmed sträckan Rättvik-Fagersta, se Figur 

18. Högst ÅDT har uppmätts mellan Vika och Bjursås i Falu kommun. Andelen tung trafik ligger på 

omkring 10 % längs med sträckan.  

 

Figur 18. Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på väg 69 (Bakgrundskarta: Google Maps, 2019).  
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Hastighetsbegränsningen på väg 69 varierar mellan 50 km/h och 100 km/h, se Figur 19. Bashastighet 

är 70 km/h på sträckan Norberg-Dalarnas länsgräns, 80 km/h på sträckan Dalarnas länsgräns-Falun 

och 90 km/h på sträckan Falun-Rättvik. Genomfarterna i Grycksbo och Bjursås är tydliga flaskhalsar. 

Långsiktigt har finns det dock hastighetsanspråk för väg 69 som är högre då vägen är prioriterad i 

Dalarnas län för regional utveckling, långa transportavstånd, turism och arbetspendling. I 

hastighetsöversynen föreslås att hastigheten sänks från 90 km/h till 80 km/h.  

 

Figur 19. Hastighetsbegränsningar längs väg 69 (Bakgrundskarta: Google Maps, 2019). 

På sträckan sker många hastighetsöverträdelser. Hastighetskameror (ATK) finns idag mellan 

Hedemora och E16 i Falun. Sträckan Falun-Rättvik finns med i det regionala underlaget för ATK och 

tilldelning har gjorts för sträckan genom Bjursås samt söder om Grycksbo (2019). 

Väg 69 är till största del en vanlig tvåfältsväg utan separering och har endast kortare sträckor som är 

mötesseparerade, se Figur 20. Vägbredden varierar och på sträckan Rättvik-Falun är vägbredden cirka 

9–12 meter. På sträckan Falun-Hedemora är vägbredden cirka 7–9 meter, Hedemora-Norberg cirka 

7–8 meter och Norberg-Fagersta cirka 10–13 meter. 
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Figur 20. Vägtyp längs väg 69 (Bakgrundskarta: Google Maps, 2019). 

Utmed stråket finns fem rastplatser, se Figur 21.  

 

Figur 21. Rastplatser utmed väg 69 (Bakgrundskarta: Google Maps, 2019).  
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Kollektivtrafik 
Väg 69 är en del av det funktionellt prioriterade vägnätet för kollektivtrafik, undantaget sträckan 

Hedemora-Norberg. I Figur 22 redovisas de busslinjer som trafikerar väg 69. Både direktbussar och 

landsbygdsbussar trafikerar sträckan.  

 

Figur 22. Busslinjer längs väg 69 (Bakgrundskarta: Google Maps, 2019). 

Busslinjerna som trafikerar väg 69 beskrivs kortfattat nedan:  

• 131 Hedemora – Falun, avgår måndag-fredag med 7 avgångar per dag. 

• 243 Falun – Vika och åter, avgår måndag-fredag med 13 avgångar per dag mellan Hosjö och 
Vika varav 7 av dessa avgångar går hela sträckan Falun-Vika. På lördagar respektive söndagar 
finns 4 avgångar som går hela sträckan mellan Falun och Vika.  

• 350 Falun – Rättvik – Mora, avgår måndag-fredag med 18 avgångar per dag mellan Rättvik 
och Falun varav 7 av dessa avgångar går hela sträckan Falun-Mora. På lördagar respektive 
söndagar finns 6 avgångar Rättvik-Falun varav 2 avgångar går hela sträckan Falun-Mora.  

• 374 Vika-Stora Skedvi-Hedemora, avgår måndag-fredag med 3 avgångar mellan Vika och 
Hedemora. På lördagar respektive söndagar finns 2 avgångar som går hela sträckan mellan 
Vika och Hedemora. Det finns även 1 avgång måndag-fredag som endast går mellan Pingbo 
och Hedemora samt 3 avgångar M-F som endast går mellan Vika och Stora Skedvi/Fäggeby.  

• 500 Skinnskatteberg-Alvesta/Krylbo, avgår måndag-fredag med cirka 26 avgångar mellan 
Fagersta och Norberg varav cirka 20 avgångar går hela sträckan Skinnskatteberg-Krylbo. På 
lördagar respektive söndagar finns cirka 14 avgångar mellan Fagersta och Norberg.  
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Längs med vägen finns det cirka 80 busshållplatser samt 5 järnvägsstationer (Falun, Hedemora, 

Norberg, Fagersta) belägna i närheten av den studerade vägen, se Figur 23.  

 

Figur 23. Busshållplatser och järnvägsstationer längs med väg 69, med väg 69 markerad i rött (Bakgrundskarta: 
Google Maps, 2019). 

Busstrafiken i Dalarnas och Västmanlands län bedrivs av Dalatrafik respektive Västmanlands 

länstrafik. Turutbudet är bäst i de starka relationerna kring Falun och Borlänge. På vissa busslinjer är 

turutbudet lägre, där kollektivtrafiken främst finns till för att tillgodose skolresor. Utöver busstrafiken 

kör Tåg i Bergslagen AB (TiB) regional och interregional tågtrafik i Dalarnas län, Örebro län, 

Västmanlands län och Gävleborgs län. Kommersiell tågtrafik bedrivs av SJ som trafikerar sträckan 

Mora – Stockholm samt Falun – Stockholm. Tågåkeriet i Bergslagen AB (TÅGAB) som trafikerar 

sträckan Falun – Göteborg (Region Dalarna, 2018). Masexpressen trafikerar sträckan Dalarna – 

Stockholm alla dagar i veckan. Med Fjällexpressen kan man resa från bl.a. Danmark, Skåne, Halland, 

Göteborg till Sälen, Orsa Grönklitt, Idre och Grövelsjön. Från Stockholm och Uppsala går det att resa 

till Bjursås samt till Sälen, Idre och Grövelsjön. Dessa tre trafikföretag bedriver kollektivtrafik på rent 

kommersiella villkor (Region Dalarna, (Region Dalarna, 2017).  

Flera utredningar visar att det idag råder kapacitetsbrist på Dalarnas järnvägsnät som förhindrar ökad 

turtäthet utan att vissa åtgärder genomförs (Region Dalarna, 2017). Detta p.g.a. att persontågtrafiken 

samsas med godstågtrafiken om tillgången till spårutrymme. Det finns ett behov av att förbättra detta 

och även minska ned restiden på en del sträckor för att i större utsträckning möjliggöra konkurrens 

gentemot bilresandet (Region Dalarna, 2017).   
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Gång- och cykeltrafik 
Längs med väg 69 finns det fyra sträckor med utbyggd gång- och cykelbana längs med vägen, se Figur 

24 och Figur 25. Gång- och cykelbanor längs andra vägar är ej medtagna.  

 
Figur 24. Cykelbanor i längs med studerad sträcka (Bakgrundskarta: Google Maps, 2019).  

I Figur 25 visas en inzoomning för respektive tätort, se Figur 25.  

 

Figur 25. Gång- och cykelbanor längs väg 69 (Bakgrundskarta: Google Maps, 2019). 
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Skotertrafik  
Omkring väg 69 finns skoterleder som korsar vägen på ett fåtal ställen, se Figur 26.  

 

Figur 26. Skoterleder inom utredningsområdet (Skoterleder, 2019).  
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 Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerhetsklassningen för sträckan enligt nationella vägdatabasen (NVDB) anger att sträckan har 

låg trafiksäkerhetsklass (röd) mellan Rättvik och Sörbo/Vika (korsning med väg 776) i Falu kommun, 

undantaget korta sträckor genom Bjursås respektive Grycksbo som har god trafiksäkerhetsklass. Väg 

69 har mellan väg 776 och väg 773 god trafiksäkerhetsklass för att söder om väg 773 ned till Hedemora 

återigen ha låg trafiksäkerhetsklass. Genom Hedemora är trafiksäkerhetsklassen god eller mycket god. 

Söder om Hedemora till Fagersta är den återigen låg, undantaget sträckan mellan Fagersta och 

Norberg där den är mycket god samt delar vid Norberg och Kärrgruvan där den ärmindre god eller 

god. Trafiksäkerhetsklassningen redovisas i Figur 27. 

 

Figur 27. Trafiksäkerhetsklassning enliigt nationella vägdatabasen (NVDB) för sträckan samt korsningar 
(Bakgrundskarta: Google Maps, 2019). 

STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) 
Trafikolyckor inrapporteras av Polismyndigheten och Sjukvården till Transportstyrelsens 

informationssystem för olyckor och skador i trafiken, STRADA. STRADA är Sveriges officiella databas 

för trafikolyckor. Samtliga inrapporterade olyckor de senaste fem åren, perioden 2014-01-01 till 2018-

12-31, har analyserats. Avgränsningen är densamma som åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning. 

Under perioden har 176 olyckor inrapporterats. Av de 176 olyckorna har 3 varit dödsolyckor, 3 olyckor 

med allvarligt skadade och 24 olyckor med måttligt skadade. Övriga har varit olyckor med lindrigt 

skadade. Två av de tre dödsolyckorna var singelolyckor med motorfordon och en dödsolycka var en 

mötesolycka.  
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Olyckorna längs vägen sker oftast i kommuner med större tätorter. De allra flesta olyckor har skett i 

Falu kommun (84 st) i Dalarnas län, följt av kommunerna Fagersta (27) och Norberg (20) i 

Västmanlands län, se Tabell 2.   

Tabell 2. Trafikolyckor längs väg 69 per kommun under perioden 2014-01-01 till 2018-12-31.  

 

En majoritet av olyckorna är singelolyckor med motorfordon (54 st) följt av upphinnande olyckor (43 

st), mötesolyckor motorfordon (14 st), korsande-motorfordon (13 st) och olycka med älg (10 st). En 

majoritet av olyckorna längs vägen har inträffat under sommarmånaderna, se Tabell 3.  

Tabell 3. Trafikolyckor längs väg 69 per månad under perioden 2014-01-01 till 2018-12-31.  

 

 

Enligt inkomna kundärenden finns det stora trafiksäkerhetsbrister i Grycksbo och Bjursås. Det finns 

även brister i vägens sidoområde och avsaknad av räfflad mittlinje i delar av stråket Rättvik-Fagersta.   
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 Miljö och hälsa 
Väg 69 är lång och omfattar många olika slags miljörelaterade brister. Det starka bilberoendet i 

utredningsområdet leder till miljöproblem i form av utsläpp av växthusgaser samt bullerproblem. 

Randbebyggelse längs med väg 69 kan vara utsatt för buller från vägtrafiken. Kring Falun har det 

sedan tidigare konstaterats att det finns problem med buller och luftföroreningar i och med att staden 

ligger som i en gryta. Vidare finns det brister angående vattenpassager, utterpassager och 

viltproblematik längs med väg 69. Det finns även en problematik gällande barriäreffekter för både 

människor och djur.  

Under 2019 genomfördes en utredning angående viltolyckor med fokus på ren och älg 

(Enviroplanning, 2019). I utredningen konstateras bland annat att sträckan Söderås-Rällsjön saknar 

befintliga planskildheter som kan fungera som faunapassager. Bron över Säpptjärnsån SV Mårtanberg 

(20-982-1) är en rörbro som saknar strandpassager och är för trång för att kunna fungera som 

faunapassage. Sträckan Rällsjön-Falun (Varpan) saknar också befintliga planskildheter som kan 

fungera som faunapassager. Vidare saknar även sträckan Sörbo-Bobygden planskilda 

passagemöjligheter.  

Det finns viltstängsel längs med delar av väg 69, se Figur 28.  

 

Figur 28. Viltstängsel längs med väg 69 (Bakgrundskarta: Google Maps, 2019).  
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I Uppbo finns ett vattenskyddsområde där väg 69 går i fastighetsgränsen och på flera ställen går vägen 

rakt igenom ett grundvattenområde. I Figur 29 redovisas vattenskyddsområden kring vägen. 

 

Figur 29. Vattenskyddsområde kring väg 69 (VISS, 2019). 
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2.3. Brister och behov 
Stråkets brister och behov har sammanställt för respektive delsträcka: Rättvik-Falun, Falun-

Hedemora och Hedemora-Fagersta. Brister och behov baseras på det underlag som samlades in vid 

workshop 1, vid inventering av stråket samt tidigare inkomna synpunkter till Trafikverket som faller 

inom ramen för denna åtgärdsvalsstudie.  

 Rättvik-Falun 
Sträckan mellan Rättvik och Falun passerar igenom tätorterna Grycksbo och Bjursås. Flertalet 

inkomna kundärenden till Trafikverket kopplar till trafiksäkerhetsbrister i Grycksbo och Bjursås. 

Sedan tidigare har väg 69 utpekats av Falu kommun som en barriär i både Grycksbo och Bjursås vilket 

begränsar möjligheterna för bostadsutveckling i dessa tätorter. Rättviks kommun har framfört brister 

gällande utfarter från Lerdal och kommunen utreder möjligheten att stänga vissa av utfarterna.  

Sträckan är viktig för arbetspendling Rättvik-Falun men även för turisttrafiken. Delsträckan är en 

alternativ körväg till väg 70 vilket genererar en hel del turisttrafik samt att trafik ifrån Gävletrakten 

mot Siljansområdet eller Dalafjällen kan färdas via väg 69 mellan Falun och Rättvik. Kring 

Grycksbo/Bjursås har väg 69 ett förhållandevis högt trafikflöde med årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 

omkring 7 000 – 9 000 fordon/dygn. Norr om Bjursås är ÅDT lägre och ligger omkring 4 000 

fordon/dygn. Kring Falun har väg 69 gemensam sträckning med E16 och trafikflödet är därför 

betydligt högre, cirka 13 000 – 16 000 fordon/dygn. På sträckan Rättvik-Falun varierar 

hastighetsbegränsning mellan 50 km/h och 90 km/h. Hela sträckan är vanlig tvåfältsväg utan 

mötesseparering och har mitträffling. I Figur 30 kan en typisk utformning av väg 69 mellan Rättvik 

och Falun ses.  

 

Figur 30. Väg 69 mellan Rättvik och Falun.  

Trafiksäkerhetsklassningen för sträckan, enligt nationella vägdatabasen (NVDB), anger att sträckan 

har låg trafiksäkerhetsklass (röd) mellan Rättvik och Falun, undantaget sträckan genom Bjursås 

respektive Grycksbo som enligt klassningen har god trafiksäkerhetsklass. Två korsningspunkter väg 

69/väg 929 samt väg 69/väg 870 har låg trafiksäkerhetsstandard. Vad gäller olyckor har det bland 

annat skett en hel del viltolyckor på sträckan. Det saknas viltstängsel på sträckan, undantaget en 
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kortare bit vid Falu tätort. Sträckan Söderås-Rällsjön saknar även befintliga planskildheter som kan 

fungera som faunapassager.  

Det finns en kortare gång- och cykelbana parallellt med väg 69 mellan Grycksbo och Bergsgården. 

Parallellt med vägen finns även ett nedlagt industrispår mellan Falun och Grycksbo papperbruk. I 

Figur 31 syns en sektion av väg 69 strax söder om Grycksbo där både gång- och cykelbanan samt 

industrispåret kan ses.  

 

Figur 31. Väg 69 söder om Grycksbo. 

Vid workshopen framgick att det anses vara bristande trafiksäkerhet vid flertalet korsningar och 

utfarter till väg 69 på denna delsträcka. Detta främst i tätorterna Falun, Grycksbo, Bjursås och 

Söderås. Bland annat noterades det brister angående skymd sikt och höga hastigheter på väg 69. 

Höga hastigheter på väg 69 och skymd sikt vid utfarter angavs även som en brist rörande både 

trygghet och tillgänglighet. Boende (framförallt skolbarn) i Grycksbo och Bjursås upplever väg 69 som 

en barriär och det framfördes även att det saknas en trygg gång- och cykelväg mellan Grycksbo och 

Bjursås. Dessutom är det bristande tillgänglighet till busshållplatserna. 

Framkomligheten ansågs vara låg genom Grycksbo och Bjursås, där det tidvis är svårt att komma ut på 

väg 69. Vid Rättvik och korsningen med väg 70 (Gärdebykorset) är det ofta problem med köer vid 

evenemang vilket bidrar till framförallt framkomlighetsproblem för busstrafiken. 

Rörande miljö och hälsa nämndes det rika djurlivet och behovet av viltstängsel mellan Falun och 

Rättvik. Ytterligare nämndes problem med buller och därmed begränsade utvecklingsmöjligheter för 

bostadsbyggen i tätorterna. Se Figur 32 för karta samt Bilaga 1 för fullständig sammanställning av 

workshop 11 september 2019. 
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Figur 32. Behov och brister Rättvik – Falun (Bakgrundskarta: Lantmäteriet, 2019).  
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 Falun-Hedemora 
Sträckan mellan Falun och Hedemora har påpekats ha framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem på 

grund av smal väg med dålig linjeföring, randbebyggelse och direktutfarter speciellt för sträckan 

Uppbo-Trollbo och Vika-Hosjö, se Figur 33. Dessa sträckor fanns tidigare med som utpekade objekt i 

Dalarnas länsplan men har därefter lyfts ut ur planen. Sträckan har en viss arbetspendling från till 

exempel Falu kommun till Hedemora, dock är arbetspendlingen på denna sträcka betydligt mindre än 

på föregående delsträcka Rättvik-Falun. Arbetspendling i denna del av stråket är framförallt 

koncentrerad mot Borlänge. Dock har sträckan Falun-Hedemora en viktig funktion i att fördela 

turisttrafiken till fjällen. Genom Hedemora går väg 69 gemensamt med väg 70 och strax norr om 

Hedemora delar vägarna på sig. I denna punkt fördelar sig även turisttrafiken mellan de två vägarna. 

Väg 69 är en tänkbar körväg för turisttrafik till flera av de större fjällanläggningarna bland annat 

Sälenfjällen, Idre, Vemdalen och Orsa Grönklitt. Sträckan Sörbo-Hagelnäs har räfflad mittlinje men 

resterande sträcka Falun-Hedemora saknar räfflad mittlinje.  

 

Figur 33. Direktutfarter vid Uppbo. 

Sträckan Falun-Hedemora har högst årsmedeldygnstrafik (ÅDT) omkring Falun där väg 69 har 

gemensam sträckning med E16 och trafikflödet är därför betydligt högre, cirka 13 000 – 16 000 

fordon/dygn. Söder om Falun avtar trafikflödet för att söder om Vika minska till cirka 2 900 

fordon/dygn. Kring Hedemora där väg 69 går gemensamt med väg 70 ökar återigen ÅDT till cirka 

9 700 fordon/dygn. Sträckan Falun-Hedemora har i huvudsak hastighetsbegränsning 80 km/h och är 

en vanlig tvåfältsväg utan mötesseparering.  

Kring Sörbo-Trollbo har ett förhållandevis stort antal viltolyckor inträffat. Mellan Falun och 

Hedemora är det endast en kortare sträcka vid E16 samt väg 70 där viltstängsel finns. I Uppbo 

passerar vägen igenom ett vattenskyddsområde.  

Väg 69 har mellan väg 776 och väg 773 enligt nationella vägdatabasen (NVDB) god 

trafiksäkerhetsklass för att söder om väg 773 ned till Hedemora återigen ha låg trafiksäkerhetsklass. 

Genom Hedemora är trafiksäkerhetsklassen god eller mycket god eftersom vägen är mittseparerad.  

Liksom för sträckan Rättvik – Falun framgick det vid workshopen att ett flertal korsningspunkter i och 

mellan Falun och Hedemora behöver trafiksäkras. Bland annat nämndes sträckan mellan 

Fäggeby/Uppbo och Vika, samt Fäggeby/Uppbo och Staberg/Kniva som svår med smal och krokig 

utformning, samt flertalet svåra korsningar. Inne i Fäggeby nämndes även trafiksäkerhetsbrister för 

oskyddade trafikanter. 
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För Falu tätort noterades flertalet synpunkter gällande bristande framkomlighet. Det är hög belastning 

på väg 69 framförallt i rusningstid med framkomlighetsproblem för busstrafiken. Det nämns bland 

annat att det tidvis är svårt att ta sig ut från Stennäset i Falun, att stor mängd tung trafik påverkar 

framkomligheten i korsningen med väg 50 samt att det vid sportevenemang vid Lugnet i Falu kommun 

är långa köer på väg 69.  

Väg 69 nämns som en barriär hela sträckan genom Falun, men även för resten av sträckan fram till 

Hedemora. Tillgängligheten till världsarvet vid Staberg/Kniva behöver förbättras och det finns ett 

behov av gång- och cykelväg mellan Staberg och Vika. Dessutom fanns det synpunkter om att det vid 

Uppbo/Fäggeby i Säters kommun saknades omkörningsmöjligheter för blåljustrafik.Ytterligare nämns 

behovet av översyn av tillgängliga busshållplatser längs hela sträckan Falun – Hedemora. 

Buller och luftkvalitet nämns som problem i Falun. I övrigt gällande miljö och hälsa nämns liksom för 

den norra delen av väg 69 problem med rikt djurliv och behov av viltpassager samt viltstängsel längs 

hela sträckan mellan Falun och Hedemora. Se Figur 34 för karta samt Bilaga 1 för fullständig 

sammanställning av workshop 11 september 2019. 

 

Figur 34. Behov och brister Falun-Hedemora (Bakgrundskarta: Lantmäteriet, 2019).   
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 Hedemora-Fagersta 
Väg 69 har för sträckan Hedemora-Fagersta gemensam sträckning med väg 70 genom Hedemora samt 

med väg 68 mellan Norberg-Fagersta. Fagersta kommun är en tydlig inpendlingskommun med en stor 

andel inpendlare ifrån Norberg och Västerås. Det finns däremot ingen stark arbetspendling mellan 

Norberg/Fagersta och Hedemora eller övriga orter längs stråket. Norberg/Fagersta har ett större 

utbyte mot Avesta samt Västerås och Hedemora har framförallt pendling mot Avesta, Borlänge och 

Säter. Att kopplingen mellan Norberg-Hedemora är svag kan även ses i årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) 

där trafikflödet är förhållandevis lågt mellan Norberg och Hedemora med cirka  1 100 – 1 500 

fordon/dygn. Detta kan jämföras med trafikflödet mellan Fagersta och Norberg på väg 68/69 där ÅDT 

är omkring 10 000 – 14 000 fordon/dygn. Det finns heller ingen kollektivtrafik mellan Hedemora och 

Norberg/Fagersta och för resor däremellan krävs i dagsläget ett byte i Avesta. Det finns även en 

alternativ körväg till väg 69 mellan Hedemora och Norberg/Fagersta vilket är att köra väg 70 samt väg 

68 via Avesta istället. Vägen via Avesta har högre standard men innebär en längre körväg och en något 

längre körtid.  

Hastighetsbegränsningen mellan Fagersta och Norberg är 100 km/h och vägen är en 2+1 väg samt har 

viltstängsel längs med båda sidor. Mellan Norberg och Hedemora är hastigheten 70-80 km/h och 

viltstängsel saknas. Dock har Hedermora-Fagersta färre antal viltolyckor än de två norra 

delsträckorna. Sträckan Hedemora-Norberg är ej mötesseparerad och sträckan saknar räfflad 

mittlinje. Enligt nationella vägdatabasen (NVDB) är trafiksäkerhetsklassen söder om Hedemora till 

Fagersta låg, undantaget sträckan mellan Fagersta och Norberg där den är mycket god.  

Vid workshopen framfördes synpunkter angående trafiksäkerhetsbrister gällande höga hastigheter 

längs sträckan Norberg – Hedemora. Kontroll mot Vägtrafikflödeskartan, med mätpunkt på väg 69 

mellan väg 745 och väg 750, visar att medelhastigheten för personbilar vid senaste mätningarna (år 

2018) ligger omkring 83-87 km/h. För lastbilar med respektive utan släp är medelhastigheten cirka 

70-74 km/h respektive 81-87 km/h. Skyltad hastighet på berörd sträcka är 70 km/h och hastigheten 

bedöms således vara hög. 

Ytterligare synpunkter som nämndes var trafiksäkerhetsbrister för fyrvägskorsningen mellan väg 69 

och väg 743, söder om Norberg. Skyltad hastighet går från 100 km/h till 60 km/h förbi korsningen för 

att fortsätta med 80 km/h efter korsningen vidare norrut. Hastigheten förbi korsningen upplevs som 

hög och det har inkommit flera kundärenden där man upplever att hastighetsefterlevnaden är låg.  

En brist gällande tillgängligheten var avsaknaden av rastplatser på sträckan mellan Norberg och 

Hedemora. Dessutom upplevdes väg 69 som en barriär genom Hedemora. Norr om Norberg angavs 

brister gällande tillgänglighet för oskyddade trafikanter, både längs och tvärs vägen. Ytterligare en 

tillgänglighetsbrist som framkom under workshopen var avsaknaden av kollektivtrafiklinjer över 

länsgränsen (mellan Hedemora och Norberg). Se Figur 35 för karta samt Bilaga 1 för fullständig 

sammanställning av workshop 11 september 2019. 
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Figur 35. Behov och brister Hedemora-Fagersta (Bakgrundskarta: Lantmäteriet, 2019). 

 

  



49 (106) 

2.4. Kommande utveckling - faktorer som har betydelse för studien 
Kommande utveckling som påverkar väg 69 presenteras i detta avsnitt.  

 Kommunal utveckling 

Rättvik  
Nya bostadsområden i Lerdal som ska anslutas till väg 69. I övrigt inget som påverkar väg 69. 

Leksand 
Ingen planerad utveckling som påverkar väg 69 nämnvärt.  

Falun 
Falu kommun har ett flertal planer som kan komma att påverka väg 69. I Figur 36 redovisas 

kommande utveckling i Falun och hur det påverkar stråket.  

 

Figur 36. Kommande utveckling i Falu kommun kopplat till väg 69 (Falu kommun, 2019).  

I Grycksbo planeras enligt pågående fördjupade översiktsplaner (FÖP) flera områden som har direkt 

koppling till väg 69, se Figur 37.  
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Figur 37. Kommande utveckling i Grycksbo kopplat till väg 69 (Falu kommun, 2019).  

I Falu kommuns cykelplan föreslås ett flertal åtgärder som nya cykelvägar samt hastighetssäkring av 

passager (Falu kommun, 2014). Nedan presenteras de åtgärder i cykelplanen som är inom 

åtgärdsvalsstudiens avgränsning, dvs. längs med väg 69. Mellan orterma Bjursås och Grycksbo föreslås 

en ny cykelväg längs med väg 69. Ny cykelväg föreslås även mellan Staberg och Färnviken/Vika. 

I Figur 38 redovisas föreslagna åtgärder i cykelplanen för Bjursås. Kring Bjursås föreslås bland annat:  

• Ny cykelväg längs väg 69 mellan Bjursåsvägen (väg 892) och väg 929 med förlängning till 

Grycksbo.  

• Hastighetssäkrad passage över väg 69 vid Bjursåsvägen (väg 892).  

• Cykelväg längs Bjursåsvägen (inne i tätorten) samt passageåtgärder längs Bjursåsvägen.  

 

Figur 38. Cykeltågärder i Bjursås (Falu kommun, 2014).  
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I Figur 39 redovisas föreslagna åtgärder i cykelplanen för Grycksbo. Bland annat föreslås:  

• Ny cykelväg längs väg 69 mellan Harmsarvsvägen och Svedjevägen med förlängning till 

Bjursås.  

• Ny cykelväg längs väg 69 mellan Kyrkbyvägen (väg 913) och passage över väg 69 vid 

Harmsarvsvägen. 

• Hastighetssäkrad passage över väg 69 vid Drottningvägen.  

• Cykelväg längs Drottningvägen (inne i tätorten) samt passageåtgärder längs Drottningvägen.  

 

Figur 39. Cykeltågärder i Grycksbo (Falu kommun, 2014). 

Säter 
Säters kommun har ett flertal utvecklingsområden som kan komma att påverka väg 69, se Figur 40.  

 

Figur 40. Kommande utveckling i Säters kommun kopplat till väg 69 (Säters kommun, 2019).   
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Hedemora 
I Hedemora planeras det för flera handels- och industriområden, se Figur 41. I Östra Tviksta planeras 

ett område för handel och/eller industri. I Gyntesbo/Brunna planeras ett större område för industrier 

och sällanvaruhandel. Brunna By/Norbergsvägen planeras för industri och sällanvaruhandel. 

Hedemora kommun har även uttryckt anspråk om en ny cirkulationsplats vid korsningen väg 69/70 

och Kraftgatan i Hedemora. I anslutningen till detta ligger Morängets handelsområde. Trafikverkets 

bedömning är att ytterligare en cirkulationsplats skulle försämra framkomligheten på de funktionellt 

prioriterade vägarna 69/70 och att dagens brister inte är tillräckligt stora för att motivera en 

ombyggnad. En dialog om cirkulationsplatsen har förts mellan Hedemora kommun och Trafikverket 

utanför denna åtgärdsvalsstudie.  

 

Figur 41. Kommande utveckling i Hedemora kommun kopplat till väg 69 (Hedemora kommun, 2019). 
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Norberg 
I Norberg har kommunen planer på att utveckla Prostudden och Västra centrum, se Figur 42. I 

Utvecklingsplan för Prostudden och Västra centrum anges att Prostudden ska utvecklas med cirka 55 

bostäder i form av flerbostadshus och radhus samt att Västra centrum ska utvecklas med 

flerbostadshus (Norbergs kommun, 2018).  

 

Figur 42. Utvecklingsområden i Norberg, Prostudden och Västra centrum (Norbergs kommun, 2018).  

I Norberg planeras även flerbostadshus i Klackberg med cirka 30 bostäder.  

Fagersta 
Ingen planerad utveckling som påverkar väg 69 nämnvärt.    
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2.5. Krav (funktion, tekniska, ekonomiska, miljö, trafiksäkerhet med mera) 

 Funktionskrav 
Väg 69 är en del av det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV) för dagliga persontransporter, 

långväga persontransporter, kollektivtrafik (bortsett från sträckan Hedemora-Norberg) samt för 

godstransporter. För vägar tillhörande det funktionellt prioriterade vägnätet har Trafikverket 

framtagit ett förhållningssätt som fungerar som ett underlag för att värna om vägarna och undvika 

åtgärder som kan påverka deras funktion negativt. Det är samtidigt ett underlag för prioritering av 

åtgärder för att bevara och höja tillgängligheten. Förhållningssättet ska följas i åtgärdsvalsstudien. 

Generellt sett är förutsägbarhet och hög tillförlitlighet vad gäller restid och vägstandard viktigt för 

vägar som ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV).  

 

Förutom funktionskrav på väg 69 som en del av det funktionellt prioriterade vägnätet, finns det 

ytterligare funktionskrav i form av god framkomlighet och tillgänglighet med hållbara transporter. 

Samtliga kommuner har som mål att utveckla ett hållbart transportsystem och öka användningen av 

hållbara transportmedel som kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. 

I Dalarnas länstransportplan och regional systemanalys Dalarna nämns bland annat krav på effektiva 

pendlingsmöjligheter till skola och arbete. Kollektivtrafiken ska öka sin marknadsandel mot bilen och 

grundläggande samhällsservice ska kunna nås inom 30 minuter med bil eller kollektivtrafik. Ökad 

tillgänglighet är något som även lyfts fram i Västmanlands regionala utvecklingsstrategi. Några av 

punkterna som nämns är krav på ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken och ökad tillgång till natur- 

och kulturmiljö.  

 Tekniska krav 
Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans framtagit regler för Vägar 

och gators utformning (VGU) vilka utgör de tekniska krav som tillämpas i åtgärdsvalsstudien. 

Inom ramen för den pågående hastighetsöversynen planeras väg 69 att justeras under 2019 (sträckan 

Falun-Rättvik). Långsiktigt har dock väg 69 ett hastighetsanspråk som är högre än 80 km/h då vägen 

är prioriterad i Dalarnas län för regional utveckling, långa transportavstånd, turism och 

arbetspendling. Därför finns behov av att se över möjligheten till mitträckesseparering utmed sträckan 

Falun-Rättvik i första hand. Detta då mitträcke eller en minst 8 m bred skiljeremsa krävs för vägar 

med referenshastighet (VR) ≥ 100km/tim (Trafikverket & SKL, 2020). Enligt Trafikverkets riktlinjer 

Beslut om högsta tillåtna hastighetsgräns på befintlig väg (TDOK: 2018:0644) beskrivs följande 

riktlinjer för val av hastighetsbegränsning; för ej mötesfri tvåfältsväg VR 80 krävs mittlinje och vid 

trafikflöden över 1500 f/d (ÅDT) bör mittlinjen kompletteras med mitträfflor, men vägen kan även 

mittsepareras med mitträcke. För val av hastighetsbegränsning 90 km/h för ej mötesfria vägar gäller 

att om hastighetsbegränsning 90 km/tim ska kunna användas så får trafikflödet inte överstiga 2000 

f/d (ÅDT) samt att andelen räfflad sträcka bör uppgå till minst 75 %. 

Separata cykelbanor saknas på större delen av sträckan längs med väg 69. Cykelbanor existerar endast 

på fyra delsträckor, mellan Oti och Fagersta, mellan Norberg och Kärrgruvan, mellan Uddnäs och 

Kniva (söder om Falun) samt mellan Bergsgården och Grycksbo. Enligt VGU ska separering av gång- 

och cykeltrafiken ifrån motorfordonstrafik ske enligt Tabell 4.  
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Tabell 4. GC-separering vid olika referenshastigheter (VR) (Trafikverket & SKL, 2020). 

 
 

GCM-handboken: Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus 

rekommenderar i sin tur att gående separeras ifrån biltrafiken med en gångbana vid hastighetsgränser 

mellan 40 och 60 km/h. Vid hastighetsgräns 70 km/h eller mer, rekommenderas avskild gångbana 

(med räcke/bred skiljeremsa). Gångbana utan avskiljning ger mindre god standard vid 70 km/h. För 

separering av cyklister från biltrafik rekommenderas vid hastighetsgräns 50 km/h cykelbana eller 

cykelfält. Cykelfält är särskilt lämpligt om det främst är vuxna som cyklar sträckan. Vid 

hastighetsgränser 70 km/h eller mer, rekommenderas en avskild cykelbana (med räcke/bred 

skiljeremsa). Cykelbana utan avskiljning kan användas men ger då mindre god standard.  

 Miljökrav 
I området finns som tidigare nämnts miljöaspekter som är viktiga att beakta. Åtgärdsvalsstudien 

behöver förhålla sig till omgivande natur- och kulturmiljöer.  

 

För ett vattenskyddsområde finns särskilda skyddsföreskrifter med krav och bestämmelser som 

kommun eller Länstyrelsen har upprättat. I övrigt gäller Miljöbalken med dess förordningar och 

föreskrifter. 

 

Som tidigare nämnts utgör väg 69 en barriär för både människor och djur. Enligt VGU ska det vid 

användning av längre avsnitt med sido- och/eller mitträcke göras en analys av räckets barriäreffekt 

utifrån faunasynpunkt samt om räcket kan medföra behov av viltstängsel och faunapassage. 

Faunapassager kan utformas på olika sätt, exempelvis som faunabroar, ekodukter och tunnlar. 

Passager i form av broar ska enligt VGU vara lokalt anpassade, ansluta till den omgivande naturen och 

utformas efter målarternas specifika krav. Vid väg 69 kan det vara aktuellt med en utterpassage vilket 

är en torr passage under väg, avsedd för utter. Kraven på utformingen av dessa varierar beroende på 

val av typ av passage och framgår i VGU. 
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 Trafiksäkerhetskrav 
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på vägar på landsbygd är normalt låg eftersom många 

vägar har hög hastighet (över 50 km/h) och inga separerade gång- och cykelbanor. För 

motorfordonstrafiken är vägen mer anpassad och dimensionerad med en linjeföring samt sikt för en 

viss hastighet, vilket anges i VGU Krav (Trafikverket & SKL, 2020). Detta innebär att en landsväg utan 

separerade gång- och cykelbanor inte uppfyller krav på god trafiksäkerhet och tillgänglighet för 

oskyddade trafikanter. 
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2.6. Mål för lösningar (eftersträvad kvalitet) 
Målet för denna åtgärdsvalsstudie är att nå en samsyn mellan viktiga aktörer om nuvarande brister 

och behov samt mål och åtgärder som behöver vidtas främst för oskyddade trafikanter. 

Åtgärdsvalsstudien behöver förhålla sig till de nationella transportpolitiska målen samt viktiga 

regionala och lokala mål i sammanhanget. Slutligen sätts specifika mål för studien. 

 Nationella mål (transportpolitiska målen)  

Transportpolitikens övergripande mål  
”Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet” (Prop. 

2008/09:93).  

Funktionsmålet – tillgänglighet  
”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. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive 

mäns transportbehov” (Prop. 2008/09:93).  

Funktionsmålet har konkretiserats i följande preciseringar:  

• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.  

• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 

konkurrenskraften.  

• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder.  

• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett 

jämställt samhälle.  

• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.  

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i 

trafikmiljöer ökar.  

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.  

Hänsynsmålet – säkerhet, miljö och hälsa  
”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas 

eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa” (Prop. 

2008/09:93).  

Hänsynsmålet har konkretiserats i följande preciseringar.  

• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas 

med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.  

• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet 

allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.  

• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet minskar fortlöpande.  

• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom luftfartsområdet minskar fortlöpande.  

• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan nås genom en 

stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör 

Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.  

• Transportsektorn bidrar till att det övergripande generationsmålet för miljö och övriga 

miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska mål där 

transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.  
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 Regionala mål 
Som presenterades under initiera finns det ett antal regionala styrdokument och regionala mål för 

Dalarna och Västmanland som är viktiga för åtgärdsvalsstudien att förhålla sig till. De regionala 

styrdokumenten har sammanfattats av arbetsgruppen till ett antal mål som är relevanta för 

åtgärdsvalsstudien: 

• Attraktivare kollektivtrafik med ökad marknadsandel. 

• Ökad miljö- och klimathänsyn i transportsystemet. 

• Ökad tillgång till värdefulla natur- och kulturmiljöer.  

• Säker trafik – minska antalet döda och skadade. 

• Effektiva näringslivstransporter och effektiv pendling. 

• Omställning av besöksnäringens transporter från bilresor till mer hållbara resor.  

• Flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad som främjar regional utveckling.  

 Lokala mål 
De kommunala översiktsplanerna och deras mål presenterades under initiera. De kommunala mål 

som varit gemensamma för flera kommuner har sedan sammanfattats till ett antal mål som är 

relevanta för åtgärdsvalsstudien: 

• Ökad andelen resor med hållbara transporter. 

o Miljövänliga buss- och tågförbindelser. 

o Utveckla gång- och cykelnätet. 

• Stärka den regionala tillgängligheten och kommunikationerna. 

• Förbättrade möjligheter till arbetspendling. 
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 Projektspecifika mål 
För åtgärdsvalsstudien har ett antal projektspecifika mål definierats under arbetets gång i samverkan 

med deltagande parter, bland annat i samband med den workshop som genomfördes i september 

2019. Det beslutades att formulera övergripande mål för hela stråket samt ett antal inriktningsmål för 

respektive delsträcka. Inriktningsmålen anger fokusområden för respektive delsträcka och 

kompletterar de övergripande målen för hela stråket. Ingen prioritering mellan målen har gjorts.  

Övergripande mål 
A. Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga trafikanter 

• Trafiksäkert att färdas längs med samt att i tätorter korsa väg 69. 

• Minskat antal döda och svårt skadade.  

• Ökad rörlighet längs med stråket.  

B. Förstärkt och gynnad regional och lokal utveckling 

• God tillgång och tillgänglighet till infrastruktur. 

• Möta näringslivets och besöksnäringens behov av transporter.  

C. Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem 

• Kollektivtrafik ska bidra till hållbar utveckling genom att öka sin marknadsandel mot 

bilen.  

• Ökat resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik i stråket. 

• Minimering av transportsystemets miljöstörningar samt påverkan på natur- och 

kulturmiljön.   

Rättvik-Falun 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet, även vid höga säsongsbetonade 

trafikmängder samt vid omledning av trafik.   

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter 

(speciellt skolbarn) i tätorter längs delsträckan.  

• Inriktningsmål 3: Minimering av vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och 

verka för en anpassning till lokalsamhällenas villkor.  

• Inriktningsmål 4: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för den lokala trafiken.  

Falun-Hedemora 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet, även vid höga säsongsbetonade 

trafikmängder samt vid omledning av trafik.  

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för den lokala trafiken i tätorter 

och småorter.  

• Inriktningsmål 3: Minimering av vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och 

verka för en anpassning till lokalsamhällenas villkor.  

Hedemora-Fagersta 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet vid bristfälliga punkter och sträckor.  

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter i 

tätorterna.  
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 Målkonflikter 
De transportpolitiska målen samt regionala, lokala och projektspecifika mål för studien bedöms 

inneha få målkonflikter utan målen stödjer mestadels varandra.  

Då väg 69 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV) förekommer det dock en konflikt mellan 

mål för nationell och regional tillgänglighet samt målet om ökad trafiksäkerhet och åtgärder för 

oskyddade trafikanter. 

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja  ☒   Nej   ☐ 

 
Eventuell kommentar:  
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3. Pröva tänkbara lösningar

3.1. Åtgärdsgenerering
Åtgärdsgenereringen inleds med de åtgärder som är generella för hela stråket. Därefter presenteras åtgärderna för respektive delsträcka: Rättvik-Falun, Falun-

Hedemora samt Hedemora-Fagersta. Kostnadsuppskattningen baseras på en grov kostnadsindikation, och siffrorna är avrundade eftersom det är just en 

uppskattning, i detta tidiga skede.

 Generella åtgärder för stråket
I tabellen nedan redovisas generella åtgärder som berör hela stråket Rättvik-Fagersta. Måluppfyllelsen är bedömd i förhållande till de övegripande målen för

hela sträckan, se avsnitt 2.6.4. 

Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad kostnad 
för åtgärd  
(Prisnivå 2020-01) 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Medel/Hög)  

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

1.  

Ökad andel 
hållbara resor 
för ett 
långsiktigt  
hållbart 
transportsystem 

Beteendepåverkan mot 
ett mer hållbart resande 
genom informations-
kampanjer och liknande. 

1. Tänk om 
Mål A – Låg 
Mål B – Medel 
Mål C – Hög 

700 tkr Hög Ja 
Ökat resande med hållbara 
transportmedel kan leda till ett 
minskat antal fordon i stråket. 

2.  
Arbeta för att få fler 
kundgrupper att åka 
kollektivt.  

1. Tänk om 
Mål A – Låg 
Mål B – Låg 
Mål C – Medel 

440 tkr Medel Ja 

Åtgärden kan innebära ökat 
resande med hållbara 
transportmedel. Åtgärden är inte 
specifik för stråket  
Rättvik-Fagersta utan bör 
genomföras på en regional nivå.    

3.  
Främja en överflyttning 
av gods på väg till 
järnväg.  

2. Optimera 
Mål A – Hög 
Mål B – Medel 
Mål C – Hög 

700 tkr Medel Ja 

Åtgärdsförslaget stödjs av den 
nationella godsstrategin.  
Utnyttja befintligt industrispår  
Falun-Grycksbo.  

4.  
Främja distansarbete 
och företagshotell på 
serviceorterna. 

1. Tänk om 
Mål A – Låg 
Mål B – Hög 
Mål C – Medel 

350 tkr Medel Ja 

Åtgärden kan bidra till ett 
minskat behov av resor. Fiber 
framförs vara en viktig 
förutsättning för genomförande 
av åtgärdsförslaget.  
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5.  

Ökad andel 
hållbara resor 
för ett 
långsiktigt  
hållbart 
transportsystem 

Främja arbete hemifrån 
eller på distans under 
stugbytardagar.  

1. Tänk om 
Mål A – Medel 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

350 tkr Medel Ja 

Åtgärdsförslaget kan bidra till en 
minskning av trafiktopparna.  
Åtgärdsförslaget kan bedrivas 
genom informationskampanjer 
och liknande från kommuner och 
arbetsgivare i stråket.  

6.  

Främja samåkning 
genom att underlätta 
samordning genom  
t.ex. en app.  

1. Tänk om 
Mål A – Medel 
Mål B – Medel 
Mål C – Hög 

350 tkr Medel Ja 
Åtgärden främjar en hållbar 
bilanvändning med minskat antal 
bilar på vägarna.  

7.  

Hela resan på ett 
resekort, inkluderar 
kollektivtrafik, cykel, 
taxi med mera (Maas).  

1. Tänk om 
Mål A – Låg 
Mål B – Medel 
Mål C – Medel  

200 tkr Medel Ja 

Åtgärden främjar resande med 
hållbara transportmedel. 
Åtgärden är inte specifik för 
stråket Rättvik-Fagersta utan bör 
genomföras på en regional nivå.    

8.  
Resa på samma kort 
över länsgräns. 

1. Tänk om 
Mål A – Låg 
Mål B – Hög 
Mål C – Medel 

100 tkr Hög Ja 
Åtgärden syftar till att underlätta 
utvecklingen av regional pendling.  

9.  
Erbjuda och påverka 
turister att välja hållbara 
transporter.  

1. Tänk om 
Mål A – Medel 
Mål B – Medel 
Mål C – Hög 

350 tkr Medel Ja 

Ett ökat resande med buss och tåg 
till fjällanläggningarna är positivt 
för miljön och klimatet samt ökar 
tillgänglighet för den lokala och 
regionala trafiken. Åtgärden är en 
fråga för fjällanläggningarna.  

10.  
Styra turisttrafiken så att 
all trafik inte kör samma 
dagar.  

1. Tänk om 
Mål A – Medel 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

350 tkr Hög Ja 

Åtgärdsförslaget kan bidra till en 
minskning av trafiktopparna. 
Åtgärden är en fråga för 
fjällanläggningarna.   

11.  
Säsongsbuss/tåg för 
vinterfjällturism.  

1. Tänk om 
Mål A – Medel 
Mål B – Medel 
Mål C – Hög 

200 tkr    Medel        Ja
Åtgärden kan genomföras med 
kommersiell turisttrafik eller 
utökad regionaltrafik. 

12.  
Möjliggör för 
transfertrafik ifrån 
tågstationer.  

2. Optimera 
Mål A – Låg 
Mål B – Låg 
Mål C – Medel 

100 tkr Medel Ja 
Åtgärdsförslaget kan bidra till ett 
mer hållbart resande och ett 
minskat trafikflöde i stråket.  
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13.  

Ökad andel 
hållbara resor 
för ett 
långsiktigt  
hållbart 
transportsystem 

Anpassade tågvagnar 
och bussar för att 
hantera och kunna ta 
med bagage, skidor eller 
cykel.  

2. Optimera 
Mål A – Låg 
Mål B – Medel 
Mål C – Medel 

300 tkr Medel Ja 
Åtgärden är en fråga för 
Dalatrafik och Västmanlands 
lokaltrafik.  

14.  
Incheckning via app för 
resenärer samt bagage 
på tåg.   

2. Optimera 
Mål A – Låg 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

- Medel Nej 
Måluppfyllelsen bedöms vara låg. 
Åtgärden är inte motiverad.  

15.  

Samordning och 
koordinering av 
skolornas starttider och 
bussarnas avgångar.  

2. Optimera 
Mål A – Låg 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

350 tkr Medel Ja 

Åtgärden är en fråga för 
Dalatrafik, Västmanlands 
lokaltrafik och kommunerna i 
stråket. Åtgärden innebär att 
optimera och planera 
bussavgångarna och skolornas 
starttid så att så många som 
möjligt kan åka kollektivt. 
Avgångarna kan även nyttjas av 
arbetspendlare.  

16.  
Hyr- eller lånecyklar på 
kollektivtrafik-
knutpunkter. 

1. Tänk om 
Mål A – Låg 
Mål B – Medel 
Mål C – Hög 

- Medel Nej 

Kundunderlaget samt avstånden 
bedöms vara för långa för att 
åtgärden ska vara motiverad. 
Istället förespråkas åtgärd 13. 

17.  
Ökad turtäthet för 
kollektivtrafiken.  

1. Tänk om 
Mål A – Medel 
Mål B – Hög 
Mål C – Hög 

250 tkr Medel Ja 

Frågan bör utredas vidare. 
Åtgärden är en fråga för 
Dalatrafik och Västmanlands 
lokaltrafik.  

18.  
Signal på busshållplats 
om att resenärer finns.  

2. Optimera 
Mål A – Medel 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

100 tkr    Hög        Ja

Avser utredning. Åtgärden kan 
bidra till höjd framkomlighet för 
kollektivtrafiken. Åtgärden kan 
även leda till ett minskat antal 
kraftiga inbromsningar vid 
hållplatserna, vilket minskar 
olycksrisken för efterföljande 
trafik.  
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19.  

Ökad andel 
hållbara resor 
för ett 
långsiktigt  
hållbart 
transportsystem 

Översyn av 
busshållplatser och 
behov av upprustning 
(inkl. säkra gångvägar 
till hållplatserna). 

2. Optimera 
Mål A – Hög 
Mål B – Medel 
Mål C – Medel 

600 tkr Hög Ja 

Översyn av hållplatser för att 
uppnå tillgängliga hållplatser med 
säkra anslutningar. Översynen 
inkluderar att avgöra standard för 
hållpatserna. Vilka hållplatser 
som ska upprustas behöver dock 
utredas vidare.  

20.  Prioriterat körfält på väg 
69 för bussar. 

2. Optimera 
Mål A – Låg 
Mål B – Medel 
Mål C – Hög 

250 tkr Medel Ja 

Åtgärdsförslaget kan vara aktuellt 
kring tätorterna Falun och ev. 
Hedemora men vidare utredning 
krävs.  

21.  

Utred möjliga lägen för 
pendlarparkeringar 
längs stråket för både bil 
och cykel. 

2. Optimera 
Mål A – Låg 
Mål B – Hög 
Mål C – Hög 

250 tkr Hög Ja 

Ett antal pendlarparkeringar har 
preciserats bland åtgärds-
förslagen, se åtgärd 45 och 81. 
Åtgärden främjar hållbart resande 
och stödjer den regionala 
utvecklingen.  

22.  

Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 
och trygghet 
främst för 
oskyddade 
trafikanter 

Felanmälansapp för drift 
och underhåll på 
kommunerna.  

2. Optimera 
Mål A – Låg 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

- Medel Nej  

Måluppfyllelsen bedöms vara låg. 
Åtgärden är inte motiverad. 
Felanmälan via kommunernas 
hemsidor bedöms vara tillräcklig. 

23.  

Utredning och översyn 
av korsningar och 
passager i tätorterna 
längs väg 69 för att nå 
trafiksäkerhetshöjande 
effekter. 

2. Optimera 
Mål A – Hög 
Mål B – Medel 
Mål C – Medel 

300 tkr Hög Ja 

Generell översyn och utredning 
för hela sträckan. I åtgärden ingår 
att samordna passagerna. Ett 
flertal passager har preciserats 
bland åtgärdsförslagen. 

24.  

Åtgärder i tätorterna 
längs väg 69 för att 
tydliggöra ankomst till 
tätorten samt för att 
åstadkomma en 
hastighetsdämpning.  

2. Optimera 
Mål A – Hög 
Mål B – Låg 
Mål C – Medel 

800 tkr Medel Ja 
Kan exempelvis genomföras med 
hjälp av tätortsportar. 

25.  

Översyn av belysning på 
befintliga gång- och 
cykelbanor samt vid 
passager och 
busshållplatser. 

2. Optimera 
Mål A – Hög 
Mål B – Medel 
Mål C – Medel 

300 tkr    Hög        Ja
Generell åtgärd att genomföra en 
översyn av belysning i hela 
stråket.  
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26.  Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 
och trygghet 
främst för 
oskyddade 
trafikanter 

Planskilda passager för 
gång- och cykeltrafiken. 

3. Bygg om 
Mål A – Hög 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

- Medel Nej 

Rekommenderas ej att 
genomföras som en generell 
åtgärd utan bör behandlas för 
respektive delsträcka.  
Åtgärdsförslaget innebär höga 
investeringskostnader.  

27.  

Tillgång till andra 
driftmetoder för att 
bygga mindre 
kostsamma gång- och 
cykelvägar. 

2. Optimera 
Mål A – Låg 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

- Medel Nej 

Studien går ej vidare med 
åtgärdsförslaget då 
måluppfyllelsen bedöms vara låg. 
Åtgärder för gång- och cykeltrafik 
föreslås för respektive delsträcka. 

28.  

Tillgänglighet 
och 
trafiksäkerhet 
främst för 
motorfordons-
trafik 

Trafiksäkerhets-
kampanjer för att 
uppmana till att hålla 
hastigheten.   

1. Tänk om 
Mål A – Medel  
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

400 tkr    Hög        Ja             
Åtgärden är en fråga för
kommunerna längs stråket. 

29.  

Trafiksäkerhetsapp för 
att uppmuntra 
trafiksäkra resor till och 
från fjällanläggningarna.   

1. Tänk om 
Mål A – Medel 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

400 tkr    Medel        Ja
Åtgärden syftar till att uppmuntra 
trafiksäkert körbeteende genom 
incitament i form av en tävling.  

30.  Variabel hastighet under 
högtrafiktimmar.  

2. Optimera 
Mål A – Hög 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

200 tkr Hög Ja 
Trafiksäkerhetsåtgärd som bör 
utredas vidare för stråket.  

31.  

Information till villa-
ägare om att inte mata 
djur eller t.ex. lämna 
äpplen i trädgården.  

1. Tänk om 
Mål A – Medel 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

200 tkr    Hög        Ja
Åtgärden syftar till att minska vilt 
i närhet av bebyggelse för att 
minska antalet viltolyckor.  

32.  ITS-skylt för vilt.  2. Optimera 
Mål A – Medel 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

- Hög Nej 

Åtgärdsförslaget rekommenderas 
ej som generell åtgärd. Istället 
rekommenderas åtgärd 66-68 
och åtgärd 88. 

33.  
Viltstängsel och portar 
eller trygga viltpassager.  

2. Optimera 
Mål A – Medel 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

- Hög Nej 

Åtgärdsförslaget rekommenderas 
ej som generell åtgärd. Istället 
rekommenderas åtgärd 66-68 
och åtgärd 88. 

34.  

Siktröjning av skog längs 
vägarna för bättre 
möjlighet att upptäcka 
vilt.  

2. Optimera 
Mål A – Medel 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

- Hög Nej 

Åtgärdsförslaget rekommenderas 
ej som generell åtgärd. Istället 
rekommenderas åtgärd 66-68 
och åtgärd 88. 



  66 (106) 

 

35.  

Tillgänglighet 
och 
trafiksäkerhet 
främst för 
motorfordons-
trafik 

Efterhållning av 
djurpopulationen i 
området.  

2. Optimera 
Mål A – Medel 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

- Hög Nej 

Ej tillräcklig med underlag för att 
gå vidare med åtgärdsförslaget. 
Åtgärden är en naturvårds- och 
viltvårdsfråga som ej behandlas 
inom ramen för åtgärdsvals-
studien.  

36.  
Översyn av utfarter i 
stråket och samordna 
samt slopa utfarter.  

2. Optimera 
Mål A – Medel 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

300 tkr Medel Ja 

Generell åtgärd och översyn i 
stråket. Minskat antal utfarter kan 
bidra till en förbättrad 
trafiksäkerhet. 

37.  
Generell översyn av 
sidoområden.  

2. Optimera 
Mål A – Medel 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

100 tkr Medel Ja 
Översyn och sidoområdesåtgärder 
för stråket Rättvik-Fagersta. 

38.  

Enkel och tydlig 
vägvisning i och genom 
tätorterna.  

2. Optimera 
Mål A – Medel 
Mål B – Medel 
Mål C – Låg 

100 tkr Hög Ja En översyn av vägvisningen. 

39.  

Ökad tillgänglighet till 
stråket genom 
korsningsåtgärder.  

3. Bygg om 
Mål A – Medel 
Mål B – Låg 
Mål C – Låg 

- Låg Nej 
Åtgärdsförslaget rekommenderas 
ej som en generell åtgärd.  

40.  
Kombinera 
uppsamlingsvägar med 
gång- och cykeltrafik. 

3. Bygg om 
Mål A – Hög 
Mål B – Låg 
Mål C – Medel 

200 tkr Hög Ja 

Åtgärden hänger samman med 
åtgärd 36 och en utfartssanering 
där nya uppsamlingsvägar 
anläggs.  

41.  

Miljö samt 
natur- och 
kulturmiljö 

Statlig subventionering 
för elbilar.  

1. Tänk om 
Mål A – Låg  
Mål B – Låg 
Mål C – Medel 

- Låg Nej 
Åtgärden är utanför 
åtgärdsvalsstudiens avgränsning.  

42.  
Bullerutredning samt ev.  
åtgärder för minskat 
buller längs stråket. 

2. Optimera 
Mål A – Låg 
Mål B – Låg 
Mål C – Medel 

2 000 tkr   Medel        Ja
Exempel på åtgärder skulle kunna 
vara bullerskydd, tyst asfalt eller 
liknande.  

43.  
Laddstolpar på 
strategiska platser. 

2. Optimera 
Mål A – Låg 
Mål B – Medel 
Mål C – Medel 

50 tkr Hög Ja 
Samordnas med 
pendelparkeringar.  

44.  
Tankställen med 
alternativa drivmedel.  

2. Optimera 
Mål A – Låg 
Mål B – Låg 
Mål C – Medel 

50 tkr Hög Ja 
Kan samordnas med 
pendelparkeringar.  
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 Rättvik-Falun
I tabellen nedan presenteras åtgärdsförslag för sträckan Rättvik-Falun. Måluppfyllelsen är bedömd i förhållande till inriktningsmålen för sträckan Rättvik-

Falun, se avsnitt 2.6.4. Kostnadsuppskattningen som anges i tabellen nedan inkluderar ej byggherrekostnader. Åtgärdsförslagen finns illustrerade i Bilaga 

3 – Kartbilder över åtgärdsförslag.

Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad kostnad 
för åtgärd 
(Prisnivå 2020-01, 
exkl. byggherrekostnader) 

Bedömning 
genomförbarhet 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

45.  

Ökad andel 
hållbara resor 
för ett 
långsiktigt  
hållbart 
transportsystem 

Pendelparkering i 
Rättvik vid 
Hantverksbyn.  

3. Bygg om 

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Medel  
Mål 3 – Medel 
Mål 4 – Medel 

450 tkr    Hög        Ja

Strategiskt läge och föreslagen 
pendlarparkering kan nyttjas för 
samåkning samt byte till 
kollektivtrafik på både väg 69 och 
väg 70.  

46.  

Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 
och trygghet 
främst för 
oskyddade 
trafikanter 

I Bjursås och Grycksbo, 
bredare vägrenar för 
gång- och 
cykeltrafikanter.  

2. Optimera  

Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Låg  
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Låg 

- Medel Nej 

Åtgärden bedöms ej ge tillräcklig 
god effekt för oskyddade 
trafikanter. Därför 
rekommenderas istället en 
separat gång- och cykelbana, se 
åtgärd 51.  

47.  
Ny gång- och cykelväg 
mellan Bjursås-
Grycksbo. 

3. Bygg om 

Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Hög 
Mål 3 – Medel 
Mål 4 – Låg 

35 000 tkr   Hög        Ja

Åtgärdsförslaget innebär ökad 
trafiksäkerhet och tillgänglighet 
för oskyddade trafikanter. 
Åtgärden kan ev. i kombination 
med hastighetssäkrande åtgärder 
vid passager innebära minskning 
av antal skolskjutsar.  

48.  
Gång- och cykelbana 
genom Bjursås. 

3. Bygg om 

Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Hög  
Mål 3 – Medel 
Mål 4 – Låg 

30 000 tkr   Hög        Ja
Ökad trafiksäkerhet och 
tillgänglighet för oskyddade 
trafikanter i Bjursås.  
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49.  

Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 
och trygghet 
främst för 
oskyddade 
trafikanter 

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetsåtgärder 
för framförallt gång- och 
cykeltrafik i Bjursås vid 
korsningen mellan väg 
69 och Bjursåsvägen 
genom förbättrad 
passage samt bredare 
mittrefug på 
Bjursåsvägen. 

3. Bygg om 

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Hög  
Mål 3 – Medel 
Mål 4 – Hög 

200 tkr Hög Ja 

Åtgärdsförslaget innebär 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
vid passage för ökad säkerhet för 
oskyddade trafikanter.  

50.  

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetsåtgärder 
för framförallt gång- och 
cykeltrafik i Bjursås vid 
korsningen mellan väg 
69 och Nedre 
Larssveden genom ny 
passage över väg 69 
samt bredare mittrefug 
på Nedre Larssveden.  

3. Bygg om 

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Hög  
Mål 3 – Medel 
Mål 4 – Hög 

200 tkr    Medel        Ja

Åtgärdsförslaget inkluderar både 
åtgärder för oskyddade 
trafikanter och för 
motorfordonstrafiken. Vid Nedre 
Larssveden finns ingen befintlig 
passage och det bedöms ej 
behövas i nuläget. Studien 
rekommenderar istället 
hastighetssäkring av passage vid 
Bjursåsvägen samt gång- och 
cykelbana genom Bjursås, se 
åtgärd 48 och åtgärd 49. En 
passage vid Nedre Larssveden 
kan dock bli aktuell vid ny gång- 
och cykelbana genom Bjursås, 
beroende på vilken sida den 
anläggs på. Åtgärden inkluderar 
även tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
för motorfordonstrafik som 
mittrefuger och siktförbättringar. 

51.  
Gång- och cykelbana 
genom Grycksbo. 

3. Bygg om 

Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Hög  
Mål 3 – Medel 
Mål 4 – Låg 

35 000 tkr   Hög        Ja
Ökad trafiksäkerhet och 
tillgänglighet för oskyddade 
trafikanter i Grycksbo.  
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52.  

Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 
och trygghet 
främst för 
oskyddade 
trafikanter 

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetsåtgärder 
för framförallt gång- och 
cykeltrafik i Grycksbo 
vid korsningen mellan 
väg 69 och 
Drottningvägen genom 
förbättrad passage, nya 
gångvägar till 
busshållplatsen samt 
längre vilplan på 
Drottningvägen. 

2. Optimera  

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Hög  
Mål 3 – Medel 
Mål 4 – Hög 

2 000 tkr    Hög        Ja

Åtgärdsförslaget innebär 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
vid passagen för ökad säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt ökad 
tillgänglighet till busshållplatsen 
Drottningvägen Grycksbo. 
Åtgärden inkluderar även 
tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
för motorfordonstrafik som 
längre vilplan för bättre sikt. En 
ombyggnad av korsningen kan 
vara aktuellt och ombyggnad till 
en cirkulationsplats kan utredas.   

53.  
Gång- och cykeltunnel 
under väg 69 i höjd med 
Drottningvägen. 

3. Bygg om 

Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Hög  
Mål 3 – Medel 
Mål 4 – Medel 

- Hög Nej 

Åtgärdsförslaget är en alternativ 
lösning till passage i plan, se 
åtgärd 52 och kan vara aktuell på 
längre sikt vid ev. exploatering 
öster om väg 69. Studien går ej 
vidare med åtgärdsförslaget i 
detta skede pga. osäkerheter 
kring exploateringen och 
förespråkar istället åtgärd 52.  

54.  

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetsåtgärder 
för gång- och cykeltrafik 
vid passage i Grycksbo 
vid korsning mellan väg 
69 och väg 913 
(Kyrkbyvägen) samt 
upprustning av 
busshållplatsen 
Grycksbo Södra. 

2. Optimera  

Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Hög  
Mål 3 – Medel 
Mål 4 – Medel 

350 tkr Hög Ja 

Åtgärdsförslaget innebär 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
vid passagen för ökad säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt ökad 
tillgänglighet till busshållplatsen 
Grycksbo Södra. Åtgärden 
inkluder även upprustning av 
busshållplatsen.  
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55.  

Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 
och trygghet 
främst för 
oskyddade 
trafikanter 

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetsåtgärder 
för gång- och cykeltrafik 
vid befintligt 
övergångställe över väg 
69 i Grycksbo vid 
korsning med 
Harmsarvsvägen.  

2. Optimera  

Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Hög  
Mål 3 – Medel 
Mål 4 – Medel 

150 tkr Hög Ja 

Åtgärdsförslaget bidrar till ökad 
säkerhet för oskyddade 
trafikanter och bidrar till att de 
kan förflytta sig säkert.  

56.  
Förlängning av gång- 
och cykelväg mellan 
Grycksbo-Falun.  

3. Bygg om 

Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Hög 
Mål 3 – Medel 
Mål 4 – Låg 

48 000 tkr Hög Ja 

Förlängning av befintlig gång- 
och cykelväg Grycksbo-
Bergsgården (väg 870) vidare mot 
Falun. Antingen längs väg 69 eller 
via Gamla Grycksbovägen.  

57.  

Ny passage över väg 69 
strax norr om 
korsningen in till 
Lövhyddan. 

2. Optimera  

Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Hög 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Låg 

6 000 tkr Medel Ja 

Ny passage för att binda ihop 
Varpan med Stångtjärn. Ökad 
rörlighet i området på grund av 
nya bostadsområden. Åtgärden är 
särskilt aktuell vid fortsatt 
exploatering. Passagen bör vara 
planskild.  

58.  

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder för gång- och 
cykeltrafik vid passage 
norr om Jungfru-
rondellen (väg 69/ E16).  

2. Optimera 

Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Hög  
Mål 3 – Medel 
Mål 4 – Medel 

300 tkr Hög Ja 

Åtgärder vid befintlig gång- och 
cykelpassage i anslutning till 
busshållplats 
Jungfrubergsrondellen.  

59.  
Tillgänglighet 
och 
trafiksäkerhet 
främst för 
motorfordons-
trafik 

Trafiksäkerhetskamera – 
ATK på sträckan  
Rättvik-Falun.  

2. Optimera 

Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Medel 

7 500 tkr Hög Ja 
Fler ATK på sträckan Rättvik-
Falun. Vidare utredning krävs för 
att avgöra lämplig placering.  

60.  
Siktröjning i korsningar 
på sträckan  
Rättvik-Falun.  

2. Optimera 

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Hög 

150 tkr Medel Ja 

Åtgärd för att förbättra sikt i 
korsningar på sträckan. Vidare 
utredning för att bedöma för vilka 
korsningar som siktröjning krävs. 
Ett antal har preciserats bland 
åtgärdsförslagen.  
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61.  

Tillgänglighet 
och 
trafiksäkerhet 
främst för 
motorfordons-
trafik 

Räfflad mittlinje  
Rättvik-Falun. 

2. Optimera 

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Hög 

- Hög Nej Räfflad mittlinje finns redan.  

62.  
Mittseparering  
Rättvik-Falun. 

4. Bygg nytt 

Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Låg 

560 000 tkr   Medel        Ja

Åtgärden antas innebära en 
hastighetshöjning till 100 km/h. 
Sträckan Rättvik-Bjursås har ett 
trafikflöde (ÅDT) på cirka 4 000 
f/d och Bjursås-Falun har ett 
trafikflöde (ÅDT) på omkring 
7 500 – 9 000 f/d.  

63.  
Mittseparering 
Bjursås-Falun. 

4. Bygg nytt 

Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Hög 

180 000 tkr Medel Ja 

Åtgärden antas innebära en 
hastighetshöjning till 100 km/h. 
Sträckan har ett trafikflöde (ÅDT) 
omkring 7 500 – 9 000 f/d.  

64.  
Mittseparering  
Bjursås-Grycksbo. 

4. Bygg nytt 

Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Låg 

- Medel Nej 

För kort sträcka för att motivera 
mittseparering. Studien 
förespråkar istället åtgärd 62 
eller åtgärd 63.  

65.  
Viltstängel och portar, 
på sträckan Rättvik-
Falun. 

2. Optimera 

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Medel 

- Medel Nej 

Åtgärdsförslaget rekommenderas 
ej som generell åtgärd på hela 
sträckan. Istället rekommenderas 
åtgärd 66, åtgärd 67 och åtgärd 
68.  

66.  
Viltstängsel Söderås-
Rällsjön. 

2. Optimera 

Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Hög 

7 000 tkr  Hög Ja 

Åtgärden rekommenderas i 
Utredning i region Mitt – 
Förebyggande av olyckor med 
älg och ren med säkra 
faunapassager inom Dalarnas 
län (Trafikverket, 2019b).  
Faunapassagerna utmed sträckan 
bör färdigställas innan 
viltstängsling genomförs. 
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67.  

Tillgänglighet 
och 
trafiksäkerhet 
främst för 
motorfordons-
trafik 

Viltstängsel Rällsjön-
Falun (Varpan). 

2. Optimera 

Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Hög 

8 000 tkr  Hög Ja 

Åtgärden rekommenderas i 
Utredning i region Mitt – 
Förebyggande av olyckor med 
älg och ren med säkra 
faunapassager inom Dalarnas 
län (Trafikverket, 2019b). 

68.  

Utredning av 
viltåtgärder Söderås-
Rällsjö och Rällsjön-
Falun (Varpan). 

2. Optimera 

Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Hög 

300 tkr    Hög        Ja

Åtgärden rekommenderas i 
Utredning i region Mitt – 
Förebyggande av olyckor med 
älg och ren med säkra 
faunapassager inom Dalarnas 
län (Trafikverket, 2019b). För 
sträckan Söderås-Rällsjön krävs 
vidare utredning om lokalisering 
och utformning för nyanläggning 
av två faunapassager i plan, 
utrustade med aktiv viltvarning 
för förekommande vilt. 
Alternativt siktförbättring och 
komplettera med variabel 
viltvarning. För sträckan 
Rällsjön-Falun krävs vidare 
utredning om lokalisering och 
utformning för nyanläggning av 
tre faunapassager i plan, 
utrustade med aktiv viltvarning 
för förekommande vilt.  

69.  
Leda om bussarna i 
Rättvik under 
evenemang. 

2. Optimera 

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Medel 

- Medel Nej 

Åtgärden rör framförallt Rättviks 
tätort och bedöms ej behöva 
behandlas inom ramen för denna 
åtgärdsvalsstudie.   
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70.  

Tillgänglighet 
och 
trafiksäkerhet 
främst för 
motorfordons-
trafik 

Ombyggnad av korsning 
väg 69/väg 70 
(Gärdebykorset) för 
ökad framkomlighet och 
trafiksäkerhet. 

3. Bygg om 

Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Hög 

- Medel Nej 

Det finns en ÅVS utförd för 
korsningen, se Trafiksäkerhets- 
och tillgänglighetsbrist 
väg 70/väg 69, Gärdebykorset 
(TRV 2015/78104). I denna 
rekommenderas på kort sikt: 
hastighetspåminnare (VMS) och 
omlokalisering av hastighets-
kamera. Samt på lite längre sikt 
svängfältsåtgärder och en 
planskild passage för gång- och 
cykeltrafik under väg 70.  

71.  

Samordna och stäng de 
utfarter som är möjliga 
längs med väg 69 i 
Altsarbyn/Söderås 
(söder om Rättvik).   

3. Bygg om 

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Medel 

8 000 tkr   Medel        Ja

Anslutningsvägarna kan 
kombineras med gång- och 
cykeltrafik. Åtgärden behöver 
utredas vidare för att avgöra hur 
stängning av utfarter kan 
genomföras. Åtgärden kräver 
lantmäteriförrättning. 

72.  

Samordna och stäng de 
utfarter som är möjliga 
längs med väg 69 i 
Bjursås.  

3. Bygg om 

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Medel 

6 000 tkr  Låg        Ja

Anslutningsvägarna kan 
kombineras med gång- och 
cykeltrafik. Åtgärden behöver 
utredas vidare för att avgöra hur 
stängning av utfarter kan 
genomföras. Åtgärden kräver 
lantmäteriförrättning. 

73.  

Samordna och stäng de 
utfarter som är möjliga 
längs med väg 69 i 
Grycksbo.  

3. Bygg om 

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Medel 

700 tkr Medel Ja 

Anslutningsvägarna kan 
kombineras med gång- och 
cykeltrafik. Åtgärden behöver 
utredas vidare för att avgöra hur 
stängning av utfarter kan 
genomföras. Åtgärden kräver 
lantmäteriförrättning. 
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74.  

Tillgänglighet 
och 
trafiksäkerhet 
främst för 
motorfordons-
trafik 

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder för 
motorfordonstrafik i 
korsningen väg 929/väg 
69 (Sågmyraavfarten) 
genom bredare 
mittrefuger. 

3. Bygg om 

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Medel 

700 tkr    Hög        Ja
Åtgärd för att underlätta 
sväningsrörelser i korsningen. 
Kan ev. innebära nya refuger.  

75.  
Siktförbättringsåtgärder 
vid Bjursås Näset och 
Stängseln/Västanberg. 

2. Optimera 

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Medel 

25 tkr Medel Ja 
Åtgärden ökar tillgängligheten 
och trafiksäkerheten för lokal 
motorfordonstrafik. 

76.  

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder för motor-
fordonstrafik i 
korsningen Svedjevägen 
/väg 69 i Grycksbo 
genom längre vilplan. 

3. Bygg om 

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Medel 

650 tkr Medel Ja 
Åtgärden inkluderar längre 
vilplan för bättre sikt samt kan 
innebära mittrefuger. 

77.  

Ny anslutning mellan 
tänkt exploaterings-
område öster om väg 69 
i Grycksbo och väg 69. 
Anslutningen föreslås 
anläggas norr om 
Drottningvägen.  

3. Bygg om 

Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Låg 

- Medel Nej 

Åtgärdsvalsstudien går ej vidare 
med åtgärden i detta skede då 
måluppfyllelsen bedöms vara låg. 
Åtgärden kan lyftas i senare skede 
i samband med eventuell 
exploatering.  

78.  

Korsning mellan väg 69 
och Harmsarvsvägen 
föreslås stängas och ny 
anslutning föreslås vid 
Drottningvägen.  

4. Bygg nytt 

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Hög 
Mål 4 – Medel 

- 
Medel 
 

Nej 

Åtgärden kan vara aktuell i 
samband med ev. exploatering 
öster om väg 69 och behöver 
utredas vidare. Studien går ej 
vidare med åtgärden i detta skede 
pga. osäkerheter kring 
exploateringen. 

79.  

Förlängd 
vävningssträcka ut ur  
Jungfrurondellen (väg 
69/ E16) mot Rättvik.  

3. Bygg om 

Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 
Mål 4 – Medel 

350 tkr Hög Ja 
Förbättrar framkomligheten för 
räddningstjänsten och för övrig 
motorfordonstrafik.  
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 Falun-Hedemora
 I tabellen nedan presenteras åtgärdsförslag för sträckan Falun-Hedemora. Måluppfyllelsen är bedömd i förhållande till inriktningsmålen för sträckan Falun-

Hedemora, se avsnitt 2.6.4. Kostnadsuppskattningen som anges i tabellen nedan inkluderar ej byggherrekostnader. Åtgärdsförslagen finns illustrerade i 

Bilaga 3 – Kartbilder över åtgärdsförslag.

Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad kostnad 
för åtgärd 
(Prisnivå 2020-01, 
exkl. byggherrekostnader) 

Bedömning 
genomförbarhet 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

80.  
Ökad andel 
hållbara resor 
för ett 
långsiktigt  
hållbart 
transportsystem 

Ny pendelparkering vid 
Vika (korsning väg 
69/väg 800).  

3. Bygg om 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Medel 

200 tkr    Hög        Ja
Åtgärden syftar till att underlätta 
utvecklingen av regional 
pendling.  

81.  
Ny pendelparkering vid 
Uppbo/Fäggeby. 

3. Bygg om 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Medel 

200 tkr    Hög        Ja
Åtgärden syftar till att underlätta 
regional pendling. Passage över 
väg 69 kan bli aktuellt.  

82.  

Utredning för förbättrad 
kollektivtrafik utanför 
tätort i områden som 
Fäggeby och St Skedvi. 

2. Optimera 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Medel 

300 tkr Hög Ja 
Åtgärden omfattar en översyn och 
eventuell förbättring av utbud och 
turtäthet.   

83.  

Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 
och trygghet 
främst för 
oskyddade 
trafikanter 

Upprustning inklusive 
breddning samt 
asfaltering av befintlig 
gång- och cykelbana 
Vika-Falun.  

2. Optimera 
Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Medel 

 7 500 tkr Hög Ja 
Ökad standard för gång- och 
cykeltrafiken. 

84.  
Ny gång- och cykelväg 
mellan Staberg och Vika.   

3. Bygg om 
Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Medel 

- Medel Nej 

Finns befintlig gång- och 
cykelbana mellan Vika och Falun. 
Rekommenderar upprustning av 
befintlig, se åtgärd 83. 

85.  

Uppbo/Fäggeby, 
hastighetsdämpande 
åtgärder samt  
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder för gång- och 
cykeltrafikanter över 
bron.  

3. Bygg om 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Hög 
Mål 3 – Hög 

500 tkr    Hög        Ja

Åtgärden höjer säkerheten för 
osyddade trafikanter. Kan 
exempelvis utföras genom 
avsmalnande vägmålning eller 
pollare vid bron. Åtgärden 
inkluderar även upprustning av 
busshållplatsen.  
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86.  

Tillgänglighet 
och 
trafiksäkerhet 
främst för 
motorfordons-
trafik 

Styra godstrafiken från 
väg 69 till väg 70 och 
E16 som har bättre 
standard.  

2. Optimera 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Medel 

200 tkr Låg Ja 
Innebär minskat trafikflöde på 
väg 69. Åtgärdsförslaget behöver 
utredas vidare.  

87.  
Viltstängel och portar, 
Falun-Hedemora.  

2. Optimera 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Låg 

- Medel Nej 

Åtgärdsförslaget rekommenderas 
ej som generell åtgärd på hela 
sträckan. Istället rekommenderas 
åtgärd 88.  

88.  

Sträckan Sörbo-
Bobygden siktförbättring 
och anläggande av 
variabel viltvarning.  

2. Optimera 
Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Hög 
Mål 3 – Låg 

400 tkr    Hög        Ja

Åtgärden rekommenderas i 
Utredning i region Mitt – 
Förebyggande av olyckor med 
älg och ren med säkra 
faunapassager inom Dalarnas 
län (Trafikverket, 2019b). 
Viltstängsel rekommenderas ej på 
sträckan.  

89.  

Mötesseparering mellan 
cirkulationsplatsen 
E16/Hälsingbersvägen/ 
Klingvägen och 
trafikplats Lönnemossa 
(E16/väg 69).  

3. Bygg om 
Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 

- Hög Nej 

Frågan hanteras i pågående 
vägplan, E16 Lönnemossa-Västra 
Hosjö, och åtgärdsvalsstudien går 
därför ej vidare med 
åtgärdsförslaget.  

90.  Hosjö-Vika, ombyggnad.  3. Bygg om 
Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Låg 

15 000 tkr   Medel        Ja
Förbättring av vägens 
trafiksäkerhetsstandard samt 
översyn av utfarter på sträckan. 

91.  
Hosjö-Vika, ny 
sträckning. 

4. Bygg nytt 
Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Låg 

- Låg Nej 

Ombyggnad av vägen är inte 
motiverat med hänsyn dagens 
trafikflöde och investerings-
kostnaderna.  

92.  
Trollbo-Fäggeby/Uppbo, 
ombyggnad.  

3. Bygg om 
Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Låg – 

9 000 tkr   Medel         Ja
Förbättring av vägens 
trafiksäkerhetsstandard samt 
översyn av utfarter på sträckan. 

93.  
Trollbo-Fäggeby/Uppbo,  
ny sträckning.  

4. Bygg nytt 
Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Låg 

- Låg Nej 

Ombyggnad av vägen är inte 
motiverat med hänsyn dagens 
trafikflöde och investerings-
kostnaderna. 
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94.  

Tillgänglighet 
och 
trafiksäkerhet 
främst för 
motorfordons-
trafik 

Pingbo-Fäggeby, räta ut 
vägen för högre 
hastighet.   

3. Bygg om 
Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Låg 

- Låg Nej 
Ombyggnad är inte motiverat 
med hänsyn till dagens trafikflöde 
och investeringskostnaderna. 

95.  
Mittseparering 
Vika-Falun.  

4. Bygg nytt 
Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg  

- Medel Nej 

Åtgärden bedöms ej vara 
prioriterad med hänsyn till 
trafikflöde på sträckan  
(3 000 – 4 000 f/d).  

96.  
Ny rastplats mellan 
Hedemora och Falun. 

3. Bygg om 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 

- Hög Nej 

Enligt Trafikverkets riktlinjer 
krävs inga nya rastplatser på 
sträckan. Enligt VGU Råd är en 
restid på cirka 20 minuter mellan 
två rastanläggningar acceptabel.  

97.  

Förbättrad 
trafiksäkerhet och 
tillgänglighet till 
Rastplats Viggen. 

3. Bygg om 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 

50 tkr Medel Ja 
Infart till rastplatsen för 
norrgående trafik är bristfällig.  

98.  
Utjämning av lutning vid 
anslutningen 69/70. 

3. Bygg om 
Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 

- Låg Nej 
Stor investeringskostnad och låg 
genomförbarhet. Även 
måluppfyllelsen bedöms vara låg.  

99.  
Förbättrad utformning 
av trafikplats 
Lönnemossa.  

3. Bygg om 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 

- Medel Nej 

Frågan hanteras i pågående 
vägplan, E16 Lönnemossa-Västra 
Hosjö, och åtgärdsvalsstudien går 
därför ej vidare med åtgärden.  

100.  

Samordna och stäng de 
utfarter som är möjliga 
längs med väg 69 i 
Uppbo-Trollbo och  
Vika-Hosjö.  

3. Bygg om 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Låg 

23 000 tkr Medel Ja 

Anslutningsvägarna kan 
kombineras med gång- och 
cykeltrafik. Åtgärden behöver 
utredas vidare för att avgöra hur 
stängning av utfarter kan 
genomföras. Kräver 
lantmäteriförrättning. 

101.  

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder för 
motorfordonstrafik i 
korsningar på sträckan 
Vika-Staberg.  

3. Bygg om 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Medel 
Mål 3 – Låg 

850 tkr Medel Ja 
En översyn av korsningar på 
sträckan krävs. Förbättringar för 
att uppfylla VGU Krav. 

102.  
Mitträffling  
Falun-Hedemora.  

2. Optimera 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Låg 
Mål 3 – Låg 

600 tkr    Hög        Ja
Mitträffling på sträckan, 
undantaget Sörbo-Hagelsjön som 
redan är mitträfflad.  
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 Hedemora-Fagersta
I tabellen nedan presenteras åtgärdsförslag för sträckan Hedemora-Fagersta. Måluppfyllelsen är bedömd i förhållande till inriktningsmålen för sträckan

Hedemora-Fagersta, se avsnitt 2.6.4. Kostnadsuppskattningen som anges i tabellen nedan inkluderar ej byggherrekostnader. Åtgärdsförslagen finns 

illustrerade i Bilaga 3 – Kartbilder över åtgärdsförslag.

Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad kostnad 
för åtgärd 
(Prisnivå 2020-01, 
exkl. byggherrekostnader) 

Bedömning 
genomförbarhet 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

103.  Ökad andel 
hållbara resor 
för ett 
långsiktigt  
hållbart 
transportsystem 

Utökat turutbud av 
kollektivtrafiken på 
sträckan. 

2. Optimera 
Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Låg 

- Hög Nej 
Turutbudet bedöms vara 
tillräckligt i förhållande till 
resandeunderlaget. 

104.  

Utredning för ny linje 
utan byte i Avesta för 
sträckan Fagersta/ 
Norberg-Hedemora 

2. Optimera 
Mål 1 – Låg 
Mål 2 –Låg 

200 tkr Hög Ja 

Vidare utredning för att avgöra 
förutsättningar för sådan linje. 
Åtgärden är en fråga för 
Dalatrafik och Västmanlands 
lokaltrafik.  

105.  

Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 
och trygghet 
främst för 
oskyddade 
trafikanter 

Gång- och cykelbana 
Fagersta-Norberg.  

3. Bygg om 
Mål 1 – Låg
Mål 2 – Hög    

71 000 tkr     Medel          Ja

Åtgärdsförslaget innebär ökad 
trafiksäkerhet och tillgänglighet 
för oskyddade trafikanter. 
Antingen längs väg 69 eller via 
väg 746. Åtgärdsförslag från ÅVS 
väg 68.  

106.  

Förlängning av befintlig 
gång- och cykelbana i 
Kärrgruvan (Norberg) 
och vidare norrut. 

2. Optimera 
Mål 1 – Låg 
Mål 2 – Hög     

13 500 tkr      Hög          Ja

Det finns behov av säkrare väg för 
oskyddade trafikanter från de 
norra delarna av Norbergs tätort 
in mot Norberg centrum.  

107.  

Ny gång- och 
cykeltunnel under väg 
68/69 i Norberg (i höjd 
med Skolgatan).  

3. Bygg om 
Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Hög 

10 000 tkr Hög Ja 

Trafiksäker anslutning mellan 
centrum och Prostudden samt 
Klackberg. Åtgärdsförslag från 
Utvecklingsplan för Prostudden 
och Västra centrum. 
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108.  

Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 
och trygghet 
främst för 
oskyddade 
trafikanter 

Ny gång- och cykelväg 
längs väg 68/69 mellan 
korsning väg 
69/Skolgatan och 
korsning väg 69/väg 743 
(Klackbergsvägen) i 
Norberg. 

3. Bygg om 
Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Hög      

15 000 tkr      Hög           Ja

Åtgärdsförslaget binder samman 
Klackberg med Prostudden och 
möjliggör en ”Noren runt-slinga”. 
En cykelbro över Norbergsån är 
Nödvändig. Åtgärdsförslag från 
Utvecklingsplan för Prostudden 
och Västra centrum. 

109.  

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetsåtgärder 
för framförallt gång- och 
cykeltrafik i korsning väg 
69/väg 743 
(Klackbergsvägen) söder 
om Norberg genom 
förbättrad passage över 
väg 69 samt bredare 
mittrefug på 
Klackbergsvägen. 

3. Bygg om 
Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Hög 

200 tkr Medel Ja 

Åtgärd för att minska 
hastigheterna och höja 
trafiksäkerheten. Kan innebära 
ombyggnad av korsningen eller 
ATK. Åtgärden inkluderar 
förbättring av passage.  

110.  

Ny trafiksäker passage 
för gång- och cykeltrafik 
vid cpl väg 68/69/ 
Stationsvägen/ 
Bangårdsgatan.  

2. Optimera 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 –Hög 

300 tkr Hög Ja 

Underlättar för passage till 
Fagersta Norra station samt 
mellan handel på respektive sida 
om vägen. Åtgärd från FöP 
Fagersta stad.  

111.  

Ny trafiksäker passage 
för gång- och cykeltrafik 
någonstans mellan cpl 
väg 68/69/Floravägen 
och cpl väg 68/69/ 
Knutsvägen/Kristians-
bergsvägen i Fagersta. 

2. Optimera 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 –Hög 

450 tkr Hög Ja 
Vidare utredning krävs för att 
avgöra placering av passage.  
Åtgärd från FöP Fagersta stad. 

112.  

Tillgänglighet 
och 
trafiksäkerhet 
främst för 
motorfordons-
trafik 

Åtgärda 
trafiksäkerhetsbrister  
på sträckan  
Norberg-Hedemora. 

3. Bygg om 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Låg 

1 200 tkr Medel Ja 

Åtgärden innebär något 
förbättrad utformningsstandard 
och åtgärdande av brister som ej 
uppfyller VGU.  
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113.  

Tillgänglighet 
och 
trafiksäkerhet 
främst för 
motorfordons-
trafik 

Samordna och stäng de 
utfarter som är möjliga 
längs med väg 69 i 
Kärrgruvan. 

3. Bygg om 
Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Medel 

700 tkr Medel Ja 

Anslutningsvägarna kan 
kombineras med gång- och 
cykeltrafik. Åtgärden behöver 
utredas vidare för att avgöra hur 
stängning av utfarter kan 
genomföras. Åtgärden kräver 
lantmäteriförrättning. 

114.  
Förbättring av 
uppställningsplatsen vid 
infotavla Norberg. 

2. Optimera 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Låg 

120 tkr Hög Ja 

Bredda uppställningsplatsen 
belägen väster om korsning väg 
69 och Fagerstavägen, för att öka 
trafiksäkerheten alternativt flytta 
infotavlan högre upp på krönet. 

115.  

Ombyggnad av 
korsningen väg 
69/Kylsbovägen/Stora 
Heden i Kärrgruvan för 
större tydlighet och 
högre säkerhet.  

3. Bygg om 
Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Medel 

200 tkr Medel Ja 

Omarbetning av platsen som 
helhet så att korsning och 
passager blir tydliga och säkra för 
samtliga trafikanter. Åtgärds-
förslag från gestaltnings-
programmet för Norbergs 
genomfarter. 

116.  Hastighetssäkra 
korsningar i Norberg. 

2. Optimera 
Mål 1 – Hög 
Mål 2 – Medel 

500 tkr Medel Ja 
Åtgärdsförslag från 
gestaltningsprogrammet för 
Norbergs genomfarter. 

117.  

På- och avfarter i 
Fagersta vid korsning 
mellan väg 69 och väg 
739 samt vid korsning 
med Kolarbyvägen.  

3. Bygg om 
Mål 1 – Medel  
Mål 2 – Låg 

- Medel Nej 
Korsningarna är utformad i 
enlighet med VGU.  

118.  Mitträffling 
Hedemora-Norberg.  

2. Optimera 
Mål 1 – Medel 
Mål 2 – Låg 

400 tkr Hög Ja Mitträffling på sträckan.  
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3.2. Paketeringsförslag
Utifrån åtgärdsgenerering har paketeringsförslag, som inkluderar samtliga åtgärder som studien gått vidare med, tagits fram. Åtgärdspaketen är indelade i

fyra underrubriker: åtgärdspaket generellt för sträckan, åtgärdspaket Rättvik-Falun, åtgärdspaket Falun-Hedemora och åtgärdspaket Hedemora-Fagersta. 

Kostnaden för åtgärdspaketen anges i prisnivå 2015-06 för att kunna jämföras med andra objekt.

 Generellt för sträckan 
Paket Ingående lösningar Kommentar 

A 

Ökad andel hållbara resor för ett långsiktigt hållbart transportsystem 
 
Åtgärdsnummer:  
1. Beteendepåverkan mot ett mer hållbart resande genom informationskampanjer och liknande. 
2. Arbeta för att få fler kundgrupper att åka kollektivt.  
3. Främja en överflyttning av gods på väg till järnväg.  
4. Främja distansarbete och företagshotell på serviceorterna. 
5. Främja arbete hemifrån eller på distans under stugbytardagar. 
6. Främja samåkning genom att underlätta samordning genom t.ex. en app.  
7. Hela resan på ett resekort, inkluderar kollektivtrafik, cykel, taxi med mera (Maas). 
8. Resa på samma kort över länsgräns. 
9. Erbjuda och påverka turister att välja hållbara transporter. 
10. Styra turisttrafiken så att all trafik inte kör samma dagar. 
11. Säsongsbuss/tåg för vinterfjällturism. 
12. Möjliggör för transfertrafik ifrån tågstationer. 
13. Anpassade tågvagnar och bussar för att hantera och kunna ta med bagage, skidor eller cykel. 
15. Samordning och koordinering av skolornas starttider och bussarnas avgångar. 
17. Ökad turtäthet för kollektivtrafiken. 
19. Översyn av busshållplatser och behov av upprustning (inkl. säkra gångvägar till hållplatserna).  
20. Prioriterat körfält på väg 69 för bussar.  
21. Utred möjliga lägen för pendlarparkeringar längs stråket för både bil och cykel.  
42. Bullerutredning samt ev.  åtgärder för minskat buller längs stråket. 
43. Laddstolpar på strategiska platser. 
44. Tankställen med alternativa drivmedel. 
 
Bedömd kostnad (prisnivå 2015-06):
8 000 tkr (± 30 %)

Åtgärdspaketet innehåller främst 

steg 1 samt steg 2 åtgärder som 

bidrar till ett mer hållbart resande.  
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B 

Trafiksäkerhet och tillgänglighet i stråket  
 
Åtgärdsnummer:  
18. Signal på busshållplats om att resenärer finns. 
23. Utredning och översyn av korsningar och passager i tätorterna längs väg 69 för att nå 
trafiksäkerhetshöjande effekter. 
24. Åtgärder i tätorterna längs väg 69 för att tydliggöra ankomst till tätorten samt för att åstadkomma 
en hastighetsdämpning.  
25. Översyn av belysning på befintliga gång- och cykelbanor samt vid passager och busshållplatser. 
28. Trafiksäkerhetskampanjer för att uppmana till att hålla hastigheten.   
29. Trafiksäkerhetsapp för att uppmuntra trafiksäkra resor till och från fjällanläggningarna.   
30. Variabel hastighet under högtrafiktimmar.  
31. Information till villaägare om att inte mata djur eller t.ex. lämna äpplen i trädgården. 
36. Översyn av utfarter i stråket och samordna samt slopa utfarter.  
37. Generell översyn av sidoområden.  
38. Enkel och tydlig vägvisning i och genom tätorterna. 
40. Kombinera uppsamlingsvägar med gång- och cykeltrafik. 
 
Bedömd kostnad (prisnivå 2015-06): 
2 500 tkr (± 30 %)

Åtgärdspaket med generella 

utredningar samt mindre åtgärder. 

Paketet fokuserar på trafiksäkerhet 

och tillgänglighet på en generell 

nivå.  
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 Rättvik-Falun 
Paket Ingående lösningar Kommentar 

C1 

Bjursås, alternativ 1 
 
Åtgärdsnummer:  
49. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för framförallt gång- och cykeltrafik i Bjursås vid 
korsningen mellan väg 69 och Bjursåsvägen genom förbättrad passage samt bredare mittrefug på 
Bjursåsvägen. 
50. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för framförallt gång- och cykeltrafik i Bjursås vid 
korsningen mellan väg 69 och Nedre Larssveden genom ny passage över väg 69 samt bredare mittrefug 
på Nedre Larssveden.  
72. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Bjursås.  
74. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorfordonstrafik i korsningen väg 
929/väg 69 (Sågmyraavfarten) genom bredare mittrefuger. 
75. Siktförbättringsåtgärder vid Bjursås Näset och Stängseln/Västanberg. 
 
Bedömd kostnad (prisnivå 2015-06): 
8 500 tkr (± 30 %)

Åtgärdspaket med 
trafiksäkerhetshöjandeåtgärder 
utan gång- och cykelväg genom 
Bjursås.  

C2 

Bjursås, alternativ 2 
 
Åtgärdsnummer:  
48. Gång- och cykelbana genom Bjursås. 
49. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för framförallt gång- och cykeltrafik i Bjursås vid 
korsningen mellan väg 69 och Bjursåsvägen genom förbättrad passage samt bredare mittrefug på 
Bjursåsvägen. 
50. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för framförallt gång- och cykeltrafik i Bjursås vid 
korsningen mellan väg 69 och Nedre Larssveden genom ny passage över väg 69 samt bredare mittrefug 
på Nedre Larssveden.  
72. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Bjursås.  
74. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorfordonstrafik i korsningen väg 
929/väg 69 (Sågmyraavfarten) genom bredare mittrefuger. 
75. Siktförbättringsåtgärder vid Bjursås Näset och Stängseln/Västanberg. 
 
Bedömd kostnad (prisnivå 2015-06):  
46 000 tkr (± 30 %) 

Åtgärdspaket med 
trafiksäkerhetshöjandeåtgärder 
med gång- och cykelväg genom 
Bjursås. 
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D1 

Grycksbo, alternativ 1 
 
Åtgärdsnummer:  
52. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för framförallt gång- och cykeltrafik i Grycksbo vid 
korsningen mellan väg 69 och Drottningvägen genom förbättrad passage, nya gångvägar till 
busshållplatsen samt längre vilplan på Drottningvägen. 
54. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för gång- och cykeltrafik vid passage i Grycksbo vid 
korsning mellan väg 69 och väg 913 (Kyrkbyvägen) samt upprustning av busshållplatsen Grycksbo 
Södra. 
55. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för gång- och cykeltrafik vid befintligt övergångställe 
över väg 69 i Grycksbo vid korsning med Harmsarvsvägen. 
73. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Grycksbo. 
76. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motor-fordonstrafik i korsningen 
Svedjevägen/väg 69 i Grycksbo genom längre vilplan. 
 
Bedömd kostnad (prisnivå 2015-06): 
3 600 tkr (± 30 %)

Åtgärdspaket med 
trafiksäkerhetshöjandeåtgärder 
utan gång- och cykelväg genom 
Grycksbo. 

D2 

Grycksbo, alternativ 2 
 
Åtgärdsnummer:  
51. Gång- och cykelbana genom Grycksbo. 
52. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för framförallt gång- och cykeltrafik i Grycksbo vid 
korsningen mellan väg 69 och Drottningvägen genom förbättrad passage, nya gångvägar till 
busshållplatsen samt längre vilplan på Drottningvägen. 
54. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för gång- och cykeltrafik vid passage i Grycksbo vid 
korsning mellan väg 69 och väg 913 (Kyrkbyvägen) samt upprustning av busshållplatsen Grycksbo 
Södra. 
55. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för gång- och cykeltrafik vid befintligt övergångställe 
över väg 69 i Grycksbo vid korsning med Harmsarvsvägen. 
73. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Grycksbo. 
76. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motor-fordonstrafik i korsningen 
Svedjevägen/väg 69 i Grycksbo genom längre vilplan. 
 
Bedömd kostnad (prisnivå 2015-06): 
45 000 tkr (± 30 %)

Åtgärdspaket med 
trafiksäkerhetshöjandeåtgärder 
med gång- och cykelväg genom 
Grycksbo 

  



  85 (106) 

 

E1 

Sträckan Rättvik-Falun, alternativ 1 
 
Åtgärdsnummer:  
45. Pendelparkering i Rättvik vid Hantverksbyn.  
47. Ny gång- och cykelväg mellan Bjursås-Grycksbo. 
56. Förlängning av gång- och cykelväg mellan Grycksbo-Falun. 
58. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och cykeltrafik vid passage norr om Jungfrurondellen. 
59. Trafiksäkerhetskamera – ATK på sträckan Rättvik-Falun.  
60. Siktröjning i korsningar på sträckan Rättvik-Falun.  
66. Viltstängsel Söderås-Rällsjön.  
67. Viltstängsel Rällsjön-Falun (Varpan).  
68. Utredning av viltåtgärder Söderås-Rällsjö och Rällsjön-Falun (Varpan).  
71. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Altsarbyn/Söderås (söder om 
Rättvik).   
79. Förlängd vävningssträcka ut ur Jungfrurondellen (väg 69/ E16) mot Rättvik. 
 
Bedömd kostnad (prisnivå 2015-06): 
137 000 tkr (± 30 %)

Åtgärdspaket utan mittseparering. 

E2 

Sträckan Rättvik-Falun, alternativ 2 
 
Åtgärdsnummer:  
45. Pendelparkering i Rättvik vid Hantverksbyn.  
47. Ny gång- och cykelväg mellan Bjursås-Grycksbo. 
56. Förlängning av gång- och cykelväg mellan Grycksbo-Falun. 
57. Ny passage över väg 69 strax norr om korsningen in till Lövhyddan. 
58. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och cykeltrafik vid passage norr om Jungfrurondellen. 
59. Trafiksäkerhetskamera – ATK på sträckan Rättvik-Falun.  
60. Siktröjning i korsningar på sträckan Rättvik-Falun.  
63. Mittseparering Bjursås-Falun. 
66. Viltstängsel Söderås-Rällsjön.  
67. Viltstängsel Rällsjön-Falun (Varpan).  
68. Utredning av viltåtgärder Söderås-Rällsjö och Rällsjön-Falun (Varpan).  
71. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Altsarbyn/Söderås (söder om 
Rättvik).   
79. Förlängd vävningssträcka ut ur Jungfrurondellen (väg 69/ E16) mot Rättvik. 
 
Bedömd kostnad (prisnivå 2015-06): 
388 000 tkr (± 30 %)

Åtgärdspaket med mittseparering 
Bjursås-Falun. 
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E3 

Sträckan Rättvik-Falun, alternativ 3 
 
Åtgärdsnummer:  
45. Pendelparkering i Rättvik vid Hantverksbyn.  
47. Ny gång- och cykelväg mellan Bjursås-Grycksbo. 
56. Förlängning av gång- och cykelväg mellan Grycksbo-Falun. 
57. Ny passage över väg 69 strax norr om korsningen in till Lövhyddan. 
58. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och cykeltrafik vid passage norr om Jungfrurondellen. 
59. Trafiksäkerhetskamera – ATK på sträckan Rättvik-Falun.  
60. Siktröjning i korsningar på sträckan Rättvik-Falun.  
62. Mittseparering Rättvik-Falun. 
66. Viltstängsel Söderås-Rällsjön.  
67. Viltstängsel Rällsjön-Falun (Varpan).  
68. Utredning av viltåtgärder Söderås-Rällsjö och Rällsjön-Falun (Varpan).  
71. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Altsarbyn/Söderås (söder om 
Rättvik).   
79. Förlängd vävningssträcka ut ur Jungfrurondellen (väg 69/ E16) mot Rättvik. 
 
Bedömd kostnad (prisnivå 2015-06): 
873 000 tkr (± 30 %)

Åtgärdspaket med mittseparering 
Rättvik-Falun. 
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 Falun-Hedemora 

F1 

Sträckan Falun-Hedemora, alternativ 1 
 
Åtgärdsnummer:  
80. Ny pendelparkering vid Vika (korsning väg 69/väg 800).  
81. Ny pendelparkering vid Uppbo/Fäggeby. 
82. Utredning för förbättrad kollektivtrafik utanför tätort i områden som Fäggeby och St Skedvi.  
83. Upprustning inklusive breddning samt asfaltering av befintlig gång- och cykelbana Vika-Falun. 
85. Uppbo/Fäggeby, hastighetsdämpande åtgärder samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och 
cykeltrafikanter över bron.  
86. Styra godstrafiken från väg 69 till väg 70 och E16 som har bättre standard. 
88. Sträckan Sörbo-Bobygden siktförbättring och anläggande av variabel viltvarning. 
100. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Uppbo-Trollbo och Vika-Hosjö.  
101. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorfordonstrafik i korsningar på sträckan Vika-Staberg. 
102. Mitträffling Falun-Hedemora. 
 
Bedömd kostnad (prisnivå 2015-06): 
37 000 tkr (± 30 %)

Åtgärdspaket med tillgänglighets- 
och trafiksäkerhetshöjandeåtgärder 
utan större ombyggnader.  

F2 

Sträckan Falun-Hedemora, alternativ 2 
 
Åtgärdsnummer:  
80. Ny pendelparkering vid Vika (korsning väg 69/väg 800).  
81. Ny pendelparkering vid Uppbo/Fäggeby. 
82. Utredning för förbättrad kollektivtrafik utanför tätort i områden som Fäggeby och St Skedvi.  
83. Upprustning inklusive breddning samt asfaltering av befintlig gång- och cykelbana Vika-Falun. 
85. Uppbo/Fäggeby, hastighetsdämpande åtgärder samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och 
cykeltrafikanter över bron.  
86. Styra godstrafiken från väg 69 till väg 70 och E16 som har bättre standard. 
88. Sträckan Sörbo-Bobygden siktförbättring och anläggande av variabel viltvarning. 
90. Hosjö-Vika, ombyggnad.  
92. Trollbo-Fäggeby/Uppbo, ombyggnad.  
97. Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet till Rastplats Viggen.  
100. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Uppbo-Trollbo och Vika-Hosjö.  
101. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorfordonstrafik i korsningar på sträckan Vika-Staberg. 
102. Mitträffling Falun-Hedemora. 
 
Bedömd kostnad (prisnivå 2015-06): 
63 000 tkr (± 30 %)

Åtgärdspaket med tillgänglighets- 
och trafiksäkerhetshöjandeåtgärder 
med större ombyggnader. 
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 Hedemora-Fagersta 

G 

Norberg 
 
Åtgärdsnummer:  
106. Förlängning av befintlig gång- och cykelbana i Kärrgruvan (Norberg) och vidare norrut. 
107. Ny gång- och cykeltunnel under väg 68/69 i Norberg (i höjd med Skolgatan).  
108. Ny gång- och cykelväg längs väg 68/69 mellan korsning väg 69/Skolgatan och korsning väg 
69/väg 743 (Klackbergsvägen) i Norberg. 
109. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för framförallt gång- och cykeltrafik i korsning väg 
69/väg 743 (Klackbergsvägen) söder om Norberg genom förbättrad passage över väg 69 samt bredare 
mittrefug på Klackbergsvägen.  
113. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Kärrgruvan. 
115. Ombyggnad av korsningen väg 69/Kylsbovägen/Stora Heden i Kärrgruvan för större tydlighet och 
högre säkerhet.  
116. Hastighetssäkra korsningar i Norberg. 
 
Bedömd kostnad (prisnivå 2015-06):  
50 500 tkr (± 30 %) 

Åtgärdspaket för Norberg tätort.  

H 

Fagersta 
 
Åtgärdsnummer:  
110. Ny trafiksäker passage för gång- och cykeltrafik vid cpl väg 68/69/Stationsvägen/Bangårdsgatan.  
111. Ny trafiksäker passage för gång- och cykeltrafik någonstans mellan cpl väg 68/69/Floravägen och 
cpl väg 68/69/Knutsvägen/Kristiansbergsvägen i Fagersta. 
 
Bedömd kostnad (prisnivå 2015-06):  
900 tkr (± 30 %) 

Åtgärdspaket för Fagersta tätort.  

I 

Sträckan Hedemora-Fagersta 
 
Åtgärdsnummer:  
104. Utredning för ny linje utan byte i Avesta för sträckan Fagersta/Norberg-Hedemora.  
105. Gång- och cykelbana Fagersta-Norberg.  
112. Åtgärda trafiksäkerhetsbrister på sträckan Norberg-Hedemora. 
114. Förbättring av uppställningsplatsen vid infotavla Norberg. 
118. Mitträffling Hedemora-Norberg. 
 
Bedömd kostnad (prisnivå 2015-06): 
82 000 tkr (± 30 %)

Åtgärdspaket för sträckan  
Hedemora-Fagersta.  
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3.3. Effektbedömning 
En förenklad effektbedömning har genomförts enligt Trafikverkets mall ”TMALL 0395 SEB Övriga åtgärdsvalsstudier”. Effektbedömningen har genomförts 

för samtliga åtgärdspaket utom för åtgärdspaket A och B som främst innehåller steg 1 och steg 2-åtgärder. Detta eftersom det för åtgärdspaket A och B inte 

bedömdes vara nödvändigt att genomföra en effektbedömning. För övriga åtgärdspaket bedöms i den förenklade effektbedömningen översiktligt 

åtgärdspaketens bidrag till de transportpolitiska målen, åtgärdspaketens bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning, 

fördelningsaspekter samt eventuella målkonflikter. Därefter bedöms även åtgärdspaketens bidrag till regionala och lokala mål. Effektbedömningen redovisas i 

följande bilagor: 

• Bilaga 18. SEB Paket C1 och C2.  

• Bilaga 19. SEB Paket D1 och D2.  

• Bilaga 20. SEB Paket E1, E2 och E3.  

• Bilaga 21. SEB Paket F1 och F2.  

• Bilaga 22. SEB Paket G, H och I. 

Åtgärdspaketens bidrag till de transportpolitiska målen är överlagt positivt eller mycket positivt. Vissa mål i de olika åtgärdspaketen har bedömts få ett 

obetydlig bidrag. De åtgärdspaketen med negativ påverkan för något mål är paket C2, D2, E1, E2, E3, F2 och I som kan innebära negativ påverkan på 

landskapet samt paket E2 och E3 som bedöms ge negativa effekter för klimatet på grund av mittseparering som bidrar till ökad biltrafik. För de regionala och 

lokala målen är åtgärdspaketens bidrag generellt något lägre än för de transportpolitiska målen. Åtgärdspaketens bidrag till de regionala och lokala målen är 

generellt positiva men flera åtgärdspaket bedöms ge ett obetydlig bidrag för ett antal mål. Samtliga åtgärdspaket bedöms ge ett positivt bidrag till en 

långsiktigt hållbar transportförsörjning.   

Vid jämförelse av paket C1 och C2 ger åtgärdspaket C2 något mer positiv påverkan för de flesta av målen på grund av gång- och cykelbanan genom Bjursås. 

Dock medför paket C2 en betydligt högre investeringskostnad. Ur en fördelningsaspekt ger paket C1 och C2 framförallt störst nytta lokalt för gående och 

cyklister. För paket D1 och D2 i Grycksbo gäller liknande resonemang. Paket D2 med en gång- och cykelbana genom Grycksbo ger något mer positiv påverkan 

för de flesta målen jämfört med paket D1. Åtgärdspaket E1, E2 och E3 som berör sträckan Rättvik-Falun ger överlag positiv eller mycket positiv påverkan för 

målen. Paket E2 och E3 ger ett större positivt bidrag till målen om trafiksäkerhet samt medborgarnas resor på grund av den ingående åtgärden mittseparering 

Bjursås-Falun respektive Rättvik-Falun. Åtgärdspaketen för sträckan Falun-Hedemora, paket F1 och F2, bedöms ge liknande effekter. Paket F2 ger något 

högre positiv påverkan än paket F1 för målen om medborgarnas resor samt trafiksäkerhet på grund av ombyggnader av vägen. Dock innebär paket F2 en 

betydligt högre kostnad och den samhällsekonomiska lönsamheten är osäker.  
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Åtgärdspaket G, H och I berör olika geografiska områden och behöver därför ej ställas mot varandra som är fallet med flera av de andra åtgärdspaketen. Paket 

G berör Norbergs tätort och ger överlag ett positivt bidrag till målen. Åtgärderna i paket G gynnar främst lokal gång- och cykeltrafik med förbättrad 

trafiksäkerhet och tillgänglighet. Paket H berör Fagersta tätort och innehåller endast två åtgärder. Paketet bedöms ge ett positivt bidrag till de flesta målen. 

Paket I berör sträckan Hedemora-Fagersta och ger ett positivt eller mycket positivt bidrag till de flesta av målen.  

Ytterligare en aspekt som åtgärdsvalsstudien bör ta hänsyn till är teknikutvecklingen. Smartare fordon och väganläggningar kan ställa nya krav och förändra 

de åtgärder som krävs i framtiden. Osäkerheten kring teknikutvecklingen är stor och eftersom denna faktor ej är kalkylerbar vägs denna ej in i detta skede. 

 Ange vad som används (utgör bilaga till studie): Eventuell kommentar: 

☐ SEB-metod/relevanta delar av SEB-mallen  

☒ Enkel SEB utan NNK TMALL 0395 har använts. Se Bilaga 18-22.  

☐ Enkel SEB med NNK  

☐ Fullständig SEB utan NNK  

☐ Fullständig SEB med NNK  

 

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja   ☒   Nej   ☐ 

 
Eventuell kommentar:  
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4. Forma inriktning och rekommendera åtgärder

Den övergripande inriktningen för de åtgärder som rekommenderas är att ge samtliga trafikanter en säker och effektiv förbindelse. Utifrån

åtgärdsvalsstudiens mål, effektbedömningen av åtgärderna (SEB) samt kostnadsuppskattningen (GKI) har åtgärdspaket A, B, C2, D2, E1 samt E3, F1, G, H och 

I valts att rekommenderas.

Åtgärdspaket A och B rekommenderas framförallt på kort sikt för att främja ett hållbart transportsystem med en ökad andel hållbara resor, samt för att kunna 

genomföra mindre förbättringar av trafiksäkerheten och tillgängligheten i stråket på kort sikt. Att åtgärdspaketen rekommenderas på kort sikt innebär att 

studien rekommenderar att dessa åtgärder implementeras och påbörjas på kort sikt även om vissa av dessa åtgärder kan behöva löpa under en längre 

tidsperiod. En del åtgärder ur paket A och B rekommenderas däremot på medellång sikt eftersom vissa åtgärder bedömts kräva längre tid innan 

implementering är möjlig. Vad gäller tätortspaketen i Bjursås och Grycksbo rekommenderas paket C2 respektive D2 med utbyggnad av gång- och cykelbanor 

genom både Bjursås och Grycksbo. Dessa paket rekommenderas på medellång sikt. För sträckan Rättvik-Falun rekommenderas paket E3 på lång sikt, eftersom 

det paketet har störst effekt och bäst löser problemen på sträckan. Paket E3 kan behöva indelas i etapper, och ett möjligt alternativ är att börja med paket E1. 

Det enda som skiljer paket E1 och E3 åt är åtgärden om mittseparering Rättvik-Falun, och övriga ingående åtgärder är desamma. Mittseparering Rättvik-Falun 
rekommenderas därför ej att genomföras i ett första skede men åtgärden finns med som en rekommendation på lång sikt. För sträckan Falun-Hedemora 
rekommenderar åtgärdsvalsstudien paket F1, dvs. åtgärdspaketet utan större vägombyggnader, på medellång sikt. För Hedemora-Norberg rekommenderas 
åtgärdspaket G, H och I eftersom dessa paket berör olika geografiska områden och ej behöver ställas mot varandra. Även dessa paket rekommenderas på 
medellång sikt.

Åtgärds-  
paket 

Inriktning och 
rekommenderade åtgärder  

S
te

g
 e

n
li

g
t 

fy
r

s
te

g
s

- 
p

r
in

c
ip

e
n

 

Förslag till 
fortsatt 
planering och 
hantering 

Tidsaspekt 
genomförande 
Kort sikt 1-5 år, 
Medellång sikt 5-10 
år, Lång sikt 10- år 

Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Förslag till 
finansiering 

A 

1. Beteendepåverkan mot ett mer hållbart resande 
genom informationskampanjer och liknande. 

1 
Hanteras i 
kommunernas 
verksamhet. 

Kort sikt 
Samtliga 
kommuner i 
stråket. 

Samtliga 
kommuner i 
stråket. 

2. Arbeta för att få fler kundgrupper att åka kollektivt. 1 
Hanteras i 
regionernas 
verksamhet. 

Kort sikt 
Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

3. Främja en överflyttning av gods på väg till järnväg.  2 
Hanteras i 
kommunernas 
verksamhet. 

Kort sikt 
Samtliga 
kommuner i 
stråket. 

Samtliga 
kommuner i 
stråket. 
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A 

4. Främja distansarbete och företagshotell på 
serviceorterna. 

1 
Hanteras i 
kommunernas 
verksamhet. 

Kort sikt 
Samtliga 
kommuner i 
stråket. 

Samtliga 
kommuner i 
stråket. 

5. Främja arbete hemifrån eller på distans under 
stugbytardagar. 

1 
Hanteras i 
kommunernas 
verksamhet. 

Kort sikt 
Samtliga 
kommuner i 
stråket. 

Samtliga 
kommuner i 
stråket. 

6. Främja samåkning genom att underlätta samordning 
genom t.ex. en app.  

1 

Hanteras av 
regionerna i 
samverkan med 
kommunerna. 

Kort sikt 
Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

7. Hela resan på ett resekort, inkluderar kollektivtrafik, 
cykel, taxi med mera (Maas). 

1 
Hanteras i 
regionernas 
verksamhet. 

Kort sikt 
Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

8. Resa på samma kort över länsgräns. 1 
Hanteras i 
regionernas 
verksamhet. 

Kort sikt 
Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

9. Erbjuda och påverka turister att välja hållbara 
transporter. 

1 

Hanteras av 
regionerna i 
samverkan med 
turistnäringen.  

Kort sikt 

Region Dalarna, 

Region 
Västmanland och 
turistnäringen.

Region Dalarna, 

Region 
Västmanland och 
turistnäringen.

10. Styra turisttrafiken så att all trafik inte kör samma 
dagar. 

1 

Hanteras av 
regionerna i 
samverkan med 
turistnäringen.  

Kort sikt 

Region Dalarna, 

Region 
Västmanland och 
turistnäringen.

Region Dalarna, 

Region 
Västmanland och 
turistnäringen.

11. Säsongsbuss/tåg för vinterfjällturism. 1 
Hanteras i 
regionens 
verksamhet. 

Kort sikt Region Dalarna. Region Dalarna. 

12. Möjliggör för transfertrafik ifrån tågstationer. 2 
Hanteras i 
regionens 
verksamhet. 

Kort sikt Region Dalarna. Region Dalarna. 

13. Anpassade tågvagnar och bussar för att hantera och 
kunna ta med bagage, skidor eller cykel. 

2 
Hanteras i 
regionernas 
verksamhet. 

Medellång sikt 
Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

15. Samordning och koordinering av skolornas starttider 
och bussarnas avgångar. 

2 

Hanteras i 
kommunernas 
och regionernas 
verksamhet.  

Kort sikt 

Samtliga 
kommuner i
stråket samt region 
Dalarna och region 
Västmanland.

Samtliga 
kommuner i
stråket samt region 
Dalarna och region 
Västmanland.
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A 

17. Ökad turtäthet för kollektivtrafiken. 1 
Hanteras i 
regionernas 
verksamhet. 

Medellång sikt 
Region Dalarna 
och region 
Västmanland. 

Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

19. Översyn av busshållplatser och behov av upprustning 
(inkl. säkra gångvägar till hållplatserna).  

2 
Hanteras i 
regionernas 
verksamhet. 

Kort sikt 
Region Dalarna 
och region 
Västmanland. 

Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

20. Prioriterat körfält på väg 69 för bussar.  2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region 
Dalarna 

21. Utred möjliga lägen för pendlarparkeringar längs 
stråket för både bil och cykel.  

2 
Hanteras i 
regionernas 
verksamhet. 

Kort sikt 
Region Dalarna 
och region 
Västmanland. 

Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

42. Bullerutredning samt ev.  åtgärder för minskat buller 
längs stråket. 

2 
Hanteras i 
Trafikverkets 
verksamhet. 

Kort sikt Trafikverket. Trafikverket. 

43. Laddstolpar på strategiska platser. 2 

Hanteras av 
kommunerna i 
samverkan med 
näringslivet.  

Kort sikt 

Samtliga 
kommuner i 
stråket och 
näringslivet. 

Samtliga 
kommuner i 
stråket och 
näringslivet. 

44. Tankställen med alternativa drivmedel. 2 

Hanteras av 
kommunerna i 
samverkan med 
näringslivet.  

Kort sikt 

Samtliga 
kommuner i 
stråket och 
näringslivet. 

Samtliga 
kommuner i 
stråket och 
näringslivet. 

B 

18. Signal på busshållplats om att resenärer finns. 2 
Hanteras i 
regionernas 
verksamhet. 

Kort sikt 
Region Dalarna 
och region 
Västmanland. 

Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

23. Utredning och översyn av korsningar och passager i 
tätorterna längs väg 69 för att nå trafiksäkerhetshöjande 
effekter. 

2 
Hanteras i 
Trafikverkets 
verksamhet. 

Kort sikt Trafikverket. Trafikverket. 

24. Åtgärder i tätorterna längs väg 69 för att tydliggöra 
ankomst till tätorten samt för att åstadkomma en 
hastighetsdämpning.  

2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Kort sikt Trafikverket. 
Regionerna genom 
länsplanerna. 

25. Översyn av belysning på befintliga gång- och 
cykelbanor samt vid passager och busshållplatser. 

2 
Hanteras i 
Trafikverkets 
verksamhet. 

Kort sikt Trafikverket. Trafikverket. 
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B 

28. Trafiksäkerhetskampanjer för att uppmana till att 
hålla hastigheten.   

1 
Hanteras i 
kommunernas 
verksamhet. 

Kort sikt 
Samtliga 
kommuner i 
stråket. 

Samtliga 
kommuner i 
stråket. 

29. Trafiksäkerhetsapp för att uppmuntra trafiksäkra 
resor till och från fjällanläggningarna.   

1 

Drivs av 
turistnäringen i 
samverkan med 
regionerna i 
stråket.  

Kort sikt 

Turistnäringen i 
samverkan med 
regionerna i 
stråket. 

Turistnäringen i 
samverkan med 
regionerna i 
stråket. 

30. Variabel hastighet under högtrafiktimmar.  2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Kort sikt Trafikverket. Trafikverket. 

31. Information till villaägare om att inte mata djur eller 
t.ex. lämna äpplen i trädgården. 

1 
Hanteras i 
kommunernas 
verksamhet. 

Kort sikt 
Samtliga 
kommuner i 
stråket. 

Samtliga 
kommuner i 
stråket. 

36. Översyn av utfarter i stråket och samordna samt 
slopa utfarter.  

2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Kort sikt Trafikverket. 
Regionerna genom 
länsplanerna. 

37. Generell översyn av sidoområden.  2 
Hanteras i 
Trafikverkets 
verksamhet. 

Kort sikt Trafikverket. Trafikverket. 

38. Enkel och tydlig vägvisning i och genom tätorterna. 2 
Hanteras i 
Trafikverkets 
verksamhet. 

Kort sikt Trafikverket. Trafikverket. 

40. Kombinera uppsamlingsvägar med gång- och 
cykeltrafik. 

3 
Hanteras i 
Trafikverkets 
verksamhet. 

Kort sikt Trafikverket. Trafikverket. 

C2 

48. Gång- och cykelbana genom Bjursås. 3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

49. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för 
framförallt gång- och cykeltrafik i Bjursås vid 
korsningen mellan väg 69 och Bjursåsvägen genom 
förbättrad passage samt bredare mittrefug på 
Bjursåsvägen. 

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

  

Medellång sikt Trafikverket Region Dalarna

Medellång sikt Trafikverket Region Dalarna
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C2 

50. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för 
framförallt gång- och cykeltrafik i Bjursås vid 
korsningen mellan väg 69 och Nedre Larssveden genom 
ny passage över väg 69 samt bredare mittrefug på Nedre 
Larssveden.  

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region Dalarna 

72. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs 
med väg 69 i Bjursås.  

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region Dalarna 

74. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
för motorfordonstrafik i korsningen väg 929/väg 69 
(Sågmyraavfarten) genom bredare mittrefuger. 

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region Dalarna 

75. Siktförbättringsåtgärder vid Bjursås Näset och 
Stängseln/Västanberg. 

2 
Hanteras i 
Trafikverkets 
verksamhet. 

Medellång sikt Trafikverket. Trafikverket. 

D2 

51. Gång- och cykelbana genom Grycksbo. 3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

52. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för 
framförallt gång- och cykeltrafik i Grycksbo vid 
korsningen mellan väg 69 och Drottningvägen genom 
förbättrad passage, nya gångvägar till busshållplatsen 
samt längre vilplan på Drottningvägen. 

2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

54. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för 
gång- och cykeltrafik vid passage i Grycksbo vid 
korsning mellan väg 69 och väg 913 (Kyrkbyvägen) samt 
upprustning av busshållplatsen Grycksbo Södra. 

2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region Dalarna 

55. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för 
gång- och cykeltrafik vid befintligt övergångställe över 
väg 69 i Grycksbo vid korsning med Harmsarvsvägen.  

2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region Dalarna 

73. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs 
med väg 69 i Grycksbo. 

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

76. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
för motorfordonstrafik i korsningen Svedjevägen/väg 69 
i Grycksbo genom längre vilplan. 

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region Dalarna 

  

Medellång sikt Trafikverket Region Dalarna

Medellång sikt Trafikverket Region Dalarna

Medellång sikt Trafikverket Region Dalarna
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E1 

45. Pendelparkering i Rättvik vid Hantverksbyn.  3 
Hanteras i 
region Dalarnas 
verksamhet. 

Medellång sikt Region Dalarna. Region Dalarna. 

47. Ny gång- och cykelväg mellan Bjursås-Grycksbo.  3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

56. Förlängning av gång- och cykelväg mellan Grycksbo-
Falun.  

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region Dalarna 

58. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och 
cykeltrafik vid passage norr om Jungfrurondellen (väg 
69/ E16).  

2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region Dalarna 

59. Trafiksäkerhetskamera – ATK på sträckan Rättvik-
Falun.  

2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region Dalarna 

60. Siktröjning i korsningar på sträckan Rättvik-Falun.  2 
Hanteras i 
Trafikverkets 
verksamhet. 

Medellång sikt Trafikverket. Trafikverket. 

66. Viltstängsel Söderås-Rällsjön.  2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

67. Viltstängsel Rällsjön-Falun (Varpan).  2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region Dalarna 

68. Utredning av viltåtgärder Söderås-Rällsjö och 
Rällsjön-Falun (Varpan).  

2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region Dalarna 

71. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs 
med väg 69 i Altsarbyn/Söderås (söder om Rättvik).  

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

79. Förlängd vävningssträcka ut ur Jungfrurondellen 
(väg 69/ E16) mot Rättvik. 

3 
Hanteras i 
Trafikverkets 
verksamhet. 

Medellång sikt Trafikverket. Trafikverket. 

E3 62. Mittseparering Rättvik-Falun.  4 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Lång sikt Trafikverket. 
Region Dalarna 

Medellång sikt Trafikverket Region Dalarna

Medellång sikt Trafikverket Region Dalarna

Medellång sikt Trafikverket Region Dalarna
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F1 

80. Ny pendelparkering vid Vika (korsning väg 69/väg 
800).  

3 
Hanteras i 
region Dalarnas 
verksamhet. 

Medellång sikt Region Dalarna. Region Dalarna. 

81. Ny pendelparkering vid Uppbo/Fäggeby. 3 
Hanteras i 
region Dalarnas 
verksamhet. 

Medellång sikt Region Dalarna. Region Dalarna. 

82. Utredning för förbättrad kollektivtrafik utanför 
tätort i områden som Fäggeby och St Skedvi.  

2 
Hanteras i 
Region Dalarnas 
verksamhet. 

Medellång sikt Region Dalarna.  Region Dalarna.  

83. Upprustning inklusive breddning samt asfaltering av 
befintlig gång- och cykelbana Vika-Falun.  

2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region Dalarna 

85. Uppbo/Fäggeby, hastighetsdämpande åtgärder samt 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och 
cykeltrafikanter över bron.  

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

86. Styra godstrafiken från väg 69 till väg 70 och E16 
som har bättre standard. 

2 
Hanteras i 
Trafikverkets 
verksamhet. 

Medellång sikt Trafikverket. Trafikverket. 

88. Sträckan Sörbo-Bobygden siktförbättring och 
anläggande av variabel viltvarning. 

2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

100. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga 
längs med väg 69 i Uppbo-Trollbo och Vika-Hosjö.  

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region Dalarna 

101. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för 
motorfordonstrafik i korsningar på sträckan Vika-
Staberg.  

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region Dalarna 

102. Mitträffling Falun-Hedemora. 2 
Hanteras i 
Trafikverkets 
verksamhet. 

Medellång sikt Trafikverket. Trafikverket. 

G 

105. Förlängning av befintlig gång- och cykelbana i 
Kärrgruvan (Norberg) och vidare norrut. 

2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region 
Västmanland 

106. Ny gång- och cykeltunnel under väg 68/69 i 
Norberg (i höjd med Skolgatan). 

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region 
Västmanland 

Medellång sikt Trafikverket Region Dalarna

Medellång sikt Trafikverket Region Dalarna
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G 

107. Ny gång- och cykelväg längs väg 68/69 mellan 
korsning väg 69/Skolgatan och korsning väg 69/väg 743 
(Klackbergsvägen) i Norberg. 

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region 
Västmanland 

108. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för 
framförallt gång- och cykeltrafik i korsning väg 69/väg 
743 (Klackbergsvägen) söder om Norberg genom 
förbättrad passage över väg 69 samt bredare mittrefug 
på Klackbergsvägen. 

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 

Region 
Västmanland

112. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga 
längs med väg 69 i Kärrgruvan. 

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region 
Västmanland 

114. Ombyggnad av korsningen väg 
69/Kylsbovägen/Stora Heden i Kärrgruvan för större 
tydlighet och högre säkerhet.  

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region 
Västmanland 

115. Hastighetssäkra korsningar i Norberg. 2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region 
Västmanland

H 

109. Ny trafiksäker passage för gång- och cykeltrafik vid 
cpl väg 68/69/Stationsvägen/Bangårdsgatan.  

2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region 
Västmanland 

110. Ny trafiksäker passage för gång- och cykeltrafik 
någonstans mellan cpl väg 68/69/Floravägen och cpl 
väg 68/69/Knutsvägen/Kristiansbergsvägen i Fagersta. 

2 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region 
Västmanland 

I 

103. Utredning för ny linje utan byte i Avesta för 
sträckan Fagersta/Norberg-Hedemora. 

2 

Hanteras i 
Region Dalarnas 
och region 
Västmanlands 
verksamhet. 

Medellång sikt 
Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

Region Dalarna 
och Region 
Västmanland.

104. Gång- och cykelbana Fagersta-Norberg.  
111. Åtgärda trafiksäkerhetsbrister på sträckan Norberg-
Hedemora. 

3 
Hanteras i den 
formella 
planprocessen. 

Medellång sikt Trafikverket. 
Region 
Västmanland 

113. Förbättring av uppställningsplatsen vid infotavla 
Norberg. 

2 
Hanteras i 
Trafikverkets 
verksamhet. 

Medellång sikt Trafikverket. Trafikverket. 

118. Mitträffling Hedemora-Norberg. 2 
Hanteras i 
Trafikverkets 
verksamhet. 

Medellång sikt Trafikverket. Trafikverket. 
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5. Avslutning 

5.1. Arbetsprocessen 
Studien har genomförts av Norconsult AB på uppdrag av Trafikverket, vilka även utgjort studiens 

arbetsgrupp. Identifierade intressenter har involverats i åtgärdsvalsstudien genom de 

workshoptillfällena som har genomförts inom ramen för studien. Intressenter som ej kunde närvara 

fick möjlighet att skicka in synpunkter via mejl.  

En första workshop genomfördes den 11 september 2019 i Borlänge och behandlade fasen förstå 

situationen. För en sammanställning av workshop 1, se Bilaga 1. Den 26 november 2019 genomfördes 

en andra workshop som behandlade fasen pröva tänkbara lösningar. För en sammanställning av 

workshop 2, se Bilaga 2. 

 Initiera 
Ett startmöte genomfördes mellan Norconsult och Trafikverket den 21 maj 2019. Under initierafasen 

skedde inläsning av underlag samt framtagande av en tidplan för åtgärdsvalsstudien. 

 Förstå situationen 
Trafikverket och Norconsult arbetade gemensamt med att ta fram en intressentanalys för att 

identifiera vilka aktörer och intressenter som är berörda av åtgärdsvalsstudien. Parallellt med detta 

arbetade Norconsult internt med att ta fram underlag och fakta för åtgärdsvalsstudien. 

En workshop genomfördes den 11 september 2019 i Borlänge. De aktörer och intressenter som 

identifierats i intressentanalysen bjöds in till workshopen. Workshopen behandlade brister och behov i 

stråket och syftade till att bilda en komplett problembild av stråket. I Bilaga 1 har deltagare och 

resultatet av workshopen sammanställts. 

Norconsult arbetade därefter med nulägesbeskrivning, problembild och målsättning utifrån det som 

diskuterats under workshopen. Förstå situationen avslutades med att Norconsult sammanställde och 

redovisade brister och behov, precisering av problembild, önskad funktion och gemensamma mål i 

denna rapport. 

 Pröva tänkbara lösningar 
En andra workshop genomfördes den 26 november 2019 i Borlänge och samtliga identifierade 

intressenter bjöds in. Workshopen behandlade åtgärder och lösningsförslag. I Bilaga 2 finns en 

sammanställning av deltagare och resultat av workshopen. 

Utifrån de åtgärdsförslag som inkom från workshopen arbetade Norconsult vidare med att sortera och 

bedöma åtgärderna. Åtgärdernas måluppfyllelse, kostnad och genomförbarhet bedömdes och utifrån 

detta beslutades vilka åtgärder som studien skulle gå vidare med. Därefter skedde en 

åtgärdspaketering av de åtgärder som studien gått vidare med. För samtliga åtgärdspaket genomfördes 

därefter en samlad effektbedömning (SEB) och en grov kostnadsindikation (GKI).  
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 Forma inriktning och rekommendera åtgärder 
Utifrån genomförda SEB:ar tog Trafikverket och Norconsult fram ett första förslag på forma inriktning 

samt rekommenderade åtgärdspaket. Samtliga kommuner och regioner i stråket bjöds in till ett möte 

för att diskutera åtgärdsvalsstudiens inriktning. Under mötet förankrades även åtgärdernas fortsatta 

hantering. Efter mötet fick kommunerna och regionerna möjlighet att skicka in synpunkter på forma 

inriktning innan studien avslutades.   
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5.3. Bilagor 
Bilaga 1. Sammanställning av workshop 11 september 2019. 

Bilaga 2. Sammanställning av workshop 26 november 2019. 

Bilaga 3. Kartbilder över åtgärdsförslag.  

Bilaga 4. SEB Paket C1 och C2.

Bilaga 5. SEB Paket D1 och D2.

Bilaga 6. SEB Paket E1, E2 och E3.

Bilaga 7. SEB Paket F1 och F2.

Bilaga 8. SEB Paket G, H och I.
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Bilaga 1.  
Sammanställning av workshop 11 september 2019 
 
I detta dokument sammanställs workshopen och deltagarnas synpunkter. Utfallet av 

workshopen har tolkats och sammanställts av arbetsgruppen. Vid behov har synpunkter 

flyttats till en mer lämplig kategori. Sammanställningen är endast gjord utifrån de 

synpunkter som framkom under workshopen och ingen prioritering eller värdering av 

synpunkterna har gjorts. Sifforna i de olika figurerna nedan anger således ingen 

prioriteringsordning eller frekvens av synpunkter, utan är endast en numrering av inkomna 

synpunkter från workshopen. Under workshopen diskuterades målpunkter, funktioner, 

brister och problem samt studiens mål. 

 

Deltagare på workshopen: 

• Trafikverket 

• Region Dalarna 

• Dalatrafik 

• Norbergs kommun 

• Hedemora kommun 

• Säters kommun 

• Falu kommun 

• Leksands kommun 

• Rättviks kommun 

• Falu Borlänge Regionen AB 

• Grycksbo byaråd 
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Rättvik – Falun  

Identifierade målpunkter och funktioner 
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Identifierade behov och brister 

Trafiksäkerhet 

• Grycksbo: Dålig sikt från Svedjevägen ut på v69 som har hög hastighet. 

• Falun, Bjursås, Grycksbo: Brister i ett antal korsningar och vid utfarter. 

• Söder om Grycksbo: Olycksbelastad med skymd sikt. 
 

Trygghet 

• Befintligt övergångsställe vid södra infarten till Grycksbo upplevs som otryggt p.g.a. 
höga hastigheter. 

• Saknas trygg GC-väg mellan Grycksbo och Bjursås. 

• Grycksbo och Bjurås: Barriär. Otrygg skolväg. 

• Grycksbo-Bjursås: Många enskilda utfarter med varierande sikt. 

• Bjursås: Boende upplever otrygg korsning och sträcka mot Sörskog och förbi Resbo. 

• Flera skymda utfarter söder om Rättvik och korsningen med v70. 
 
Framkomlighet 

• Låg hastighet (flaskhals) genom både Grycksbo och Bjursås. 

• Bjursås mot Rog, Sågmyra: Tidvis svårt att komma ut på v69. 

• Grycksbo: Tidvis svårt att komma ut på v69 från Drottningvägen respektive 
Svedjevägen. 

• Grycksbo: Otillräckligt vilplan på Drottningvägen. 

• Rättvik: Bussar har problem med framkomlighet vid evenemang. 

• Rättvik: Köer i korsningen med v70. 
 

Tillgänglighet 

• GC-väg slutar tidigt vid infarten till Grycksbo innan vägen blir bredare. 

• Grycksbo: Dålig tillgänglighet till busshållplats. Framförallt Drottningv. 

• Grycksbo: V69 är en barriär. Framförallt för skolbarn boende NO om vägen. 
Minskad självständighet, minskad vardagsmotion och högre kommunala kostnader 
som följd. 

• Bjursås: Saknas busshållplats för stråkbuss (ute vid v69). 
 

Miljö och hälsa 

• Bjursås, Grycksbo: Buller och luftkvalitet. 

• Grycksbo och Bjursås: Begränsade utvecklingsmöjligheter (bostäder) p.g.a. buller. 

• Rättvik-Falun: Behov av djurstängsel hela sträckan utom genom tätorterna. 

• Rättvik-Falun: Djurliv/vilt. 
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Falun - Hedemora 

Identifierade målpunkter och funktioner 
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Identifierade behov och brister 

Trafiksäkerhet 

• Östra delen av Falun (Hosjö): Sträcka med hög trafik och bred sektion men inte 
mötesseparerad. 

• Fäggeby: Osäkert för oskyddade trafikanter. Passager. GC-väg över älven. 
Korsningar. 

• Falun (i höjd med sjön Runn): GC-stråk består av grusväg >> snabbcyklister på väg 
69.  

• Falun-Hedemora: Flertalet korsningspunkter och hållplatser behöver trafiksäkras. 

• Fäggeby-Staberg: Smalt och krokigt. 

• Fäggeby-Vika: Flertalet svåra korsningar. 
 
Framkomlighet 

• Falun: Tidvis svårt att ta sig ut på v 69 från Stennäset. 

• Falun: Hög belastning på v69 framförallt i rusningstrafik. Framkomlighetsproblem 
för busstrafik. 

• Falun: Kommande cirkulationsplats vid korsningen med Regementsvägen. 

• Falun: Trafikstörningar och upplevda risker p.g.a. smal väg.  

• Falun: Framtida utveckling av bostäder kan påverka väg 50. 

• Falun: Köer vid sportevenemang och andra evenemang. 

• Falun: Köer. 

• Falun-Hedemora: Sträcka där det saknas rastplatser och parkeringar. 

• Falun: Väg 50. Mycket godstrafik påverkar framkomligheten i korsningen. 

• Kring Fäggeby: Saknas omkörningsmöjligheter för blåljustrafik. 
 
Tillgänglighet 

• Falun: Väg 69 är en barriär hela sträckan genom Falun. 

• Fäggeby. Viktig nod som behöver utredas. Kollektivtrafik, service, parkering, byten 
mm. 

• ”Hysta och Pingbo”: Behov av förbättrade hållplatser. 

• Falun-Hedemora: Behov av att förbättra tillgängligheten till världsarv 
Staberg/Kniva. Väg 69 är en barriär. 

• Falun-Hedemora: Behov av GC-väg Staberg-Vika, samt vidare in i Vika centrum. 

• Falun-Hedemora: Behov av översyn av tillgängliga busshållplatser. 
 
Miljö och hälsa 

• Falun: Buller och luftkvalitet. 

• Falun-Hedemora: Mycket djur (älg, rådjur). 

• Falun-Hedemora: Behov av viltpassager och viltstängsel. 
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Hedemora - Fagersta 

Identifierade målpunkter och funktioner 
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Identifierade behov och brister 

Trafiksäkerhet 

• Hedemora (Österby): Rastplats som inte är optimalt utformad. Trafikfarlig 
vänstersväng. 

• Norberg-Hedemora: Höga hastigheter. 

• Söder om Norberg: Bredda platsen vid info-tavla. Liten och trafikfarlig. 

• Söder om Norberg: Hög hastighet. Från 100 – 60 vid fyrvägskorsningen. Behöver ses 
över. 

 
Framkomlighet 

• Norberg-Hedemora: Saknas rastplatser. 
 
Tillgänglighet 

• Hedemora: Generella barriäreffekter på sträckan genom Hedemora. 

• Hedemora: Cirkulationsplats utreds. Minska barriäreffekt. 

• Norr om Norberg: Oskyddade trafikanter (längsgående samt korsande). 

• Hedemora-Norberg: Kollektivtrafiklinjer saknas över länsgränsen. 

• Norberg: Behov av rastplats intill camping. 
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Identifierade mål för studien 

Inför workshopen tog arbetsgruppen fram nedanstående förslag till mål för studien:  
 
A. Ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga trafikanter 

• Det ska vara säkert att färdas längs med samt att korsa riksväg 69. 

• Minska antalet döda och svårt skadade.  

• Öka människors rörlighet längs med stråket.  

B. Förstärka och stödja den regional utvecklingen  

• God tillgång och tillgänglighet till infrastruktur. 

• Grundläggande samhällsservice ska kunna nås inom 30 minuter med bil eller 

kollektivtrafik. 

• Möta näringslivets behov av ökad transportkapacitet.  

C. Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem 

• Kollektivtrafik ska bidra till hållbar utveckling genom att öka sin marknadsandel 

mot bilen.  

• Främja ökat resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik.  

• Transportsystemet ska ta hänsyn till miljöstörningar samt natur- och 

kulturmiljön. 

Under workshopen fick deltagarna tycka till kring målen och bidra med förslag på ändringar 

samt nya mål vilket sammanställts nedan.  

Förslag på ändringar utav målen:  

Precisering: Kollektivtrafik ska bidra till hållbar utveckling genom att öka sin marknadsandel 

mot bilen, kontra tåget är stommen. Vara försiktig i utlåtande, förtydliga. Mycket viktigt att 

ta hänsyn till. Attraktiva bytespunkter. Ex. Grycksbo. 

Justering: Färdas längs med och till samt korsa R69 + särskild fokus på skolvägar. Öka 

människors tillgänglighet längs med och till stråket. 

Justering: Förstärka och stödja den regionala och lokala utvecklingen. 

Förslag till nya mål och parametrar att beakta: 

• Minska vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling i kommunens tätorter 

(framför allt de mindre) och en attraktivare livsmiljö längs med stråket. Och befintlig 

miljö/kulturmiljö (Släberg) och folkhälsa (ex. ökad cykling) och uppfylls dels genom 

övriga mål ex. tillgänglighet och vägen som lokalt trafiknät. 

• Hälsofrämjande funktion/vägsträcka >> Definiera stråkets olika funktioner, t.ex. att 

en del av väg mellan A & B läggs fokus mer på behov av åtgärder för oskyddade 

trafikanter (ex. cykel) gentemot väg mellan B och C där det stora behovet är att göra 

vägsträckan säkrare för fordonstrafik o.s.v. Behöver inte vara tillgängligt för alla 

trafikanter utmed hela väg 69, t.ex. GC-väg från Fagersta till Rättvik. 
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• Göra säkrare passager över väg 69 vid lämpliga platser, nödvändigtvis inte fler. 

• Hälsofrämjande aktiviteter utmed vägstråket. 

• Ska kunna resa kollektivt, med buss, mellan ”alla” större orter/byar. 

• Svårt att ”låsa fast” mål då teknik/förändringar påverkar 

infrastruktur/transportmedel i framtiden, ex. elbilar o.s.v. 

• Hur anpassar man vägen inom tätort? Infrastruktur bebyggelseutveckling. 

• Främja bostadsutvecklingen i landsbygdsmiljö. Inte bara mellan stora A och B. Det 

finns ju små a och b längs vägen. Beaktas! 

• Besöksnäringens (turismens) behov av ökad transportkapacitet. 

• Ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga trafikanter. 

• Trafiksäkerhet för samtliga trafikanter med hållbara färdsätt. 

• Attraktiv kollektivtrafik. 

• Säker trafik. 

• Omställning. 

• Miljö och klimathänsyn. 

• Arbetspendling. 
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Bilaga 2.  
Sammanställning workshop 26 november 2019 
 
I detta dokument sammanställs workshopen och deltagarnas förslag på lösningar. Utfallet av 

workshopen har tolkats och sammanställts av arbetsgruppen. Vid behov har deltagarnas 

förslag på lösningar förtydligats och/eller utvecklats. Om flera grupper föreslagit samma 

lösning kan detta ha slagits ihop till en lösning.  

Sifforna i de olika figurerna nedan anger ingen prioriteringsordning eller frekvens utan är 

endast en numrering.  

Deltagare på workshopen:  

• Trafikverket 

• Region Dalarna 

• Dalatrafik 

• Hedemora kommun 

• Säters kommun 

• Falu kommun 

• Leksands kommun 

• Rättviks kommun 

• Falu Borlänge Regionen AB 

• Grycksbo byaråd 
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Steg 1-åtgärder 

Generellt för hela sträckan 
• Marknadsföring av gång-, cykel- och kollektivtrafik när det systemet är utbyggt ex. 

genom nudging.  

• Arbeta för att få fler kundgrupper att åka kollektivt.  

• Erbjuda och påverka turister att välja hållbara transporter.  

• Säsongsbuss/tåg för vinterfjällturism. 

• Få fler att välja bussen – hur? Fler turer behövs för att få fler att ”våga” välja bussen.  

• Information, fler hållplatser.  

• Uppmuntra resande med gång- och cykeltrafik. 
 

• Fler elbilar – subventionering statlig för att bland annat minska buller. 
 

• Hela resan på ett resekort, inkluderar kollektivtrafik, cykel, taxi med mera.  

• Resa på samma kort över länsgräns.  
 

• Distansarbete och företagshotell på serviceorterna – Fiber.  

• Jobba hemifrån/på distans på stugbytardagar.  
 

• App för samåkning. Exempel från Skattungsbyn där app för samåkning finns samt 
Dalatrafik med sjukfallstransporter.  

• Testa samåkning.  

• Samåkning som tillgängligt och attraktivare alternativ.  

 

• Trafiksäkerhetskampanjer för att uppmana till att hålla hastigheten. 

• Trafiksäkerhetsapp, privata aktörer.  

• Uppmuntra säker trafik. 
 
• Information till villaägare om att inte mata djur eller t.ex. lämna äpplen i 

trädgården. 
 

• Styra turisttrafiken så att all trafik inte kör samma dagar. 

• Hur ser framtidens teknik ut? Vi måste påbörja en omställning till smartare fordon 

och anläggningar. Vad ger detta för möjligheter?  
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Steg 2-åtgärder 

Generellt för hela sträckan 
• Samordning av busstider och skoltider.  

• Koordinera starttid skola med antal bussar gäller även arbetsplatser.  

• Samåkning/transfer från tåg.  

• Flytta över gods på järnväg bla. För att minska buller.  

• Trafiksäkerhetsåtgärd Grycksbo-Falun, styr om tunga transporter till järnväg. Även 
till andra järnvägar.  

• Kör godstrafik på tåg där det är möjligt.  
 

• Delsträcka Falun-Hedemora: styra godstrafiken från väg 69 till väg 70 och E16, som 

har bättre standard. 

• Leda om bussarna i Rättvik under evenemang.  

• Vägvisning som är enkel och tydlig genom tätorterna. Samt som visar vilka 

avtagsvägar som är bäst att svänga av vid.   

 

• Belysning på gång- och cykelvägar så att det blir inbjudande.  

• Belysning vid korsningar och busshållplatser.  

• Cykling till hållplatser. 

• Hyr/lånecyklar på kollektivtrafikknutpunkter.  
 

• Anpassade tågvagnar/buss för skidor/bagagehantering för skidor/cykel.  

• Cykelhållare på buss och tåg.  

• Checka in dig själv och bagage via appar även på tåg. 

• Cykel på bussen för arbetspendlare.  
 

• Ökad turtäthet kollektivtrafik. 

• Signal på busshållplats om att resenärer finns.  

• Signalreglerat och prioriterat körfält för bussarna.  

• Kollektivtrafiksatsningar utanför staden t.ex. i områden som Fäggeby, St Skedvi.  

 

• ITS-skylt för vilt. 

• Trafiksäkerhetskamera – ATK (Automatisk trafiksäkerhetskontroll). 

• Trafiksäkerhetsåtgärd variabel hastighet under högtrafiktimmar.  
 

• Felanmälansapp för drift och underhåll på kommunerna.  

• Tillgång till andra driftmetoder för att bygga mindre kostsamma gång- och 
cykelvägar, t.ex. ”sommarcykelväg” fast som kan snöröjas.  
 

• Tyst asfalt – minskat buller.  

• Laddstolpar på strategiska platser. 

• Tankställen med alternativa drivmedel. 
 
• Viltstaket/avverkning av skog längs vägarna.  

• Bredda genom att avverka skog längs vägarna så att det blir säkrare. 

• Viltstängsel och portar på rätt ställe (generellt).  

• Viltstängsel och trygga viltpassager vid behov. 

• Skjut av fler djur eller djur i området. 

• Förbättra sikten i korsningen Svedjevägen/väg 69 i Grycksbo.  

• Viltstängsel vid eventuellt ny 2+1-väg. 
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Steg 3-åtgärder 

Generellt för hela sträckan 
• Gång- och cykelmöjligheter på sträckan mellan vissa av orterna. 

• Säkra passager för oskyddade trafikanter.  

• Planskilda korsningar för gång- och cykeltrafiken.  
 

• Säkra busshållplatser, tillgängliga med säkra anslutningar. 

• Hållplatser på ”rätt” ställe. 
 

• Utfartssanering. 

• Kombinera uppsamlingsgata (utfartssanering) med gång- och cykelvägar längs väg 
69.  

• Samordna/slopa farliga korsningar till en ny och bättre.  

• Uppsamlingsvägar kombinerade med gång- och cykeltrafik (generellt, främst tätort).  

 

• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningarna i tätorterna.  

• Samordna övergångar till några strategiska lägen.  

• Hastighetsdämpande: Tydliggöra var tätort börjar för att skapa känslan att ”jag” 

behöver anpassa min körning, bl.a. i hastighet. Bygga om för att styra och hjälpa att 

köra trafiksäkert.  

 

• Ökad tillgänglighet till stråket genom fler cirkulationsplatser. 

 

• Pendlarparkeringar: Åtgärd att utreda längs hela sträckan för lokalisering av 

pendlarparkeringar.   

• Pendlarparkering för både bil och cykel. 
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Rättvik – Falun  
• Grycksbo presenterar ett antal lösningar i Grycksbo tätort i samband med föreslagen 

exploatering öster om väg 69: 
o Korsning mellan väg 69 och Harmsarvsvägen föreslås stängas och ny 

anslutning för boende öster om väg 69 föreslås förläggas vid Drottningvägen 
eller strax söder om. Anslutningen föreslås utformas som en trevägskorsning 
eller cirkulationsplats med fyra ben. 

o Öster om väg 69 i Grycksbo föreslås exploatering med bland annat nya 
bostäder och verksamheter.  

o Ny busshållplats föreslås i höjd med Drottningvägen.  
o Gång- och cykeltunnel under väg 69 i höjd med Drottningvägen.  
o Ny anslutning mellan tänkt exploateringsområde och väg 69 föreslås norr 

om Drottningvägen.  
 

• Ny gång- och cykelväg mellan Grycksbo-Bjursås. 

• Grycksbo och Bjursås: Bredare vägrenar och/eller avgränsade gc-vägar.  

• Cykel på del av eller hela sträckan Grycksbo-Falun. 

• Gång- och cykelväg samt säkra passager längs med och över väg 69 gör att 
skolskjutsar kan tas bort.  
 

• Ny passage över väg 69 strax norr om korsningen in till Lövhyddan. 

• Grycksbo och Bjursås: Anpassa till tillräckligt låga hastigheter för att få trafiksäkrare 

passager så att skolbarn ska kunna ta sig över. 

• Trafiksäker passage för skolbarn (väg 69/Bjursåsvägen samt väg 69/Nedre 

Larssveden).  

• Vid korsning väg 69/väg 913 i Grycksbo: Trafiksäker passage för skolbarn alt. 

förlängd gång- och cykelväg. 

 

• Samordna/slopa farliga korsningar till en ny och bättre. Sanera utfarter.  

• Uppsamlingsvägar kombinerade med gång- och cykeltrafik. 
 

• Åtgärd för bättre sikt vid vänstersväng ut från Svedjevägen i Grycksbo.  

• Svedjevägen i Grycksbo – bygg om med påfartsfil norrut.  

• Bättre sikt/lägre hastigheter vid Bjursås Näset och Stängseln/Västanberg.  

• Refug vid Sågmyraavfarten.  

• På- och avfartsfiler Bjursås in mot centrum.  

• Ökad tillgänglighet till väg 69 – korsning i Bjursås (väg 69/Bjursåsvägen samt väg 
69/Nedre Larssveden). 

• Vilplan, bättre sikt – lägre hastighet (från Svedjevägen) 

• Korsning väg 69/väg 893 (Drottningvägen) i Grycksbo: Säker passage och 
busshållplats. Etablering-rondell-vilplan.  

• Jungfrurondellen från räddningstjänsten mot Rättvik föreslås ha längre sträcka ur 
cirkulationen med 2-fält.  
 

• Mitträcke och viltstaket Bjursås-Rättvik = högre hastighet. 

• Viltstängel och portar, Rättvik-Falun. 

 

• Utökad pendlarparkering i Rättvik vid Hantverksbyn (Gärdebyn) kombinera med 
kollektivtrafik på väg 70.  
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Falun – Hedemora 
• Fäggeby: samlad bebyggelse som har behov av hastighetsdämpande åtgärder, 

hållplatser och pendlarparkeringar.   

 

• Fäggeby: Åtgärd vid bron som gör det säkrare för gc-trafikanter. Tydligare 

hastighetssänkning. Måla av? Pollare? Alternativt föra över gång- och cykel till ena 

sidan.  

 

• Vika-Hosjö, ny sträckning alt. ombyggnad. 

• Trollbo-Fäggeby/Uppbo, ny sträckning alt. ombyggnad (många utfarter). 

 

• Gång- och cykelväg mellan Staberg och Vika för pendling. 
 

• Från Fäggeby till Pingbo, räta ut vägen för högre hastighet 2+1-väg gärna fram till 

Vika 

 

• Z-krogen och österut i Hosjö. Bred sektion som skulle kunna ha mötesseparering.  
 

• Asfaltera gång-och cykelbanan Vika-Falun.  
 

• Anslutningen 69/70 är brant. Påfart/avfart. 
 

• Pendelparkering vid Vika.  

• Pendelparkering Uppbo/Fäggeby. 
 

• Viltstängel och portar, Falun-Hedemora.  
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Hedemora – Fagersta 
• Gång- och cykelövergång i Hedemora.  
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Steg 4-åtgärder 

Rättvik – Falun  
• 2+1 Grycksbo-Bjursås.  

 
Falun – Hedemora 

• Vika-Hosjö, ny sträckning alt. ombyggnad. 

• Trollbo-Fäggeby/Uppbo, ny sträckning alt. ombyggnad. 

Hedemora – Fagersta 
• Inga inkomna förslag.   

 
Övrigt 

• Se över hur årstidsvariation från exempelvis turisttrafik bedöms i SEB:ar mm. Nu 
ges ofta negativ NNK.  

• Hur rör sig människor? Hur vill man ta sig mellan olika orter.  

• Fortsätt samhällsplanera på rätt sätt.  
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Bilaga 3.  
Kartbilder över åtgärdsförslag 
 
I detta dokument redovisas kartbilder över åtgärdsförslagen för respektive delsträcka. De 

generella åtgärderna redovisas ej i kartbilderna utan återfinns i rapporten, se avsnitt 3.1.1. 

Rättvik-Falun 
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Bjursås 

 

Grycksbo 
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Falun-Hedemora 
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Hedemora-Fagersta 
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Effektbedömningen är upprättad av: Kajsa Ahlström, Norconsult 
 

Bakgrund och syfte  
Åtgärdsvalsstudien ska studera stråket längs väg 69 mellan Rättvik i Dalarnas län och Fagersta i 

Västmanlands län. Stråket är cirka 14 mil långt och har varierande funktion längs olika delar av 

stråket. Väg 69 passerar igenom Rättvik–Falun–Hedemora–Norberg–Fagersta. 

Behovet av en utredning för att kartlägga funktion och framtida standard för väg 69 har pekats ut både 

i länstransportplanen för Dalarna 2018-2029 och i länstransportplanen för Västmanlands län 2018-

2029. I Dalarnas länstransportplan anges det att:  

”Bristerna längs väg 69 är uppmärksammade sedan länge. Det är främst sträckorna Uppbo – 

Trollbo, Vika – Hosjö tillsammans med flaskhalsarna genom Grycksbo och Bjursås som lyfts fram 

för åtgärder. Vidare är det en generellt dålig standard på delen Hedemora-Norberg inom 

Västmanlands län. I de preliminära samhällsekonomiska effektbedömningarna för objekten Uppbo 

– Trollbo och Vika – Hosjö har man dock utgått ifrån framtida åtgärder i befintlig väg, med relativt 

låga kostnadskalkyler, varför det finns klara osäkerheter kring kostnadsnivån för dessa objekt. Det 

är därför angeläget att tidigt under planperioden prioritera en åtgärdsvalsstudie för hela stråket.” 

(Region Dalarna, 2018). 

Vidare har det inkommit ett flertal kundärenden, främst angående trafiksäkerhetsbrister i Grycksbo 

och Bjursås, som även de ligger till grund för behovet av denna åtgärdsvalsstudie.  

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att ta fram förslag på vilka åtgärder på kort och lång sikt som krävs i 

stråket längs väg 69 för att ge samtliga trafikanter en säker och effektiv förbindelse samt att klargöra 

stråkets olika funktioner. Målet för åtgärdsvalsstudien är att få samsyn mellan viktiga aktörer om 

nuvarande brister och behov, mål och åtgärder som behöver vidtas för person- och godstransporter 

mellan Fagersta och Rättvik efter stråket längs väg 69. 

Problembild 

Stråket är viktigt för regional utveckling och tillväxt samt möjliggör arbetspendling mellan Falun och 

Siljansområdet respektive södra Dalarna. Väg 69 är ett utpekat gods- och persontrafikstråk i den 

regionala systemanalysen för Dalarna (Region Dalarna, 2016) samt en viktig väg för regional 

utveckling, turism och arbetspendling. Då väg 69 har varierande funktioner längs olika delar av stråket 

samt är en parallellväg och 0mledningsväg till väg 70 är det viktigt att klargöra stråkets funktioner.  

Stråket har brister gällande tillgänglighet, framkomlighet, användbarhet och trafiksäkerhet. Vägen har 

även ett hastighetsanspråk som är högre än vad vägen trafiksäkerhetsmässigt tillåter med dagens 

utformning. Det finns även brister kopplat till kollektivtrafiken samt bristande tillgänglighet till 

hållplatserna utmed stråket. Stråket har även ett flertal miljö- och hälsorelaterade brister kopplat till 

bland annat buller, luftföroreningar och vilt.  
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Nuläge 
Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på väg 69 varierar kraftigt utmed sträckan Rättvik-Fagersta, se Figur 1. 

Andelen tung trafik ligger på omkring 10 % längs med sträckan.  

 

Figur 1. Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på väg 69 (Bakgrundskarta: Google Maps, 2019).  

Hastighetsbegränsningen på väg 69 varierar mellan 50 km/h och 100 km/h. Bashastighet är 70 km/h 

på sträckan Norberg-Dalarnas länsgräns, 80 km/h på sträckan Dalarnas länsgräns-Falun och 90 km/h 

på sträckan Falun-Rättvik. I tätorterna sänks hastighetsbegränsningen till 50 km/h och genomfarterna 

i Grycksbo och Bjursås är tydliga flaskhalsar. Långsiktigt har finns det ett hastighetsanspråk för väg 69 

som är högre då vägen är prioriterad i Dalarnas län för regional utveckling, långa transportavstånd, 

turism och arbetspendling. I hastighetsöversynen, Åtgärder för systematisk anpassning av 

hastighetsgränser till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Dalarnas län, 2016-02-25, föreslås att 

hastigheten sänks från 90 km/h till 80 km/h.  

Väg 69 är till största del en tvåfältsväg utan separering och har endast kortare sträckor som är 

mötesseparerade. Mötesseparering finns i Falun där väg 69 har gemensam sträckning med E16, i 

Hedemora där väg 69 har gemensam sträckning med väg 70 samt mellan Norberg och Fagersta där 

väg 69 har gemensam sträckning med väg 68.  

Vägbredden varierar och på sträckan Rättvik-Falun är vägbredden cirka 9–12 meter. På sträckan 

Falun-Hedemora är vägbredden cirka 7–9 meter, Hedemora-Norberg cirka 7–8 meter och Norberg-

Fagersta cirka 10–13 meter.   
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Projektspecifika mål 
Åtgärdsvalsstudiens mål består av tre övergripande mål för hela stråket samt ett antal inriktningsmål 

för respektive delsträcka.  

Övergripande mål 
A. Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga trafikanter 

• Trafiksäkert att färdas längs med samt att i tätorter korsa väg 69. 

• Minskat antal döda och svårt skadade.  

• Ökad rörlighet längs med stråket.  

B. Förstärkt och gynnad regional och lokal utveckling 

• God tillgång och tillgänglighet till infrastruktur. 

• Möta näringslivets och besöksnäringens behov av transporter.  

C. Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem 

• Kollektivtrafik ska bidra till hållbar utveckling genom att öka sin marknadsandel mot 

bilen.  

• Ökat resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik i stråket. 

• Minimering av transportsystemets miljöstörningar samt påverkan på natur- och 

kulturmiljön.   

Rättvik-Falun 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet, även vid höga säsongsbetonade 

trafikmängder samt vid omledning av trafik.   

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter 

(speciellt skolbarn) i tätorter längs delsträckan.  

• Inriktningsmål 3: Minimering av vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och 

verka för en anpassning till lokalsamhällenas villkor.  

• Inriktningsmål 4: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för den lokala trafiken.  

Falun-Hedemora 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet, även vid höga säsongsbetonade 

trafikmängder samt vid omledning av trafik.  

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för den lokala trafiken i tätorter 

och småorter.  

• Inriktningsmål 3: Minimering av vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och 

verka för en anpassning till lokalsamhällenas villkor.  

Hedemora-Fagersta 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet vid bristfälliga punkter och sträckor.  

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter i 

tätorterna.
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Paketeringsförslag 
 

Paket Ingående lösningar Kommentar 

C1 

Bjursås, alternativ 1 
  
49. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för framförallt gång- och cykeltrafik i Bjursås vid korsningen 
mellan väg 69 och Bjursåsvägen genom förbättrad passage samt bredare mittrefug på Bjursåsvägen. 
50. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för framförallt gång- och cykeltrafik i Bjursås vid korsningen 
mellan väg 69 och Nedre Larssveden genom ny passage över väg 69 samt bredare mittrefug på Nedre 
Larssveden. 
72. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Bjursås.  
74. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorfordonstrafik i korsningen väg 929/väg 69 
(Sågmyraavfarten) genom bredare mittrefuger. 
75. Siktförbättringsåtgärder vid Bjursås Näset och Stängseln/Västanberg. 

Bedömd kostnad  
(prisnivå 2015–06):  
8 360 tkr (± 30 %) 

C2 

Bjursås, alternativ 2  
 
48. Gång- och cykelbana genom Bjursås. 
49. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för framförallt gång- och cykeltrafik i Bjursås vid korsningen 
mellan väg 69 och Bjursåsvägen genom förbättrad passage samt bredare mittrefug på Bjursåsvägen. 
50. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för framförallt gång- och cykeltrafik i Bjursås vid korsningen 
mellan väg 69 och Nedre Larssveden genom ny passage över väg 69 samt bredare mittrefug på Nedre 
Larssveden. 
72. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Bjursås.  
74. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorfordonstrafik i korsningen väg 929/väg 69 
(Sågmyraavfarten) genom bredare mittrefuger. 
75. Siktförbättringsåtgärder vid Bjursås Näset och Stängseln/Västanberg. 

Bedömd kostnad  
(prisnivå 2015–06):  
46 000 tkr (± 30 %) 
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Paket C1             Paket C2 
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Effektbedömningen utgår ifrån nedanstående skala.  
 

Mycket stor positiv påverkan   
Positiv påverkan   
Obetydlig påverkan   
Negativ påverkan   
Mycket stor negativ påverkan   

 
* ÅVS-målen för paket C1 och C2 är inriktningsmålen för sträckan Rättvik-Falun.  

  Mål  Paket C1 Paket C2 
   Bjursås, alternativ 1 

 
8 360 tkr (± 30 %) 

 
Prisnivå: 2015–06 

Bjursås, alternativ 2 
 

46 000 tkr (± 30 %) 
 

Prisnivå: 2015–06 
   Transportpolitiska mål 
  ÅVS-mål* Bedömd måluppfyllelse:  Bedömd måluppfyllelse:  

Bidrag till 
funktionsmålet  

Medborgarnas 
resor 

Mål 1 
Mål 2 
Mål 3 
Mål 4 

Åtgärderna i paketet bidrar positivt till 
målet genom förbättrad tillgänglighet 
och trafiksäkerhet för gång- och 
cykeltrafik samt för motorfordonstrafik. 
 
Den lokala motorfordonstrafikens 
framkomlighet kan påverkas negativt 
av stängning av utfarter längs med väg 
69. Denna påverkan bedöms dock vara 
liten eftersom det är ett fåtal fastigheter 
som berörs. Eventuell negativ påverkan 
bedöms vägas upp då färre utfarter på 
väg 69 ökar framkomligheten på vägen. 

Åtgärderna i paketet bidrar mycket 
positivt till målet genom förbättrad 
tillgänglighet och trafiksäkerhet för 
gång- och cykeltrafik samt för 
motorfordonstrafik. En ny gång- och 
cykelbana genom Bjursås bedöms 
förbättra medborgarnas resor inom 
Bjursås.  
 
Den lokala motorfordonstrafikens 
framkomlighet kan påverkas negativt 
av stängning av utfarter längs med väg 
69. Denna påverkan bedöms dock vara 
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Åtgärdspaketet bedöms därför på det 
stora hela bidra positivt till 
medborgarnas resor.  
 

liten eftersom det är ett fåtal fastigheter 
som berörs. Eventuell negativ påverkan 
bedöms vägas upp då färre utfarter på 
väg 69 ökar framkomligheten på vägen. 
Åtgärdspaketet bedöms därför på det 
stora hela bidra mycket positivt till 
medborgarnas resor, särskilt för resor 
med gång- och cykel.  

Näringslivets 
transporter 

Mål 1 
Mål 4 

Åtgärdspaketet bedöms på det hela ge 
ett obetydligt bidrag till målet trots en 
viss ökad framkomlighet då antalet 
utfarter längs med väg 69 minskas. 

Åtgärdspaketet bedöms på det hela ge 
ett obetydligt bidrag till målet trots en 
viss ökad framkomlighet då antalet 
utfarter längs med väg 69 minskas. 

Tillgänglighet 
regionalt/länder 

Mål 1 Obetydligt bidrag.  Obetydligt bidrag.  

Jämställdhet Mål 1 
Mål 2 
Mål 3 
Mål 4 

Förbättrad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för gång- och 
cykeltrafikanter bidrar positivt till 
målet.  

Förbättrad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för gång- och 
cykeltrafikanter bidrar positivt till 
målet. Åtgärdspaketet, med en gång- 
och cykelbana genom Bjursås, bedöms 
bidra mycket positivt till målet.  

Funktionshindrade  Mål 1 
Mål 2 
Mål 3 
Mål 4 

Positiv påverkan då det i paketet bland 
annat ingår att förbättra belysning och 
gånganslutningar vid befintliga 
passager.  

Ny tillgänglighetsanpassad gång- och 
cykelbana genom Bjursås som 
tillgodoser utrymme och säkra passager 
för funktionsvarierade bedöms bidra 
positivt till målet. Dessutom kan paketet 
ge ett positivt bidrag till målet på grund 
av tillgänglighetshöjande åtgärder, som 
förbättrad belysning och förbättrade 
gånganslutningar, vid befintlig passage 
i Bjursås.  
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Barn och unga Mål 2 
Mål 3 

Åtgärdspaketet bidrar positivt till barns 
möjligheter att själva använda 
transportsystemet. Trafiksäkerhets-
höjande åtgärder av passage vid 
Bjursåsvägen underlättar för barn och 
unga att röra sig inom Bjursås på ett 
säkert sätt.  

Åtgärdspaketet bidrar mycket positivt 
till barns möjligheter att själva använda 
transportsystemet. En gång- och 
cykelbana genom Bjursås, trafiksäker-
hetshöjande åtgärder av passage vid 
Bjursåsvägen och ev. ny passage vid 
Nedre Larssveden underlättar för barn 
och unga att röra sig inom Bjursås på 
ett säkert sätt. 

Kollektivtrafik, 
gång och cykel 

Mål 2 
Mål 3 

Åtgärdspaketet bedöms bidra positivt då 
de ingående åtgärderna stödjer ett ökat 
resande med gång- och cykeltrafik 
genom förbättrad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter. 

Åtgärdspaketet bedöms bidra mycket 
positivt då en ny gång- och cykelbana 
genom Bjursås stödjer ett ökat resande 
med gång- och cykeltrafik. Paketet 
bidrar även positivt genom förbättrad 
tillgänglighet och trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter. 

Bidrag till 
hänsynsmålet 

Klimat Mål 2 
Mål 3 

De ingående åtgärderna förbättrar 
förutsättningarna att resa med hållbara 
transportslag, vilket är positivt för 
klimatet. Effekten av åtgärderna 
bedöms dock vara relativt låg och 
åtgärdspaketet bedöms därför inte ge 
något bidrag till målet.  

Åtgärderna i paketet och särskilt gång- 
och cykelbanan genom Bjursås skapar 
förutsättningar för en ökad andel resor 
med hållbara transportslag vilket är 
positivt för klimatet. Åtgärdspaketets 
klimatnytta beror på hur stor ökning av 
gång- och cykeltrafiken som kan 
åstadkommas. Åtgärdspaketet bedöms 
ge ett positivt bidrag till klimatet. Visst 
negativt bidrag p.g.a. byggande, drift 
och underhåll. Som en jämförelse ger 
dock en gång- och cykelbana betydligt 
lägre byggutsläpp än en bilväg.  
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Hälsa Mål 2 
Mål 3 

Åtgärderna förbättrar 
förutsättningarna för gång- och 
cykeltrafik vilket bidrar positivt till 
folkhälsan. Effekterna av åtgärderna 
bedöms dock vara relativt små och 
åtgärdspaketet bedöms därför inte ge 
något bidrag till målet. 

Förbättrade möjligheter för resande 
med gång- och cykeltrafik bidrar 
positivt till folkhälsan.  

 
Landskap Mål 3 Åtgärdspaketet innebär få fysiska 

åtgärder och bedöms ge obetydlig 
påverkan på målet då de mestadels 
håller sig inom vägområdets gränser. 
Det bedöms därför inte påverka varken 
landskapet, natur- eller kulturmiljö 
negativt. 

Åtgärderna i paketet kan innebära en 
negativ påverkan på landskapet, natur- 
och kulturmiljö pga. intrång i 
naturmiljön och utökning av hårdgjorda 
ytor etc. Påverkan kan minimeras 
genom att anpassa åtgärderna.  

Trafiksäkerhet Mål 1 
Mål 2 
Mål 4 

Åtgärdspaketet innehåller flera 
åtgärder som höjer trafiksäkerheten i 
olika punkter i Bjursås med 
siktförbättringar, breddning av 
mittrefuger, ny tillgänglighetsanpassad 
gång- och cykelpassage över v.69 och 
andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
korsningspunkter. Paketet bedöms 
därför bidra positivt till målet.  

Åtgärdspaketet innehåller flera 
åtgärder som höjer trafiksäkerheten i 
olika punkter i Bjursås med 
siktförbättringar, breddning av 
mittrefuger, ny gång- och cykelpassage 
över v.69 och andra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
korsningspunkter. Dessutom kan 
trafiksäkerheten öka med en ny gång- 
och cykelbana genom tätorten. Paketet 
bedöms därför bidra mycket positivt till 
målet om förbättrad trafiksäkerhet.  
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Bidrag till en samhälls-
ekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar 
transportförsörjning  

Paket C1 
Åtgärdspaketet bedöms ge ett positivt bidrag till en 
långsiktigt hållbar transportförsörjning.  
 
Den sociala hållbarheten kan öka eftersom 
åtgärdspaketet förbättrar trafiksäkerheten för 
gående och cyklister, vilket ger bättre tillgänglighet 
till transportsystemet. Dessutom kan paketets säkra 
gång- och cykelpassager medföra ökad trygghet och 
minskade barriäreffekter.  
 
Den ekologiska hållbarheten kan påverkas positivt 
eftersom åtgärderna i paketet stödjer ett ökat 
resande med gång- och cykeltrafik. Dock är effekten 
osäker eftersom paketet endast innehåller mindre 
fysiska åtgärder.  
 
Den ekonomiska hållbarheten är svårbedömd för 
åtgärderna. Åtgärdspaketet bedöms kunna ge 
positiva effekter relativt kostnaderna. Den 
samhällsekonomiska lönsamheten bedöms således 
kunna vara god. 
 

Kostnaden för paketet bedöms till  
(prisnivå 2015–06):  
8 360 tkr (± 30 %) 

Paket C2 
Åtgärdspaketet bedöms ge ett positivt bidrag till en 
långsiktigt hållbar transportförsörjning.  
 
Den sociala hållbarheten ökar då förbättringar i 
trafiksäkerhet och tillgänglighet för gående och 
cyklister genomförs, vilket ger bättre tillgänglighet 
till transportsystemet och större val av färdmedel. 
Dessutom kan paketets säkra gång- och 
cykelpassager medföra ökad trygghet och minskade 
barriäreffekter. Barn och unga får ökade möjligheter 
att röra sig i transportsystemet på egen hand.  
 
Den ekologiska hållbarheten bedöms öka eftersom 
åtgärdspaket möjliggör en ökning av andelen 
gående och cyklister. Paketet innehåller en mer 
omfattande fysisk åtgärd vilket bedöms ge god 
effekt. Visst negativt bidrag kan uppstå p.g.a. 
byggande, drift och underhåll av gång- och 
cykelbanan. 
 
Den ekonomiska hållbarheten är svårbedömd och 
den samhällsekonomiska lönsamheten av en gång- 
och cykelbana genom Bjursås är osäker.  
 

Kostnaden för paketet bedöms till  
(prisnivå 2015–06):  
46 000 tkr (± 30 %) 
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Fördelningsaspekter 

• Kön: restid, 
reskostnader, 
restidsosäkerhet  

• Lokalt, regionalt, 
nationellt, 
internationellt  

• Län  

• Kommun  

• Trafikanter, 
transporter, externt 
berörda  

• Näringsgren  

• Trafikslag  

• Åldersgrupper  

Åtgärdspaketet bedöms ge störst nytta lokalt för  
gående och cyklister som får förbättrad 
trafiksäkerhet och tillgänglighet.  
 
Även motorfordonstrafiken ges positiv nytta av de 
trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som paketet 
innefattar. Paketet innebär viss negativ nytta för 
lokal motorfordonstrafik som påverkas av stängning 
av utfarter längs med väg 69.  

Åtgärdspaketet bedöms ge störst nytta lokalt för  
gående och cyklister som får förbättrad 
trafiksäkerhet och tillgänglighet.  
 
Även motorfordonstrafiken ges positiv nytta av de 
trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som paketet 
innefattar. Paketet innebär viss negativ nytta för 
lokal motorfordonstrafik som påverkas av stängning 
av utfarter längs med väg 69.  

Målkonflikter Inga identifierade målkonflikter.  Inga identifierade målkonflikter.  
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 Regionala mål 
Attraktivare kollektivtrafik med 
ökad marknadsandel 

Obetydligt bidrag.  Obetydligt bidrag.  

Ökad miljö- och klimathänsyn i 
transportsystemet 

Åtgärdspaketet bedöms bidra positivt då de 
ingående åtgärderna stödjer och delvis förbättrar 
möjligheterna att färdas med gång- och cykeltrafik i 
Bjursås. Effekterna av åtgärderna bedöms dock vara 
relativt låga och åtgärdspaketet bedöms därför inte 
ge något bidrag till målet. 

Åtgärdspaketet bedöms bidra positivt till målet då 
åtgärderna, särskilt gång- och cykelbanan genom 
Bjursås, skapar förutsättningar för en ökad andel 
resor med hållbara transportslag vilket är positivt 
för klimatet.  

Ökad tillgång till värdefulla 
natur- och kulturmiljöer 

Obetydligt bidrag.  Obetydligt bidrag.  

Säker trafik – minska antalet 
döda och skadade 

Åtgärdspaketet innehåller flera åtgärder som höjer 
trafiksäkerheten i olika punkter i Bjursås med 
siktförbättringar, breddning av mittrefuger, ny 
gång- och cykelpassage över väg 69 och andra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningspunkter. 
Paketet bedöms därför bidra positivt till målet. 

Åtgärdspaketet innehåller flera åtgärder som höjer 
trafiksäkerheten i olika punkter i Bjursås med 
siktförbättringar, breddning av mittrefuger, ny 
gång- och cykelpassage över väg 69 och andra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningspunkter. 
Dessutom kan trafiksäkerheten öka med en ny gång- 
och cykelbana genom tätorten. Paketet bedöms 
därför bidra mycket positivt till målet om förbättrad 
trafiksäkerhet. 

Effektiva näringslivstransporter 
och effektiv pendling 

Åtgärdspaketet kan bidra positivt till målet eftersom 
antalet utfarter längs med väg 69 minskas vilket 
leder till ökad framkomlighet och mindre störningar 
på väg 69. Denna påverkan bedöms vara liten då 
endast ett fåtal använder utfarterna. 

Åtgärdspaketet kan bidra positivt till målet eftersom 
antalet utfarter längs med väg 69 minskas vilket 
leder till ökad framkomlighet och mindre störningar 
på väg 69. Denna påverkan bedöms vara liten då 
endast ett fåtal använder utfarterna. 

Omställning av besöksnäringens 
transporter från bilresor till mer 
hållbara resor 

Obetydligt bidrag.  Obetydligt bidrag.  
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Flerkärnighet och en förstorad 
arbetsmarknad som främjar 
regional utveckling 

Obetydligt bidrag. Åtgärdspaketet bedöms ge positiv påverkan 
eftersom paketet stärker Bjursås tätort med bland 
annat tillgänglighetshöjande åtgärder för gång- och 
cykeltrafikanter samt en ny gång- och cykelbana 
genom tätorten. Dessa åtgärder bedöms kunna ge en 
förbättrad trafikmiljö för de boende i Bjursås vilket i 
sin tur innebär kan bidra till en flerkärnig region. 

Sammanvägt regionala 
mål 

Obetydlig påverkan.  Positiv påverkan.  

Målkonflikter Inga identifierade målkonflikter.  Inga identifierade målkonflikter.  
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 Lokala mål 

Ökad andel resor med 
hållbara transporter  

Åtgärdspaketet bedöms bidra positivt då de 
ingående åtgärderna stödjer och delvis förbättrar 
möjligheterna att färdas med gång- och cykeltrafik i 
Bjursås. Effekterna av åtgärderna bedöms dock vara 
relativt låga och åtgärdspaketet bedöms därför inte 
ge något bidrag till målet.  

Åtgärdspaketet bedöms bidra positivt till målet då 
åtgärderna i paketet och särskilt gång- och 
cykelbanan genom Bjursås skapar förutsättningar 
för en ökad andel resor med hållbara transportslag.  

Stärka den regionala 
tillgängligheten och 
kommunikationerna 

Obetydligt bidrag.  Obetydligt bidrag. 

Förbättrade möjligheter till 
arbetspendling 

Obetydligt bidrag.  Åtgärdspaketet kan ge positiv påverkan vid 
arbetspendling inom Bjursås med ny gång- och 
cykelbana genom Bjursås.  

Sammanvägt lokala mål Obetydlig påverkan.  Positiv påverkan.  

Målkonflikter Inga identifierade målkonflikter.  Inga identifierade målkonflikter.  
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Effektbedömningen är upprättad av: Kajsa Ahlström, Norconsult 
 

Bakgrund och syfte 
Åtgärdsvalsstudien ska studera stråket längs väg 69 mellan Rättvik i Dalarnas län och Fagersta i 

Västmanlands län. Stråket är cirka 14 mil långt och har varierande funktion längs olika delar av 

stråket. Väg 69 passerar igenom Rättvik–Falun–Hedemora–Norberg–Fagersta. 

Behovet av en utredning för att kartlägga funktion och framtida standard för väg 69 har pekats ut både 

i länstransportplanen för Dalarna 2018-2029 och i länstransportplanen för Västmanlands län 2018-

2029. I Dalarnas länstransportplan anges det att: 

”Bristerna längs väg 69 är uppmärksammade sedan länge. Det är främst sträckorna Uppbo – 

Trollbo, Vika – Hosjö tillsammans med flaskhalsarna genom Grycksbo och Bjursås som lyfts fram 

för åtgärder. Vidare är det en generellt dålig standard på delen Hedemora-Norberg inom 

Västmanlands län. I de preliminära samhällsekonomiska effektbedömningarna för objekten Uppbo 

– Trollbo och Vika – Hosjö har man dock utgått ifrån framtida åtgärder i befintlig väg, med relativt 

låga kostnadskalkyler, varför det finns klara osäkerheter kring kostnadsnivån för dessa objekt. Det 

är därför angeläget att tidigt under planperioden prioritera en åtgärdsvalsstudie för hela stråket.” 

(Region Dalarna, 2018). 

Vidare har det inkommit ett flertal kundärenden, främst angående trafiksäkerhetsbrister i Grycksbo 

och Bjursås, som även de ligger till grund för behovet av denna åtgärdsvalsstudie.  

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att ta fram förslag på vilka åtgärder på kort och lång sikt som krävs i 

stråket längs väg 69 för att ge samtliga trafikanter en säker och effektiv förbindelse samt att klargöra 

stråkets olika funktioner. Målet för åtgärdsvalsstudien är att få samsyn mellan viktiga aktörer om 

nuvarande brister och behov, mål och åtgärder som behöver vidtas för person- och godstransporter 

mellan Fagersta och Rättvik efter stråket längs väg 69. 

Problembild 

Stråket är viktigt för regional utveckling och tillväxt samt möjliggör arbetspendling mellan Falun och 

Siljansområdet respektive södra Dalarna. Väg 69 är ett utpekat gods- och persontrafikstråk i den 

regionala systemanalysen för Dalarna (Region Dalarna, 2016) samt en viktig väg för regional 

utveckling, turism och arbetspendling. Då väg 69 har varierande funktioner längs olika delar av stråket 

samt är en parallellväg och 0mledningsväg till väg 70 är det viktigt att klargöra stråkets funktioner.  

Stråket har brister gällande tillgänglighet, framkomlighet, användbarhet och trafiksäkerhet. Vägen har 

även ett hastighetsanspråk som är högre än vad vägen trafiksäkerhetsmässigt tillåter med dagens 

utformning. Det finns även brister kopplat till kollektivtrafiken samt bristande tillgänglighet till 

hållplatserna utmed stråket. Stråket har även ett flertal miljö- och hälsorelaterade brister kopplat till 

bland annat buller, luftföroreningar och vilt.   
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Nuläge 
Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på väg 69 varierar kraftigt utmed sträckan Rättvik-Fagersta, se Figur 1. 

Andelen tung trafik ligger på omkring 10 % längs med sträckan.  

 

Figur 1. Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på väg 69 (Bakgrundskarta: Google Maps, 2019).  

Hastighetsbegränsningen på väg 69 varierar mellan 50 km/h och 100 km/h. Bashastighet är 70 km/h 

på sträckan Norberg-Dalarnas länsgräns, 80 km/h på sträckan Dalarnas länsgräns-Falun och 90 km/h 

på sträckan Falun-Rättvik. I tätorterna sänks hastighetsbegränsningen till 50 km/h och genomfarterna 

i Grycksbo och Bjursås är tydliga flaskhalsar. Långsiktigt har finns det ett hastighetsanspråk för väg 69 

som är högre då vägen är prioriterad i Dalarnas län för regional utveckling, långa transportavstånd, 

turism och arbetspendling. I hastighetsöversynen, Åtgärder för systematisk anpassning av 

hastighetsgränser till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Dalarnas län, 2016-02-25, föreslås att 

hastigheten sänks från 90 km/h till 80 km/h.  

Väg 69 är till största del en tvåfältsväg utan separering och har endast kortare sträckor som är 

mötesseparerade. Mötesseparering finns i Falun där väg 69 har gemensam sträckning med E16, i 

Hedemora där väg 69 har gemensam sträckning med väg 70 samt mellan Norberg och Fagersta där 

väg 69 har gemensam sträckning med väg 68.  

Vägbredden varierar och på sträckan Rättvik-Falun är vägbredden cirka 9–12 meter. På sträckan 
Falun-Hedemora är vägbredden cirka 7–9 meter, Hedemora-Norberg cirka 7–8 meter och Norberg-
Fagersta cirka 10–13 meter.   
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Projektspecifika mål 
Åtgärdsvalsstudiens mål består av tre övergripande mål för hela stråket samt ett antal inriktningsmål 

för respektive delsträcka.  

Övergripande mål 
A. Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga trafikanter 

• Trafiksäkert att färdas längs med samt att i tätorter korsa väg 69. 

• Minskat antal döda och svårt skadade.  

• Ökad rörlighet längs med stråket.  

B. Förstärkt och gynnad regional och lokal utveckling 

• God tillgång och tillgänglighet till infrastruktur. 

• Möta näringslivets och besöksnäringens behov av transporter.  

C. Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem 

• Kollektivtrafik ska bidra till hållbar utveckling genom att öka sin marknadsandel mot 

bilen.  

• Ökat resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik i stråket. 

• Minimering av transportsystemets miljöstörningar samt påverkan på natur- och 

kulturmiljön.   

Rättvik-Falun 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet, även vid höga säsongsbetonade 

trafikmängder samt vid omledning av trafik.   

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter 

(speciellt skolbarn) i tätorter längs delsträckan.  

• Inriktningsmål 3: Minimering av vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och 

verka för en anpassning till lokalsamhällenas villkor.  

• Inriktningsmål 4: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för den lokala trafiken.  

Falun-Hedemora 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet, även vid höga säsongsbetonade 

trafikmängder samt vid omledning av trafik.  

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för den lokala trafiken i tätorter 

och småorter.  

• Inriktningsmål 3: Minimering av vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och 

verka för en anpassning till lokalsamhällenas villkor.  

Hedemora-Fagersta 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet vid bristfälliga punkter och sträckor.  

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter i 

tätorterna.
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Paketeringsförslag 
 

Paket Ingående lösningar Kommentar 

D1 

Grycksbo, alternativ 1 
 
52. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för framförallt gång- och cykeltrafik i Grycksbo vid korsningen 
mellan väg 69 och Drottningvägen genom förbättrad passage, nya gångvägar till busshållplatsen samt längre 
vilplan på Drottningvägen. 
54. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för gång- och cykeltrafik vid passage i Grycksbo vid korsning 
mellan väg 69 och väg 913 (Kyrkbyvägen) samt upprustning av busshållplatsen Grycksbo Södra. 
55. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för gång- och cykeltrafik vid befintligt övergångställe över väg 69 
i Grycksbo vid korsning med Harmsarvsvägen. 
73. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Grycksbo. 
76. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motor-fordonstrafik i korsningen Svedjevägen/väg 
69 i Grycksbo genom längre vilplan. 

Bedömd kostnad  
(prisnivå 2015–06):  
3 630 tkr (± 30 %) 

D2 

Grycksbo, alternativ 2 
 
51. Gång- och cykelbana genom Grycksbo. 
52. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för framförallt gång- och cykeltrafik i Grycksbo vid korsningen 
mellan väg 69 och Drottningvägen genom förbättrad passage, nya gångvägar till busshållplatsen samt längre 
vilplan på Drottningvägen. 
54. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för gång- och cykeltrafik vid passage i Grycksbo vid korsning 
mellan väg 69 och väg 913 (Kyrkbyvägen) samt upprustning av busshållplatsen Grycksbo Södra. 
55. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för gång- och cykeltrafik vid befintligt övergångställe över väg 69 
i Grycksbo vid korsning med Harmsarvsvägen. 
73. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Grycksbo. 
76. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motor-fordonstrafik i korsningen Svedjevägen/väg 
69 i Grycksbo genom längre vilplan. 

Bedömd kostnad  
(prisnivå 2015–06):  
45 180 tkr (± 30 %) 

  



   
BLANKETT 5 (14) 

 

Skapat av (Efternamn Förnamn, org) Dokumentdatum Ärendenummer 

Ahlström Kajsa, Norconsult 2020-07-03 TRV 2018/133271 

   
Dokumenttitel 

SEB Paket D1 och D2 
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsbrist, väg 69, Rättvik-Fagersta 

 

TM
AL

L 
03

95
 S

EB
 Ö

vr
ig

a 
åt

gä
rd

sv
al

ss
tu

di
er

  v
 2

.0
 

Paket D1            Paket D2 

 
 



   
BLANKETT 6 (14) 

 

Skapat av (Efternamn Förnamn, org) Dokumentdatum Ärendenummer 

Ahlström Kajsa, Norconsult 2020-07-03 TRV 2018/133271 

 

TM
AL

L 
03

95
 S

EB
 Ö

vr
ig

a 
åt

gä
rd

sv
al

ss
tu

di
er

 v
 2

.0
 

Effektbedömningen utgår ifrån nedanstående skala.  
 

Mycket stor positiv påverkan   
Positiv påverkan   
Obetydlig påverkan   
Negativ påverkan   
Mycket stor negativ påverkan   

 
* ÅVS-målen för paket D1 och D2 är inriktningsmålen för sträckan Rättvik-Falun.  

  Mål  Paket D1 Paket D2 
   Grycksbo, alternativ 1 

 
3 630 tkr (± 30 %) 

 
Prisnivå: 2015–06 

Grycksbo, alternativ 2 
 

45 180 tkr (± 30 %) 
 

Prisnivå: 2015–06 
   Transportpolitiska mål 
  ÅVS-mål* Bedömd måluppfyllelse:  Bedömd måluppfyllelse:  

Bidrag till 
funktionsmålet  

Medborgarnas 
resor 

Mål 1 
Mål 2 
Mål 3 
Mål 4 

Åtgärderna i paketet bidrar positivt till 
målet genom förbättrad tillgänglighet 
och trafiksäkerhet för gång- och 
cykeltrafik samt för motorfordonstrafik. 
I åtgärderna ingår även att förbättra 
tillgängligheten till busshållplatser i 
anslutning till berörda passager samt 
upprustning av enstaka busshållplatser.  
  
 
 
 

Åtgärderna i paketet bidrar mycket 
positivt till målet genom förbättrad 
tillgänglighet och trafiksäkerhet för 
gång- och cykeltrafik samt för 
motorfordonstrafik. I åtgärderna ingår 
även att förbättra tillgängligheten till 
busshållplatser i anslutning till berörda 
passager samt upprustning av enstaka 
busshållplatser. Åtgärden gång- och 
cykelbana genom Grycksbo bedöms 
förbättra medborgarnas resor inom 
Grycksbo.  
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Den lokala motorfordonstrafikens 
framkomlighet kan påverkas negativt 
av stängning av utfarter längs med väg 
69. Denna påverkan bedöms dock vara 
liten eftersom det är ett fåtal fastigheter 
som berörs. Eventuell negativ påverkan 
bedöms vägas upp då färre utfarter på 
väg 69 ökar framkomligheten på vägen. 
På det stora hela bedöms åtgärdspaketet 
bidra positivt till medborgarnas resor.  

Den lokala motorfordonstrafikens 
framkomlighet kan påverkas negativt 
av stängning av utfarter längs med väg 
69. Denna påverkan bedöms dock vara 
liten eftersom det är ett fåtal fastigheter 
som berörs. Eventuell negativ påverkan 
bedöms vägas upp då färre utfarter på 
väg 69 ökar framkomligheten på vägen. 
På det stora hela bedöms åtgärdspaketet 
bidra mycket positivt till medborgarnas 
resor, särskilt för resor med gång- och 
cykel.  

Näringslivets 
transporter 

Mål 1 
Mål 4 

Åtgärdspaketet bedöms på det hela ge 
ett obetydligt bidrag till målet trots en 
viss ökad framkomlighet då antalet 
utfarter längs med väg 69 minskas. 
 

Åtgärdspaketet bedöms på det hela ge 
ett obetydligt bidrag till målet trots en 
viss ökad framkomlighet då antalet 
utfarter längs med väg 69 minskas. 

Tillgänglighet 
regionalt/länder 

Mål 1 Obetydligt bidrag.  Obetydligt bidrag.  

Jämställdhet Mål 1 
Mål 2 
Mål 3 
Mål 4 

Förbättrad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för gång- och 
cykeltrafikanter bidrar positivt till 
målet.  

Förbättrad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för gång- och 
cykeltrafikanter bidrar positivt till 
målet. Åtgärdspaketet, med en gång- 
och cykelbana genom Grycksbo, bedöms 
bidra mycket positivt till målet.   

Funktionshindrade  Mål 1 
Mål 2 
Mål 3 
Mål 4 

Positiv påverkan då det i paketet bland 
annat ingår att förbättra 
tillgängligheten till busshållplatser samt 
förbättra belysning och 
gånganslutningar vid befintliga 
passager.  

Ny tillgänglighetsanpassad gång- och 
cykelbana genom Grycksbo som 
tillgodoser utrymme och säkra passager 
för funktionsvarierade bedöms bidra 
positivt till målet. Dessutom kan paketet 
ge ett positivt bidrag till målet på grund 
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av tillgänglighetshöjande åtgärder, som 
förbättrad tillgänglighet till 
busshållplatser samt förbättrad 
belysning och gånganslutningar, vid 
befintliga passager i Grycksbo.  

Barn och unga Mål 2 
Mål 3 

Åtgärdspaketet bidrar positivt till barns 
möjligheter att själva använda 
transportsystemet. Trafiksäkerhets-
höjande åtgärder av passager vid 
Drottningvägen, Kyrkbyvägen samt 
Harmsarvsvägen underlättar för barn 
och unga att röra sig inom Grycksbo på 
ett säkert sätt.  

Åtgärdspaketet bidrar mycket positivt 
till barns möjligheter att själva använda 
transportsystemet. En gång- och 
cykelbana genom Grycksbo samt 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder av 
passager vid Drottningvägen, 
Kyrkbyvägen och Harmsarvsvägen 
underlättar för barn och unga att röra 
sig inom Grycksbo på ett säkert sätt. 

Kollektivtrafik, 
gång och cykel 

Mål 2 
Mål 3 

Åtgärdspaketet bedöms bidra positivt då 
de ingående åtgärderna stödjer ett ökat 
resande med gång- och cykeltrafik 
genom förbättrad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter. Samt genom något 
förbättrad tillgänglighet till 
kollektivtrafiken och busshållplatser i 
anslutning till de passager som 
åtgärdspaketet behandlar.  

Åtgärdspaketet bedöms bidra mycket 
positivt då en ny gång- och cykelbana 
genom Grycksbo stödjer ett ökat 
resande med gång- och cykeltrafik. 
Paketet bidrar även positivt genom 
förbättrad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter. Samt genom något 
förbättrad tillgänglighet till 
kollektivtrafiken och busshållplatser i 
anslutning till de passager som 
åtgärdspaketet behandlar. 

Bidrag till 
hänsynsmålet 

Klimat Mål 2 
Mål 3 

De ingående åtgärderna förbättrar 
förutsättningarna att resa med hållbara 
transportslag, vilket är positivt för 
klimatet. Effekten av åtgärderna 
bedöms dock vara relativt låg och 

Åtgärderna i paketet och särskilt gång- 
och cykelbanan genom Grycksbo skapar 
förutsättningar för en ökad andel resor 
med hållbara transportslag vilket är 
positivt för klimatet. Åtgärdspaketets 
klimatnytta beror på hur stor ökning av 
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åtgärdspaketet bedöms därför inte ge 
något bidrag till målet.  

gång- och cykeltrafiken som kan 
åstadkommas. Åtgärdspaketet bedöms 
ge ett positivt bidrag till klimatet. Visst 
negativt bidrag p.g.a. byggande, drift 
och underhåll. Som en jämförelse ger 
dock en gång- och cykelbana betydligt 
lägre byggutsläpp än en bilväg.  

Hälsa Mål 2 
Mål 3 

Åtgärderna bidrar till en viss 
förbättring för gång- och cykeltrafik 
genom förbättrad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 
vilket bidrar positivt till folkhälsan. 
Effekterna av åtgärderna bedöms dock 
vara relativt låga och paketet bedöms 
därför ge ett obetydligt bidrag till målet. 

Förbättrade möjligheter för resande 
med gång- och cykeltrafik bidrar 
positivt till folkhälsan.  

 
Landskap Mål 3 Åtgärderna i paketet bedöms inte 

påverka landskapet, natur- eller 
kulturmiljö negativt då de håller sig 
inom befintligt vägområde. 
Åtgärdspaketet består av begränsade 
fysiska åtgärder som bedöms ge 
obetydlig påverkan.  

Åtgärderna i paketet kan innebära en 
negativ påverkan på landskapet, natur- 
och kulturmiljö pga. intrång i 
naturmiljön och utökning av hårdgjorda 
ytor etc. Påverkan kan minimeras 
genom att anpassa åtgärderna.  

Trafiksäkerhet Mål 1 
Mål 2 
Mål 4 

Åtgärdspaketet innehåller flera 
åtgärder som höjer trafiksäkerheten i 
olika punkter i Grycksbo med 
tillgänglighetsanpassade passager, 
upprustning av gångvägar och 
anläggning av mittrefug. Paketet 
bedöms därför bidra positivt till målet.  

Åtgärdspaketet innehåller flera 
åtgärder som höjer trafiksäkerheten i 
olika punkter i Grycksbo med 
tillgänglighetsanpassade passager, 
upprustning av gångvägar och 
anläggning av mittrefug. Dessutom kan 
trafiksäkerheten öka med en ny gång- 
och cykelbana genom tätorten. Paketet 
bedöms därför bidra mycket positivt till 
målet om förbättrad trafiksäkerhet.  
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Bidrag till en samhälls-
ekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar 
transportförsörjning  

Paket D1 
Åtgärdspaketet bedöms ge ett positivt bidrag till en 
långsiktigt hållbar transportförsörjning.  
 
Den sociala hållbarheten kan öka eftersom 
åtgärdspaketet förbättrar trafiksäkerheten för 
gående och cyklister, vilket ger bättre tillgänglighet 
till transportsystemet. Dessutom kan paketets säkra 
gång- och cykelpassager medföra ökad trygghet och 
minskade barriäreffekter. 
 
Den ekologiska hållbarheten kan påverkas positivt 
eftersom åtgärderna i paketet stödjer ett ökat 
resande med gång- och cykeltrafik. Dock är effekten 
osäker eftersom paketet endast innehåller mindre 
fysiska åtgärder.  
 
Den ekonomiska hållbarheten är svårbedömd för 
åtgärderna. Åtgärdspaketet bedöms kunna ge 
positiva effekter relativt kostnaderna. Den 
samhällsekonomiska lönsamheten bedöms således 
kunna vara god.  
 

Kostnaden för paketet bedöms till 
(prisnivå 2015–06):  
3 630 tkr (± 30 %) 

Paket D2 
Åtgärdspaketet bedöms ge ett positivt bidrag till en 
långsiktigt hållbar transportförsörjning.  
 
Den sociala hållbarheten ökar då förbättringar i 
trafiksäkerhet och tillgänglighet för gående och 
cyklister genomförs, vilket ger bättre tillgänglighet 
till transportsystemet och större val av färdmedel. 
Dessutom kan paketets säkra gång- och 
cykelpassager medföra ökad trygghet och minskade 
barriäreffekter. Barn och unga får ökade möjligheter 
att röra sig i transportsystemet på egen hand. 
 
Den ekologiska hållbarheten bedöms öka eftersom 
åtgärdspaket ger möjlighet att öka andelen gående 
och cyklister. Paketet innehåller en mer omfattande 
fysisk åtgärd vilket bedöms ge god effekt. Visst 
negativt bidrag kan uppstå p.g.a. byggande, drift 
och underhåll av gång- och cykelbanan. 
 
Den ekonomiska hållbarheten är svårbedömd och 
den samhällsekonomiska lönsamheten av en gång- 
och cykelbana genom Grycksbo är osäker.  
 

Kostnaden för paketet bedöms till 
(prisnivå 2015–06):  
45 180 tkr (± 30 %) 
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Fördelningsaspekter 

• Kön: restid, 
reskostnader, 
restidsosäkerhet  

• Lokalt, regionalt, 
nationellt, 
internationellt  

• Län  

• Kommun  

• Trafikanter, 
transporter, externt 
berörda  

• Näringsgren  

• Trafikslag  

• Åldersgrupper  

Åtgärdspaketet bedöms ge störst nytta lokalt för  
gående och cyklister som får förbättrad 
trafiksäkerhet och tillgänglighet.  
 
Även motorfordonstrafiken ges positiv nytta av de 
trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som paketet 
innefattar. Paketet innebär viss negativ nytta för 
lokal motorfordonstrafik som påverkas av stängning 
av utfarter längs med väg 69.  

Åtgärdspaketet bedöms ge störst nytta lokalt för  
gående och cyklister som får förbättrad 
trafiksäkerhet och tillgänglighet.  
 
Även motorfordonstrafiken ges positiv nytta av de 
trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som paketet 
innefattar. Paketet innebär viss negativ nytta för 
lokal motorfordonstrafik som påverkas av stängning 
av utfarter längs med väg 69.  
 

Målkonflikter Inga identifierade målkonflikter.  Inga identifierade målkonflikter. 
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 Regionala mål 
Attraktivare kollektivtrafik med 
ökad marknadsandel 

Positiv påverkan då åtgärdspaketet innebär 
förbättrad tillgänglighet till ett fåtal busshållplatser 
samt upprustning av dessa. Effekterna av 
åtgärderna bedöms dock vara relativt låga och 
åtgärdspaketet bedöms därför inte ge något bidrag 
till målet. 

Positiv påverkan då åtgärdspaketet innebär 
förbättrad tillgänglighet till ett fåtal busshållplatser 
samt upprustning av dessa. Effekterna av 
åtgärderna bedöms dock vara relativt låga och 
åtgärdspaketet bedöms därför inte ge något bidrag 
till målet. 

Ökad miljö- och klimathänsyn i 
transportsystemet 

Åtgärdspaketet bedöms bidra positivt då de 
ingående åtgärderna stödjer och delvis förbättrar 
möjligheterna att färdas med gång- och cykeltrafik i 
Grycksbo. Effekterna av åtgärderna bedöms dock 
vara relativt låga och åtgärdspaketet bedöms därför 
inte ge något bidrag till målet. 

Åtgärdspaketet bedöms bidra positivt till målet då 
åtgärderna, särskilt gång- och cykelbanan genom 
Grycksbo, skapar förutsättningar för en ökad andel 
resor med hållbara transportslag vilket är positivt 
för klimatet.  

Ökad tillgång till värdefulla 
natur- och kulturmiljöer 

Obetydligt bidrag.  Obetydligt bidrag.  

Säker trafik – minska antalet 
döda och skadade 

Åtgärdspaketet innehåller flera åtgärder som höjer 
trafiksäkerheten i olika punkter i Grycksbo med 
tillgänglighetsanpassade passager, upprustning av 
gångvägar och anläggning av mittrefug. Paketet 
bedöms därför bidra positivt till målet. 

Åtgärdspaketet innehåller flera åtgärder som höjer 
trafiksäkerheten i olika punkter i Grycksbo med 
tillgänglighetsanpassade passager, upprustning av 
gångvägar och anläggning av mittrefug. Dessutom 
kan trafiksäkerheten öka med en ny gång- och 
cykelbana genom tätorten. Paketet bedöms därför 
bidra mycket positivt till målet om förbättrad 
trafiksäkerhet. 

Effektiva näringslivstransporter 
och effektiv pendling 

Obetydligt bidrag.  Obetydligt bidrag.  

Omställning av besöksnäringens 
transporter från bilresor till mer 
hållbara resor 

Obetydligt bidrag.  Obetydligt bidrag.  
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Flerkärnighet och en förstorad 
arbetsmarknad som främjar 
regional utveckling 

Obetydligt bidrag. Åtgärdspaketet bedöms ge positiv påverkan 
eftersom paketet stärker Grycksbo tätort med bland 
annat tillgänglighetshöjande åtgärder för gång- och 
cykeltrafikanter samt en ny gång- och cykelbana 
genom tätorten. Dessa åtgärder bedöms kunna ge en 
förbättrad trafikmiljö för de boende i Grycksbo vilket 
i sin tur innebär kan bidra till en flerkärnig region. 

Sammanvägt regionala 
mål 

Obetydligt bidrag.  Positiv påverkan. 

Målkonflikter Inga identifierade målkonflikter.  Inga identifierade målkonflikter.  
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 Lokala mål 

Ökad andel resor med 
hållbara transporter  

Åtgärdspaketet bedöms bidra positivt då de 
ingående åtgärderna stödjer och delvis förbättrar 
möjligheterna att färdas med gång- och cykeltrafik i 
Grycksbo. Effekterna av åtgärderna bedöms dock 
vara relativt låga och åtgärdspaketet bedöms därför 
inte ge något bidrag till målet. 

Åtgärdspaketet bedöms bidra positivt till målet då 
åtgärderna i paketet och särskilt gång- och 
cykelbanan genom Grycksbo skapar förutsättningar 
för en ökad andel resor med hållbara transportslag. 

Stärka den regionala 
tillgängligheten och 
kommunikationerna 

Obetydligt bidrag.  Obetydligt bidrag.  

Förbättrade möjligheter till 
arbetspendling 

Obetydligt bidrag.  Åtgärdspaketet kan ge positiv påverkan vid 

arbetspendling inom Grycksbo med ny gång- och 
cykelbana genom Grycksbo.  

Sammanvägt lokala mål Obetydlig påverkan. Positiv påverkan.  

Målkonflikter Inga identifierade målkonflikter.  Inga identifierade målkonflikter.  
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Effektbedömningen är upprättad av: Kajsa Ahlström, Norconsult 
 

Bakgrund och syfte 
Åtgärdsvalsstudien ska studera stråket längs väg 69 mellan Rättvik i Dalarnas län och Fagersta i 

Västmanlands län. Stråket är cirka 14 mil långt och har varierande funktion längs olika delar av 

stråket. Väg 69 passerar igenom Rättvik–Falun–Hedemora–Norberg–Fagersta. 

Behovet av en utredning för att kartlägga funktion och framtida standard för väg 69 har pekats ut både 

i länstransportplanen för Dalarna 2018-2029 och i länstransportplanen för Västmanlands län 2018-

2029. I Dalarnas länstransportplan anges det att: 

”Bristerna längs väg 69 är uppmärksammade sedan länge. Det är främst sträckorna Uppbo – 

Trollbo, Vika – Hosjö tillsammans med flaskhalsarna genom Grycksbo och Bjursås som lyfts fram 

för åtgärder. Vidare är det en generellt dålig standard på delen Hedemora-Norberg inom 

Västmanlands län. I de preliminära samhällsekonomiska effektbedömningarna för objekten Uppbo 

– Trollbo och Vika – Hosjö har man dock utgått ifrån framtida åtgärder i befintlig väg, med relativt 

låga kostnadskalkyler, varför det finns klara osäkerheter kring kostnadsnivån för dessa objekt. Det 

är därför angeläget att tidigt under planperioden prioritera en åtgärdsvalsstudie för hela stråket.” 

(Region Dalarna, 2018). 

Vidare har det inkommit ett flertal kundärenden, främst angående trafiksäkerhetsbrister i Grycksbo 

och Bjursås, som även de ligger till grund för behovet av denna åtgärdsvalsstudie.  

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att ta fram förslag på vilka åtgärder på kort och lång sikt som krävs i 

stråket längs väg 69 för att ge samtliga trafikanter en säker och effektiv förbindelse samt att klargöra 

stråkets olika funktioner. Målet för åtgärdsvalsstudien är att få samsyn mellan viktiga aktörer om 

nuvarande brister och behov, mål och åtgärder som behöver vidtas för person- och godstransporter 

mellan Fagersta och Rättvik efter stråket längs väg 69. 

Problembild 

Stråket är viktigt för regional utveckling och tillväxt samt möjliggör arbetspendling mellan Falun och 

Siljansområdet respektive södra Dalarna. Väg 69 är ett utpekat gods- och persontrafikstråk i den 

regionala systemanalysen för Dalarna (Region Dalarna, 2016) samt en viktig väg för regional 

utveckling, turism och arbetspendling. Då väg 69 har varierande funktioner längs olika delar av stråket 

samt är en parallellväg och 0mledningsväg till väg 70 är det viktigt att klargöra stråkets funktioner.  

Stråket har brister gällande tillgänglighet, framkomlighet, användbarhet och trafiksäkerhet. Vägen har 

även ett hastighetsanspråk som är högre än vad vägen trafiksäkerhetsmässigt tillåter med dagens 

utformning. Det finns även brister kopplat till kollektivtrafiken samt bristande tillgänglighet till 

hållplatserna utmed stråket. Stråket har även ett flertal miljö- och hälsorelaterade brister kopplat till 

bland annat buller, luftföroreningar och vilt.   
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Nuläge 
Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på väg 69 varierar kraftigt utmed sträckan Rättvik-Fagersta, se Figur 1. 

Andelen tung trafik ligger på omkring 10 % längs med sträckan.  

 

Figur 1. Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på väg 69 (Bakgrundskarta: Google Maps, 2019).  

Hastighetsbegränsningen på väg 69 varierar mellan 50 km/h och 100 km/h. Bashastighet är 70 km/h 

på sträckan Norberg-Dalarnas länsgräns, 80 km/h på sträckan Dalarnas länsgräns-Falun och 90 km/h 

på sträckan Falun-Rättvik. I tätorterna sänks hastighetsbegränsningen till 50 km/h och genomfarterna 

i Grycksbo och Bjursås är tydliga flaskhalsar. Långsiktigt har finns det ett hastighetsanspråk för väg 69 

som är högre då vägen är prioriterad i Dalarnas län för regional utveckling, långa transportavstånd, 

turism och arbetspendling. I hastighetsöversynen, Åtgärder för systematisk anpassning av 

hastighetsgränser till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Dalarnas län, 2016-02-25, föreslås att 

hastigheten sänks från 90 km/h till 80 km/h.  

Väg 69 är till största del en tvåfältsväg utan separering och har endast kortare sträckor som är 

mötesseparerade. Mötesseparering finns i Falun där väg 69 har gemensam sträckning med E16, i 

Hedemora där väg 69 har gemensam sträckning med väg 70 samt mellan Norberg och Fagersta där 

väg 69 har gemensam sträckning med väg 68.  

Vägbredden varierar och på sträckan Rättvik-Falun är vägbredden cirka 9–12 meter. På sträckan 
Falun-Hedemora är vägbredden cirka 7–9 meter, Hedemora-Norberg cirka 7–8 meter och Norberg-
Fagersta cirka 10–13 meter.   
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Projektspecifika mål 
Åtgärdsvalsstudiens mål består av tre övergripande mål för hela stråket samt ett antal inriktningsmål 

för respektive delsträcka.  

Övergripande mål 
A. Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga trafikanter 

• Trafiksäkert att färdas längs med samt att i tätorter korsa väg 69. 

• Minskat antal döda och svårt skadade.  

• Ökad rörlighet längs med stråket.  

B. Förstärkt och gynnad regional och lokal utveckling 

• God tillgång och tillgänglighet till infrastruktur. 

• Möta näringslivets och besöksnäringens behov av transporter.  

C. Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem 

• Kollektivtrafik ska bidra till hållbar utveckling genom att öka sin marknadsandel mot 

bilen.  

• Ökat resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik i stråket. 

• Minimering av transportsystemets miljöstörningar samt påverkan på natur- och 

kulturmiljön.   

Rättvik-Falun 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet, även vid höga säsongsbetonade 

trafikmängder samt vid omledning av trafik.   

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter 

(speciellt skolbarn) i tätorter längs delsträckan.  

• Inriktningsmål 3: Minimering av vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och 

verka för en anpassning till lokalsamhällenas villkor.  

• Inriktningsmål 4: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för den lokala trafiken.  

Falun-Hedemora 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet, även vid höga säsongsbetonade 

trafikmängder samt vid omledning av trafik.  

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för den lokala trafiken i tätorter 

och småorter.  

• Inriktningsmål 3: Minimering av vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och 

verka för en anpassning till lokalsamhällenas villkor.  

Hedemora-Fagersta 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet vid bristfälliga punkter och sträckor.  

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter i 

tätorterna.
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Paketeringsförslag 
Paket Ingående lösningar Kommentar 

E1 

Sträckan Rättvik-Falun, alternativ 1 
45. Pendelparkering i Rättvik vid Hantverksbyn.  
47. Ny gång- och cykelväg mellan Bjursås-Grycksbo. 
56. Förlängning av gång- och cykelväg mellan Grycksbo-Falun. 
58. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och cykeltrafik vid passage norr om Jungfrurondellen.  
59. Trafiksäkerhetskamera – ATK på sträckan Rättvik-Falun.  
60. Siktröjning i korsningar på sträckan Rättvik-Falun.  
66. Viltstängsel Söderås-Rällsjön.  
67. Viltstängsel Rällsjön-Falun (Varpan).  
68. Utredning av viltåtgärder Söderås-Rällsjö och Rällsjön-Falun (Varpan).  
71. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Altsarbyn/Söderås (söder om Rättvik).   
79. Förlängd vävningssträcka ut ur Jungfrurondellen (väg 69/ E16) mot Rättvik. 

Bedömd kostnad 
(prisnivå 2015–06):  
137 140 tkr (± 30 %) 

E2 

Sträckan Rättvik-Falun, alternativ 2 
45. Pendelparkering i Rättvik vid Hantverksbyn.  
47. Ny gång- och cykelväg mellan Bjursås-Grycksbo. 
56. Förlängning av gång- och cykelväg mellan Grycksbo-Falun. 
57. Ny passage över väg 69 strax norr om korsningen in till Lövhyddan. 
58. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och cykeltrafik vid passage norr om Jungfrurondellen.  
59. Trafiksäkerhetskamera – ATK på sträckan Rättvik-Falun.  
60. Siktröjning i korsningar på sträckan Rättvik-Falun.  
63. Mittseparering Bjursås-Falun. 
66. Viltstängsel Söderås-Rällsjön.  
67. Viltstängsel Rällsjön-Falun (Varpan).  
68. Utredning av viltåtgärder Söderås-Rällsjö och Rällsjön-Falun (Varpan).  
71. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Altsarbyn/Söderås (söder om Rättvik).   
79. Förlängd vävningssträcka ut ur Jungfrurondellen (väg 69/ E16) mot Rättvik. 

Bedömd kostnad  
(prisnivå 2015–06):  
388 280 tkr (± 30 %) 
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E3 

Sträckan Rättvik-Falun, alternativ 3  
45. Pendelparkering i Rättvik vid Hantverksbyn.  
47. Ny gång- och cykelväg mellan Bjursås-Grycksbo. 
56. Förlängning av gång- och cykelväg mellan Grycksbo-Falun. 
57. Ny passage över väg 69 strax norr om korsningen in till Lövhyddan. 
58. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och cykeltrafik vid passage norr om Jungfrurondellen.  
59. Trafiksäkerhetskamera – ATK på sträckan Rättvik-Falun.  
60. Siktröjning i korsningar på sträckan Rättvik-Falun.  
62. Mittseparering Rättvik-Falun. 
66. Viltstängsel Söderås-Rällsjön.  
67. Viltstängsel Rällsjön-Falun (Varpan).  
68. Utredning av viltåtgärder Söderås-Rällsjö och Rällsjön-Falun (Varpan).  
71. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Altsarbyn/Söderås (söder om Rättvik).   
79. Förlängd vävningssträcka ut ur Jungfrurondellen (väg 69/ E16) mot Rättvik. 

Bedömd kostnad 
(prisnivå 2015–06):  
873 380 tkr (± 30 %) 
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Paket E1                Paket E2          Paket E3 
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Effektbedömningen utgår ifrån nedanstående skala. 
 

Mycket stor positiv påverkan   
Positiv påverkan   
Obetydlig påverkan   
Negativ påverkan   
Mycket stor negativ påverkan   

 
* ÅVS-målen för paket E1, E2 och E3 är inriktningsmålen för sträckan Rättvik-Falun.  

  Mål  Paket E1 Paket E2 Paket E3 
   Sträckan Rättvik-

Falun, 
alternativ 1 

 
137 140 tkr (± 30 %) 

 
Prisnivå: 2015–06 

Sträckan Rättvik-
Falun, 

alternativ 2 
 

388 280 tkr (± 30 %) 
 

Prisnivå: 2015–06 

Sträckan Rättvik-
Falun, 

alternativ 3 
 

873 380 tkr (± 30 %) 
 

Prisnivå: 2015–06 
   Transportpolitiska mål 
  ÅVS-mål* Bedömd 

måluppfyllelse:  
Bedömd 
måluppfyllelse:  

Bedömd 
måluppfyllelse:  

Bidrag till 
funktionsmålet  

Medborgarnas 
resor 

Mål 1 
Mål 2 
Mål 3 
Mål 4 

Åtgärdspaketet bidrar 
mycket positivt till målet. 
Medborgarnas resor 
förbättras genom 
åtgärder som höjer 
tillgängligheten och 
trafiksäkerheten för 
gång- och cykeltrafik 
samt för motorfordons-
trafik. Ny gång- och 
cykelbana mellan Bjursås 

Åtgärdspaketet bidrar 
mycket positivt till målet. 
Medborgarnas resor 
förbättras genom 
åtgärder som höjer 
tillgängligheten och 
trafiksäkerheten för 
gång- och cykeltrafik 
samt för motorfordons-
trafik. Mittseparering 
Bjursås-Falun innebär en 

Åtgärdspaketet bidrar 
mycket positivt till målet. 
Medborgarnas resor 
förbättras genom 
åtgärder som höjer 
tillgängligheten och 
trafiksäkerheten för 
gång- och cykeltrafik 
samt för motorfordons-
trafik. Mittseparering 
Rättvik-Falun innebär en 
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och Grycksbo bidrar 
positivt till målet och 
underlättar för resor 
mellan de två tätorterna.   
 
Den lokala 
motorfordonstrafikens  
framkomlighet kan 
påverkas negativt av 
stängning av utfarter 
längs med väg 69 i 
Altsarbyn/Söderås. 
Denna påverkan bedöms 
dock vara marginell och 
på det stora hela bedöms 
åtgärdspaketets bidra 
mycket positivt till 
medborgarnas resor, 
särskilt för resor med 
gång- och cykel. 

ytterligare förbättring av 
trafiksäkerheten och 
framkomligheten. Ny 
gång- och cykelbana 
mellan Bjursås och 
Grycksbo bidrar dessutom 
positivt till målet och 
underlättar för resor 
mellan de två tätorterna.   
 
Den lokala 
motorfordonstrafikens  
framkomlighet kan 
påverkas negativt av 
stängning av utfarter 
längs med väg 69 i 
Altsarbyn/Söderås. 
Denna påverkan bedöms 
dock vara marginell och 
på det stora hela bedöms 
åtgärdspaketets bidra 
mycket positivt till 
medborgarnas resor. 

ytterligare förbättring av 
trafiksäkerheten och 
framkomligheten. Ny 
gång- och cykelbana 
mellan Bjursås och 
Grycksbo bidrar dessutom 
positivt till målet och 
underlättar för resor 
mellan de två tätorterna.   
 
Den lokala 
motorfordonstrafikens  
framkomlighet kan 
påverkas negativt av 
stängning av utfarter 
längs med väg 69 i 
Altsarbyn/Söderås. 
Denna påverkan bedöms 
dock vara marginell och 
på det stora hela bedöms 
åtgärdspaketets bidra 
mycket positivt till 
medborgarnas resor. 
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 Näringslivets 
transporter 

Mål 1 
Mål 4 

Viltåtgärderna innebär 
en ökad säkerhet för 
motorfordonstrafiken.  
Åtgärdspaketet kan även 
ge viss ökad 
framkomlighet för 
genomgående trafik då 
antalet utfarter längs 
med väg 69 minskas.  
 
 

Åtgärdspaketet och 
åtgärden om 
mittseparering Bjursås-
Falun bidrar mycket 
positivt till målet genom 
minskade restider. 
Dessutom innebär 
viltåtgärderna en ökad 
trafiksäkerhet. 
Åtgärdspaketet kan även 
ge viss ökad 
framkomlighet för 
genomgående trafik då 
antalet utfarter längs med 
väg 69 minskas.  

Åtgärdspaketet och 
åtgärden om 
mittseparering Rättvik-
Falun bidrar mycket 
positivt till målet genom 
minskade restider. 
Dessutom innebär 
viltåtgärderna en ökad 
trafiksäkerhet. 
Åtgärdspaketet kan även 
ge viss ökad 
framkomlighet för 
genomgående trafik då 
antalet utfarter längs med 
väg 69 minskas. 

Tillgänglighet 
regionalt/länder 

Mål 1 Positiv påverkan då 
åtgärdspaketet kan bidra 
till ökad regional 
tillgänglighet genom 
pendelparkeringar och 
förbättrade förbindelser 
med gång- och 
cykeltrafik. 
 

Mycket positiv påverkan 
då mittseparering 
Bjursås-Falun innebär 
höjd hastighet på vägen. 
En positiv påverkan fås 
även genom 
pendelparkeringar och 
förbättrade förbindelser 
med gång- och 
cykeltrafik.  

Mycket positiv påverkan 
då mittseparering 
Rättvik-Falun innebär 
höjd hastighet på vägen. 
En positiv påverkan fås 
även genom 
pendelparkeringar och 
förbättrade förbindelser 
med gång- och 
cykeltrafik.  

Jämställdhet Mål 1 
Mål 2 
Mål 3 
Mål 4 

Förbättrade 
förutsättningar att resa 
med kollektivtrafik genom 
ny pendelparkering samt 
nya gång- och cykelbanor 
bidrar positivt till målet.  

Förbättrade 
förutsättningar att resa 
med kollektivtrafik genom 
ny pendelparkering samt 
nya gång- och cykelbanor 
bidrar positivt till målet.  

Förbättrade 
förutsättningar att resa 
med kollektivtrafik genom 
ny pendelparkering samt 
nya gång- och cykelbanor 
bidrar positivt till målet. 
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Funktionshindrade  Mål 1 
Mål 2 
Mål 3 
Mål 4 

Förbättrad tillgänglighet 
och trafiksäkerhet för 
gång- och 
cykeltrafikanter norr om 
Jungfrurondellen bidrar 
positivt till målet. 
Effekterna av åtgärderna 
bedöms dock vara relativt 
låga och bedöms därför 
ge obetydligt bidrag till 
målet. Dessutom bedöms 
gång- och cykelbanorna 
som ingår i paketet vara 
för långa sträckor för att 
ge någon större nytta för 
denna målgrupp. 

Förbättrad tillgänglighet 
och trafiksäkerhet för 
gång- och 
cykeltrafikanter norr om 
Jungfrurondellen bidrar 
positivt till målet. 
Effekterna av åtgärderna 
bedöms dock vara relativt 
låga och bedöms därför 
ge obetydligt bidrag till 
målet. Dessutom bedöms 
gång- och cykelbanorna 
som ingår i paketet vara 
för långa sträckor för att 
ge någon större nytta för 
denna målgrupp. 

Förbättrad tillgänglighet 
och trafiksäkerhet för 
gång- och 
cykeltrafikanter norr om 
Jungfrurondellen bidrar 
positivt till målet. 
Effekterna av åtgärderna 
bedöms dock vara relativt 
låga och bedöms därför 
ge obetydligt bidrag till 
målet. Dessutom bedöms 
gång- och cykelbanorna 
som ingår i paketet vara 
för långa sträckor för att 
ge någon större nytta för 
denna målgrupp. 

Barn och unga Mål 2 
Mål 3 

Åtgärdspaketet bidrar 
positivt till barns 
möjligheter att själva 
använda 
transportsystemet. Nya 
separerade gång- och 
cykelbanor samt 
förlängning av befintlig 
underlättar för barn och 
unga att röra sig på ett 
säkert sätt. 

Åtgärdspaketet bidrar 
positivt till barns 
möjligheter att själva 
använda 
transportsystemet. Nya 
separerade gång- och 
cykelbanor samt 
förlängning av befintlig 
underlättar för barn och 
unga att röra sig på ett 
säkert sätt. 

Åtgärdspaketet bidrar 
positivt till barns 
möjligheter att själva 
använda 
transportsystemet. Nya 
separerade gång- och 
cykelbanor samt 
förlängning av befintlig 
underlättar för barn och 
unga att röra sig på ett 
säkert sätt. 
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 Kollektivtrafik, 
gång och cykel 

Mål 2 
Mål 3 

Åtgärdspaketet bedöms 
bidra positivt till målet 
eftersom de ingående 
åtgärderna stödjer ett 
ökat resande med de 
hållbara transportslagen.  

Åtgärdspaketet bedöms 
bidra positivt till målet 
eftersom de ingående 
åtgärderna stödjer ett 
ökat resande med de 
hållbara transportslagen.  

Åtgärdspaketet bedöms 
bidra positivt till målet 
eftersom de ingående 
åtgärderna stödjer ett 
ökat resande med de 
hållbara transportslagen. 

Bidrag till 
hänsynsmålet 

Klimat Mål 2 
Mål 3 

Åtgärderna i paketet och 
särskilt åtgärderna om 
utbyggda gång- och 
cykelbanor ger 
förutsättningar för en 
ökad andel resor med 
hållbara transportslag 
vilket är positivt för 
klimatet.  
Åtgärdspaketets 
klimatnytta beror på hur 
stor ökning av gång- och 
cykeltrafiken som kan 
åstadkommas. 
Åtgärdspaketet bedöms 
ge ett positivt bidrag till 
klimatet. Visst negativt 
bidrag p.g.a. byggande, 
drift och underhåll. Som 
en jämförelse ger dock en 
gång- och cykelbana 
betydligt lägre 
byggutsläpp än en bilväg. 

Åtgärdspaketet bedöms 
ge negativ påverkan på 
klimatet på grund av 
mittseparering Bjursås-
Falun som bedöms kunna 
innebära ett ökat resande 
med biltrafik. Dock ger de 
utbyggda gång- och 
cykelbanor 
förutsättningar för en 
ökad andel resor med 
hållbara transportslag 
vilket är positivt. De 
positiva effekterna 
bedöms däremot ej kunna 
överväga de negativa och 
i sin helhet bedöms 
åtgärdspaketet ge negativ 
påverkan.  

Åtgärdspaketet bedöms 
ge negativ påverkan på 
klimatet på grund av 
mittseparering Rättvik-
Falun som bedöms kunna 
innebära ett ökat resande 
med biltrafik. Dock ger de 
utbyggda gång- och 
cykelbanor 
förutsättningar för en 
ökad andel resor med 
hållbara transportslag 
vilket är positivt. De 
positiva effekterna 
bedöms däremot ej kunna 
överväga de negativa och 
i sin helhet bedöms 
åtgärdspaketet ge negativ 
påverkan. 
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Hälsa Mål 2 
Mål 3 

Förbättrade möjligheter 
för resande 
med gång- och cykeltrafik 
bidrar mycket positivt till 
folkhälsan. 

Förbättrade möjligheter 
för resande med gång- 
och cykeltrafik bidrar 
mycket positivt till 
folkhälsan. Men med 
högre hastigheter på väg 
69 bedöms buller och 
luftföroreningar öka 
något. Samlat bedöms 
åtgärdspaketet ge ett 
positivt bidrag till målet. 

Förbättrade möjligheter 
för resande med gång- 
och cykeltrafik bidrar 
mycket positivt till 
folkhälsan. Men med 
högre hastigheter på väg 
69 bedöms buller och 
luftföroreningar öka 
något. Samlat bedöms 
åtgärdspaketet ge ett 
positivt bidrag till målet. 

 Landskap Mål 3 Åtgärderna i paketet kan 
innebära en negativ 
påverkan på landskapet, 
fornlämningar, natur-och 
kulturmiljö pga. intrång i 
naturmiljön och utökning 
av hårdgjorda ytor etc.  
Viltstängsel innebär 
ökade barriäreffekter för 
större däggdjur i området 
och medför vissa 
konsekvenser för 
landskapsbilden.  

Åtgärderna i paketet kan 
innebära en negativ 
påverkan på landskapet, 
fornlämningar, natur-och 
kulturmiljö pga. intrång i 
naturmiljön och utökning 
av hårdgjorda ytor etc. 
Viltstängsel innebär 
ökade barriäreffekter för 
större däggdjur i området 
och medför vissa 
konsekvenser för 
landskapsbilden. 

Åtgärderna i paketet kan 
innebära en negativ 
påverkan på landskapet, 
fornlämningar, natur-och 
kulturmiljö pga. intrång i 
naturmiljön och utökning 
av hårdgjorda ytor etc. 
Viltstängsel innebär 
ökade barriäreffekter för 
större däggdjur i området 
och medför vissa 
konsekvenser för 
landskapsbilden.   
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 Trafiksäkerhet Mål 1 
Mål 2 
Mål 4 

Åtgärdspaketet innehåller 
flera åtgärder som höjer 
trafiksäkerheten i punkter 
på sträckan som 
exempelvis separerad 
gång- och cykelbana, 
siktröjning, 
trafiksäkerhetskameror 
samt viltstängsel.  

Mittseparering Bjursås-
Falun bedöms påverka 
trafiksäkerheten mycket 
positivt. Åtgärdspaketet 
innehåller även flera 
andra åtgärder som höjer 
trafiksäkerheten i punkter 
på sträckan som 
exempelvis separerad 
gång- och cykelbana, 
siktröjning, 
trafiksäkerhetskamera 
samt viltstängsel.  

Mittseparering Rättvik-
Falun bedöms påverka 
trafiksäkerheten mycket 
positivt. Åtgärdspaketet 
innehåller även flera 
andra åtgärder som höjer 
trafiksäkerheten i punkter 
på sträckan som 
exempelvis separerad 
gång- och cykelbana, 
siktröjning, 
trafiksäkerhetskamera 
samt viltstängsel.  
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Bidrag till en samhälls-
ekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar 
transportförsörjning  

Paket E1 
Åtgärdspaketet bedöms ge ett 
positivt bidrag till en långsiktigt 
hållbar transportförsörjning. 
 
Den sociala hållbarheten bedöms 
öka eftersom åtgärdspaketet 
förbättrar trafiksäkerheten för 
gående och cyklister, vilket ger 
bättre tillgänglighet till 
transportsystemet. 
Pendelparkeringen förbättrar 
även möjligheterna för resande 
med kollektivtrafik. 
 
Den ekologiska hållbarheten kan 
påverkas positivt eftersom 
åtgärderna i paketet stödjer ett 
ökat resande med gång- och 
cykeltrafik. Dock finns det även 
flera åtgärder i paketet som 
syftar till att förbättra 
trafiksäkerheten för 
motorfordonstrafiken och den 
faktiska effekten på resandet är 
osäkert. Andra negativa effekter 
är att viltstängsel innebär ökade 
barriäreffekter för större 
däggdjur i området. Detta kan 
vägas upp med en minskad 
mortalitet för djuren. 

Paket E2 
Åtgärdspaketet bedöms ge ett 
positivt bidrag till en långsiktigt 
hållbar transportförsörjning.  
 
Den sociala hållbarheten kan öka 
eftersom åtgärdspaketet 
förbättrar trafiksäkerheten för 
gående och cyklister, vilket ger 
bättre tillgänglighet till 
transportsystemet. 
Pendelparkeringen förbättrar 
även möjligheterna för resande 
med kollektivtrafik. 
 
Den ekologiska hållbarheten kan 
påverkas positivt eftersom 
åtgärderna i paketet stödjer ett 
ökat resande med gång- och 
cykeltrafik. Dock finns det även 
flera åtgärder i paketet som 
syftar till att förbättra 
trafiksäkerheten för 
motorfordonstrafiken och den 
faktiska effekten på resandet är 
osäkert. Dessutom bedöms 
mittseparering kunna bidra till 
ett ökat bilresande samt högre 
hastigheter vilket leder till större 
utsläpp. Andra negativa effekter 
är att viltstängsel innebär ökade 

Paket E3 
Åtgärdspaketet bedöms ge ett 
positivt bidrag till en långsiktigt 
hållbar transportförsörjning.  
 
Den sociala hållbarheten kan öka 
eftersom åtgärdspaketet 
förbättrar trafiksäkerheten för 
gående och cyklister, vilket ger 
bättre tillgänglighet till 
transportsystemet. 
Pendelparkeringen förbättrar 
även möjligheterna för resande 
med kollektivtrafik. 
 
Den ekologiska hållbarheten kan 
påverkas positivt eftersom 
åtgärderna i paketet stödjer ett 
ökat resande med gång- och 
cykeltrafik. Dock finns det även 
flera åtgärder i paketet som 
syftar till att förbättra 
trafiksäkerheten för 
motorfordonstrafiken och den 
faktiska effekten på resandet är 
osäkert. Dessutom bedöms 
mittseparering kunna bidra till 
ett ökat bilresande samt högre 
hastigheter vilket leder till större 
utsläpp. Andra negativa effekter 
är att viltstängsel innebär ökade 
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Den ekonomiska hållbarheten är 
svårbedömd och 
samhällsekonomiska 
lönsamheten osäker. 
 
Kostnaden för paketet bedöms till 

(prisnivå 2015–06):  
137 140 tkr (± 30 %) 

barriäreffekter för större 
däggdjur i området. Detta kan 
vägas upp med en minskad 
mortalitet för djuren. 
 
En utförd ENVA-analys för 
mittseparering Bjursås-Falun 
indikerar positiva effekter för 
restid och trafiksäkerhet. Den 
samhällsekonomiska 
lönsamheten bedöms utifrån 
analysen vara positiv. 
 
Kostnaden för paketet bedöms till 

(prisnivå 2015–06):  
388 280 tkr (± 30 %) 

barriäreffekter för större 
däggdjur i området. Detta kan 
vägas upp med en minskad 
mortalitet för djuren. 
 
En utförd ENVA-analys för 
mittseparering Rättvik-Falun 
indikerar positiva effekter för 
restid och trafiksäkerhet. Den 
samhällsekonomiska 
lönsamheten bedöms utifrån 
analysen vara svagt positiv då 
sträckan har relativt hög 
investeringskostnad.  
 
Kostnaden för paketet bedöms till 

(prisnivå 2015–06):  
873 380 tkr (± 30 %) 
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Fördelningsaspekter 

• Kön: restid, 
reskostnader, 
restidsosäkerhet  

• Lokalt, regionalt, 
nationellt, 
internationellt  

• Län  

• Kommun  

• Trafikanter, 
transporter, externt 
berörda  

• Näringsgren  

• Trafikslag  

• Åldersgrupper  

Åtgärdspaketet bedöms ge nytta 
för gång- och cykeltrafikanter. 
Även motorfordonstrafiken 
bedöms få nytta utav 
åtgärdspaketet både för lokal och 
regional trafik. Paketet innebär 
viss negativ nytta för lokal 
motorfordonstrafik som 
påverkas av stängning av 
utfarter längs med väg 69. 

Åtgärdspaketet bedöms ge nytta 
för gång- och cykeltrafikanter. 
Motorfordonstrafiken bedöms 
dock gynnas mest utav 
åtgärdspaketet både för lokal och 
regional trafik med 
mittseparering.  

Åtgärdspaketet bedöms ge nytta 
för gång- och cykeltrafikanter. 
Motorfordonstrafiken bedöms 
dock gynnas mest utav 
åtgärdspaketet både för lokal och 
regional trafik med 
mittseparering. 

Målkonflikter Inga identifierade målkonflikter. Klimat/landskap och 
trafiksäkerhet/framkomlighet då 
åtgärder som främjar 
trafiksäkerheten samt 
framkomligheten i 
åtgärdspaketet innebär en större 
belastning på klimatet såväl som 
landskapet. 

Klimat/landskap och 
trafiksäkerhet/framkomlighet då 
åtgärder som främjar 
trafiksäkerheten samt 
framkomligheten i 
åtgärdspaketet innebär en större 
belastning på klimatet såväl som 
landskapet. 
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 Regionala mål 
Attraktivare kollektivtrafik med 
ökad marknadsandel 

Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. 

Ökad miljö- och klimathänsyn i 
transportsystemet 

De ingående åtgärderna 
förbättrar förutsättningarna att 
resa med hållbara transportslag, 
vilket ger en positiv påverkan.  

De ingående åtgärderna 
förbättrar förutsättningarna att 
resa med hållbara transportslag, 
vilket ger en positiv påverkan.  

De ingående åtgärderna 
förbättrar förutsättningarna att 
resa med hållbara transportslag, 
vilket ger en positiv påverkan.  

Ökad tillgång till värdefulla 
natur- och kulturmiljöer 

Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. 

Säker trafik – minska antalet 
döda och skadade 

Åtgärdspaketet innehåller flera 
åtgärder som höjer 
trafiksäkerheten i punkter på 
sträckan.  

Mittseparering Bjursås-Falun 
bedöms påverka trafiksäkerheten 
mycket positivt. Åtgärdspaketet 
innehåller även flera andra 
åtgärder som höjer 
trafiksäkerheten i punkter på 
sträckan. 

Mittseparering Rättvik-Falun 
bedöms påverka trafiksäkerheten 
mycket positivt. Åtgärdspaketet 
innehåller även flera andra 
åtgärder som höjer 
trafiksäkerheten i punkter på 
sträckan. 

Effektiva näringslivstransporter 
och effektiv pendling 

Åtgärderna i paketet bedöms 
bidra positivt. Näringslivet 
påverkas positivt av stängning 
av utfarter längs med väg 69 
samt de trafiksäkerhetshöjande 
åtgärderna. Även 
pendlingsresandet påverkas 
positivt av ökad trafiksäkerhet. 
Åtgärderna för gång- och 
cykeltrafikanter bedöms ge ett 
positivt bidrag till målet. 

Åtgärderna i paketet bedöms 
bidra positivt. Näringslivet 
påverkas positivt av stängning 
av utfarter längs med väg 69 
samt de trafiksäkerhetshöjande 
åtgärderna. Även 
pendlingsresandet påverkas 
positivt av ökad trafiksäkerhet. 
Åtgärderna för gång- och 
cykeltrafikanter bedöms ge ett 
positivt bidrag till målet. 

Åtgärderna i paketet bedöms 
bidra positivt. Näringslivet 
påverkas positivt av stängning 
av utfarter längs med väg 69 
samt de trafiksäkerhetshöjande 
åtgärderna. Även 
pendlingsresandet påverkas 
positivt av ökad trafiksäkerhet. 
Åtgärderna för gång- och 
cykeltrafikanter bedöms ge ett  
positivt bidrag till målet. 

Omställning av besöksnäringens 
transporter från bilresor till mer 
hållbara resor 

Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. 
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Flerkärnighet och en förstorad 
arbetsmarknad som främjar 
regional utveckling 

Åtgärdspaketet bedöms ge en 
positiv påverkan eftersom 
paketet stärker stråket. 

Åtgärdspaketet bedöms ge en 
mycket positiv påverkan 
eftersom paketet stärker stråket. 
Mittseparering innebär högre 
hastigheter och möjliggör en 
arbetsmarknadsförstorning.  

Åtgärdspaketet bedöms ge en 
mycket positiv påverkan 
eftersom paketet stärker stråket. 
Mittseparering innebär högre 
hastigheter och möjliggör en 
arbetsmarknadsförstorning. 

Sammanvägt regionala 
mål 

Positiv påverkan. Mycket positiv påverkan. Mycket positiv påverkan. 

Målkonflikter Inga identifierade målkonflikter. Inga identifierade målkonflikter. Inga identifierade målkonflikter. 
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 Lokala mål 

Ökad andel resor med 
hållbara transporter  

Åtgärdspaketet bedöms bidra 
positivt till målet då 
åtgärderna i paketet förbättrar 
förutsättningarna att resa med 
hållbara transportslag, vilket ger 
en positiv påverkan.  

Åtgärdspaketet bedöms bidra 
positivt till målet då 
åtgärderna i paketet förbättrar 
förutsättningarna att resa med 
hållbara transportslag, vilket ger 
en positiv påverkan.  

Åtgärdspaketet bedöms bidra 
positivt till målet då 
åtgärderna i paketet förbättrar 
förutsättningarna att resa med 
hållbara transportslag, vilket ger 
en positiv påverkan.  

Stärka den regionala 
tillgängligheten och 
kommunikationerna 

Positiv påverkan då 
åtgärdspaketet kan bidra till 
ökad regional tillgänglighet 
genom pendelparkeringar och 
förbättrade förbindelser med 
gång- och cykeltrafik. 

Positiv påverkan då 
mittseparering Bjursås-Falun 
innebär höjd hastighet på vägen. 
En positiv påverkan fås även 
genom pendelparkeringar och 
förbättrade förbindelser med 
gång- och cykeltrafik. 

Mycket positiv påverkan då 
mittseparering Rättvik-Falun 
innebär höjd hastighet på vägen. 
En positiv påverkan fås även 
genom pendelparkeringar och 
förbättrade förbindelser med 
gång- och cykeltrafik. 

Förbättrade möjligheter till 
arbetspendling 

Förbättrade möjligheter till att 
resa med motorfordonstrafik på 
väg 69 mellan regionala 
målpunkter bedöms bidra 
positivt till målet. Åtgärdspaketet 
kan även ge positiv påverkan på 
grund av ökade möjligheter till 
arbetspendling med cykel. 

Mycket positiv påverkan fås vid 
mittseparering Bjursås-Falun 
och höjd hastighet på väg 69. 
Förbättrade möjligheter till att 
resa med motorfordonstrafik på 
väg 69 mellan regionala 
målpunkter bedöms bidra 
positivt till målet. Åtgärdspaketet 
kan även ge positiv påverkan på 
grund av ökade möjligheter till 
arbetspendling med cykel.  

Mycket positiv påverkan fås vid 
mittseparering Rättvik-Falun 
och höjd hastighet på väg 69. 
Förbättrade möjligheter till att 
resa med motorfordonstrafik på 
väg 69 mellan regionala 
målpunkter bedöms bidra 
positivt till målet. Åtgärdspaketet 
kan även ge positiv påverkan på 
grund av ökade möjligheter till 
arbetspendling med cykel 

Sammanvägt lokala mål Positiv påverkan. Mycket positiv påverkan. Mycket positiv påverkan. 

Målkonflikter Inga identifierade målkonflikter. Inga identifierade målkonflikter. Inga identifierade målkonflikter. 
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Effektbedömningen är upprättad av: Kajsa Ahlström, Norconsult 
 

Bakgrund och syfte 
Åtgärdsvalsstudien ska studera stråket längs väg 69 mellan Rättvik i Dalarnas län och Fagersta i 

Västmanlands län. Stråket är cirka 14 mil långt och har varierande funktion längs olika delar av 

stråket. Väg 69 passerar igenom Rättvik–Falun–Hedemora–Norberg–Fagersta. 

Behovet av en utredning för att kartlägga funktion och framtida standard för väg 69 har pekats ut både 

i länstransportplanen för Dalarna 2018-2029 och i länstransportplanen för Västmanlands län 2018-

2029. I Dalarnas länstransportplan anges det att: 

”Bristerna längs väg 69 är uppmärksammade sedan länge. Det är främst sträckorna Uppbo – 

Trollbo, Vika – Hosjö tillsammans med flaskhalsarna genom Grycksbo och Bjursås som lyfts fram 

för åtgärder. Vidare är det en generellt dålig standard på delen Hedemora-Norberg inom 

Västmanlands län. I de preliminära samhällsekonomiska effektbedömningarna för objekten Uppbo 

– Trollbo och Vika – Hosjö har man dock utgått ifrån framtida åtgärder i befintlig väg, med relativt 

låga kostnadskalkyler, varför det finns klara osäkerheter kring kostnadsnivån för dessa objekt. Det 

är därför angeläget att tidigt under planperioden prioritera en åtgärdsvalsstudie för hela stråket.” 

(Region Dalarna, 2018). 

Vidare har det inkommit ett flertal kundärenden, främst angående trafiksäkerhetsbrister i Grycksbo 

och Bjursås, som även de ligger till grund för behovet av denna åtgärdsvalsstudie.  

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att ta fram förslag på vilka åtgärder på kort och lång sikt som krävs i 

stråket längs väg 69 för att ge samtliga trafikanter en säker och effektiv förbindelse samt att klargöra 

stråkets olika funktioner. Målet för åtgärdsvalsstudien är att få samsyn mellan viktiga aktörer om 

nuvarande brister och behov, mål och åtgärder som behöver vidtas för person- och godstransporter 

mellan Fagersta och Rättvik efter stråket längs väg 69. 

Problembild 

Stråket är viktigt för regional utveckling och tillväxt samt möjliggör arbetspendling mellan Falun och 

Siljansområdet respektive södra Dalarna. Väg 69 är ett utpekat gods- och persontrafikstråk i den 

regionala systemanalysen för Dalarna (Region Dalarna, 2016) samt en viktig väg för regional 

utveckling, turism och arbetspendling. Då väg 69 har varierande funktioner längs olika delar av stråket 

samt är en parallellväg och 0mledningsväg till väg 70 är det viktigt att klargöra stråkets funktioner.  

Stråket har brister gällande tillgänglighet, framkomlighet, användbarhet och trafiksäkerhet. Vägen har 

även ett hastighetsanspråk som är högre än vad vägen trafiksäkerhetsmässigt tillåter med dagens 

utformning. Det finns även brister kopplat till kollektivtrafiken samt bristande tillgänglighet till 

hållplatserna utmed stråket. Stråket har även ett flertal miljö- och hälsorelaterade brister kopplat till 

bland annat buller, luftföroreningar och vilt.   
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Nuläge 
Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på väg 69 varierar kraftigt utmed sträckan Rättvik-Fagersta, se Figur 1. 

Andelen tung trafik ligger på omkring 10 % längs med sträckan.  

 

Figur 1. Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på väg 69 (Bakgrundskarta: Google Maps, 2019).  

Hastighetsbegränsningen på väg 69 varierar mellan 50 km/h och 100 km/h. Bashastighet är 70 km/h 

på sträckan Norberg-Dalarnas länsgräns, 80 km/h på sträckan Dalarnas länsgräns-Falun och 90 km/h 

på sträckan Falun-Rättvik. I tätorterna sänks hastighetsbegränsningen till 50 km/h och genomfarterna 

i Grycksbo och Bjursås är tydliga flaskhalsar. Långsiktigt har finns det ett hastighetsanspråk för väg 69 

som är högre då vägen är prioriterad i Dalarnas län för regional utveckling, långa transportavstånd, 

turism och arbetspendling. I hastighetsöversynen, Åtgärder för systematisk anpassning av 

hastighetsgränser till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Dalarnas län, 2016-02-25, föreslås att 

hastigheten sänks från 90 km/h till 80 km/h.  

Väg 69 är till största del en tvåfältsväg utan separering och har endast kortare sträckor som är 

mötesseparerade. Mötesseparering finns i Falun där väg 69 har gemensam sträckning med E16, i 

Hedemora där väg 69 har gemensam sträckning med väg 70 samt mellan Norberg och Fagersta där 

väg 69 har gemensam sträckning med väg 68.  

Vägbredden varierar och på sträckan Rättvik-Falun är vägbredden cirka 9–12 meter. På sträckan 
Falun-Hedemora är vägbredden cirka 7–9 meter, Hedemora-Norberg cirka 7–8 meter och Norberg-
Fagersta cirka 10–13 meter.   
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Projektspecifika mål 
Åtgärdsvalsstudiens mål består av tre övergripande mål för hela stråket samt ett antal inriktningsmål 

för respektive delsträcka.  

Övergripande mål 
A. Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga trafikanter 

• Trafiksäkert att färdas längs med samt att i tätorter korsa väg 69. 

• Minskat antal döda och svårt skadade.  

• Ökad rörlighet längs med stråket.  

B. Förstärkt och gynnad regional och lokal utveckling 

• God tillgång och tillgänglighet till infrastruktur. 

• Möta näringslivets och besöksnäringens behov av transporter.  

C. Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem 

• Kollektivtrafik ska bidra till hållbar utveckling genom att öka sin marknadsandel mot 

bilen.  

• Ökat resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik i stråket. 

• Minimering av transportsystemets miljöstörningar samt påverkan på natur- och 

kulturmiljön.   

Rättvik-Falun 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet, även vid höga säsongsbetonade 

trafikmängder samt vid omledning av trafik.   

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter 

(speciellt skolbarn) i tätorter längs delsträckan.  

• Inriktningsmål 3: Minimering av vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och 

verka för en anpassning till lokalsamhällenas villkor.  

• Inriktningsmål 4: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för den lokala trafiken.  

Falun-Hedemora 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet, även vid höga säsongsbetonade 

trafikmängder samt vid omledning av trafik.  

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för den lokala trafiken i tätorter 

och småorter.  

• Inriktningsmål 3: Minimering av vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och 

verka för en anpassning till lokalsamhällenas villkor.  

Hedemora-Fagersta 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet vid bristfälliga punkter och sträckor.  

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter i 

tätorterna.
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Paketeringsförslag 
Paket Ingående lösningar Kommentar 

F1 

Sträckan Falun-Hedemora, alternativ 1 
80. Ny pendelparkering vid Vika (korsning väg 69/väg 800).  
81. Ny pendelparkering vid Uppbo/Fäggeby. 
82. Utredning för förbättrad kollektivtrafik utanför tätort i områden som Fäggeby och St Skedvi.  
83. Upprustning inklusive breddning samt asfaltering av befintlig gång- och cykelbana Vika-Falun. 
85. Uppbo/Fäggeby, hastighetsdämpande åtgärder samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och 
cykeltrafikanter över bron.  
86. Styra godstrafiken från väg 69 till väg 70 och E16 som har bättre standard. 
88. Sträckan Sörbo-Bobygden siktförbättring och anläggande av variabel viltvarning. 
100. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Uppbo-Trollbo och Vika-Hosjö.  
101. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorfordonstrafik i korsningar på sträckan Vika-Staberg. 
102. Mitträffling Falun-Hedemora. 

Bedömd kostnad  
(prisnivå 2015–06):  
36 730 tkr (± 30 %) 

F2 

Sträckan Falun-Hedemora, alternativ 2  
80. Ny pendelparkering vid Vika (korsning väg 69/väg 800).  
81. Ny pendelparkering vid Uppbo/Fäggeby. 
82. Utredning för förbättrad kollektivtrafik utanför tätort i områden som Fäggeby och St Skedvi. 
83. Upprustning inklusive breddning samt asfaltering av befintlig gång- och cykelbana Vika-Falun. 
85. Uppbo/Fäggeby, hastighetsdämpande åtgärder samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och 
cykeltrafikanter över bron.  
86. Styra godstrafiken från väg 69 till väg 70 och E16 som har bättre standard. 
88. Sträckan Sörbo-Bobygden siktförbättring och anläggande av variabel viltvarning. 
90. Hosjö-Vika, ombyggnad.  
92. Trollbo-Fäggeby/Uppbo, ombyggnad.  
97. Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet till Rastplats Viggen.  
100. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Uppbo-Trollbo och Vika-Hosjö.  
101. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorfordonstrafik i korsningar på sträckan Vika-Staberg. 
102. Mitträffling Falun-Hedemora. 

Bedömd kostnad  
(prisnivå 2015–06):  
63 010 tkr (± 30 %) 
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Paket F1                    Paket F2 
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Effektbedömningen utgår ifrån nedanstående skala.  
 

Mycket stor positiv påverkan   
Positiv påverkan   
Obetydlig påverkan   
Negativ påverkan   
Mycket stor negativ påverkan   

 
* ÅVS-målen för paket F1 och F2 är inriktningsmålen för sträckan Falun-Hedemora.  

  Mål  Paket F1 Paket F2 
   Sträckan Falun-Hedemora, 

alternativ 1 
  

36 730 tkr (± 30 %) 
 

Prisnivå: 2015–06 

Sträckan Falun-Hedemora, 
alternativ 1 

 
63 010 tkr (± 30 %) 

 
Prisnivå: 2015–06 

   Transportpolitiska mål 
  ÅVS-mål* Bedömd måluppfyllelse:  Bedömd måluppfyllelse:  

Bidrag till 
funktionsmålet  

Medborgarnas 
resor 

Mål 1 
Mål 2 
Mål 3 

Åtgärderna bidrar positivt till målet 
genom förbättrad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik.  
 
Motorfordonstrafikens framkomlighet 
på väg 69 kan påverkas negativt av 
hastighetsdämpande åtgärder och den 
lokala motorfordonstrafiken kan 
påverkas negativt av stängning av 
utfarter längs väg 69. Åtgärderna 
medför samtidigt positiva effekter för 
motorfordonstrafiken bland annat pga. 

Åtgärderna bidrar positivt till målet 
genom förbättrad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik.  
 
Motorfordonstrafikens framkomlighet 
på väg 69 kan påverkas negativt av 
hastighetsdämpande åtgärder och den 
lokala motorfordonstrafiken kan 
påverkas negativt av stängning av 
utfarter längs väg 69. Åtgärderna 
medför samtidigt positiva effekter för 
motorfordonstrafiken bland annat pga. 
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siktförbättring och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
korsningar. Sammantaget bedöms 
åtgärdspaketet bidra positivt till 
medborgarnas resor.  
 

siktförbättring och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
korsningar. Ombyggnad av sträckorna 
Hosjö-Vika samt Trollbo-
Fäggeby/Uppbo bedöms höja 
trafiksäkerhetsstandarden för 
motorfordonstrafiken och på det stora 
hela bedöms åtgärdspaketet bidra 
mycket positivt till medborgarnas resor.  

Näringslivets 
transporter 

Mål 1 
Mål 2 

Siktförbättringen mellan Sörbo och 
Bobygden innebär en ökad säkerhet för 
motorfordonstrafiken. Åtgärdspaketet 
kan även ge viss ökad framkomlighet för 
genomgående trafik då antalet utfarter 
längs med väg 69 minskas.  

Siktförbättringen mellan Sörbo och 
Bobygden innebär en ökad säkerhet för 
motorfordonstrafiken. Åtgärdspaketet 
kan även ge viss ökad framkomlighet för 
genomgående trafik då antalet utfarter 
längs med väg 69 minskas. Ombyggnad 
av sträckorna Hosjö-Vika samt Trollbo-
Fäggeby/Uppbo bedöms höja 
trafiksäkerhetsstandarden för 
motorfordonstrafiken.  

Tillgänglighet 
regionalt/länder 

Mål 1 Ökad tillgänglighet mellan regionala 
målpunkter genom pendelparkeringar 
samt upprustning av gång- och 
cykelbana mellan Vika och Falun 
bedöms ge ett positivt bidrag till målet.  

Ökad tillgänglighet mellan regionala 
målpunkter genom pendelparkeringar 
samt upprustning av gång- och 
cykelbana mellan Vika och Falun 
bedöms ge ett positivt bidrag till målet.  

Jämställdhet Mål 1 
Mål 2 
Mål 3 

Förbättrade möjligheter till att resa med 
hållbara trafikslag genom 
pendlarparkering och upprustning av 
gång- och cykelbana bidrar 
sammantaget positivt till målet.  

Förbättrade möjligheter till att resa med 
hållbara trafikslag genom 
pendlarparkering och upprustning av 
gång- och cykelbana bidrar 
sammantaget positivt till målet.   

Funktionshindrade  Mål 2 
Mål 3 

Positiv påverkan pga. upprustning 
inklusive breddning samt asfaltering av 
gång- och cykelbanan mellan Vika och 

Positiv påverkan pga. upprustning 
inklusive breddning samt asfaltering av 
gång- och cykelbanan mellan Vika och 
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Falun. Effekterna av åtgärderna 
bedöms dock vara relativt låga och 
åtgärdspaketet bedöms därför inte ge 
något bidrag till målet. 

Falun. Effekterna av åtgärderna 
bedöms dock vara relativt låga och 
åtgärdspaketet bedöms därför inte ge 
något bidrag till målet. 

Barn och unga Mål 2 
Mål 3 

Åtgärderna bedöms ha en positiv 
påverkan på målet genom 
hastighetsdämpande åtgärder samt 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för 
gång- och cykeltrafikanter över bron. 
Effekterna av åtgärderna bedöms dock 
vara relativt låga och åtgärdspaketet 
bedöms därför inte ge något bidrag till 
målet. 

Åtgärderna bedöms ha en positiv 
påverkan på målet genom 
hastighetsdämpande åtgärder samt 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för 
gång- och cykeltrafikanter över bron. 
Effekterna av åtgärderna bedöms dock 
vara relativt låga och åtgärdspaketet 
bedöms därför inte ge något bidrag till 
målet. 

Kollektivtrafik, 
gång och cykel 

Mål 2 
Mål 3 

Åtgärdspaketet bedöms bidra positivt 
till målet då de ingående åtgärderna 
förbättrar tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik. 
Kollektivtrafiken stärks även genom 
pendelparkeringar som möjliggör 
kombinationsresor. 

Åtgärdspaketet bedöms bidra positivt 
till målet då de ingående åtgärderna 
förbättrar tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik. 
Kollektivtrafiken stärks även genom 
pendelparkeringar som möjliggör 
kombinationsresor. 

Bidrag till 
hänsynsmålet 

Klimat Mål 3 Ett flertal åtgärder i paketet främjar ett 
hållbart resande vilket är positivt för 
klimatet. Åtgärdspaketets klimatnytta 
beror på hur stor ökning av gång-, 
cykel- och kollektivtrafik som kan 
åstadkommas. Visst negativt bidrag kan 
uppstå p.g.a. byggande, drift och 
underhåll samt då långväga gods får ett 
något längre resväg. Åtgärdspaketet i 
sin helhet bedöms ge ett positivt bidrag 
till klimatet.  

Ett flertal åtgärder i paketet främjar ett 
hållbart resande vilket är positivt för 
klimatet. Åtgärdspaketets klimatnytta 
beror på hur stor ökning av gång-, 
cykel- och kollektivtrafik som kan 
åstadkommas. Visst negativt bidrag kan 
uppstå p.g.a. byggande, drift och 
underhåll samt då långväga gods får ett 
något längre resväg. Åtgärdspaketet i 
sin helhet bedöms ge ett positivt bidrag 
till klimatet.  
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Hälsa Mål 3 Förbättrade möjligheter för resande 
med gång- och cykeltrafik bidrar 
positivt till folkhälsan.  

Förbättrade möjligheter för resande 
med gång- och cykeltrafik bidrar 
positivt till folkhälsan.   

Landskap Mål 3 Åtgärderna i paketet bedöms inte 
påverka landskapet, natur- eller 
kulturmiljö negativt. Begränsade fysiska 
åtgärder bedöms innebära ett obetydligt 
bidrag.  

Åtgärderna i paketet kan innebära en 
negativ påverkan på landskapet, natur- 
och kulturmiljö pga. intrång i 
naturmiljön, trädfällning, utökning av 
hårdgjorda ytor etc. Påverkan kan 
minimeras genom att anpassa 
åtgärderna. 

Trafiksäkerhet Mål 1 
Mål 2 

Åtgärderna bedöms påverka 
trafiksäkerheten för samtliga trafikslag 
positivt. Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder genomförs för gång- och 
cykeltrafikanter över bron i 
Uppbo/Fäggeby samt i korsningar på 
sträckan Vika-Staberg.  
 
Motorfordonstrafiken får 
siktförbättringar mellan Sörbo och 
Bobygden vilket bidrar postivt till målet. 
Även mitträffling Falun-Hedemora 
påverkar trafiksäkerheten positivt.   
 
 

Åtgärderna bedöms påverka 
trafiksäkerheten för samtliga trafikslag 
mycket positivt. Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder genomförs för gång- och 
cykeltrafikanter över bron i 
Uppbo/Fäggeby samt i korsningar på 
sträckan Vika-Staberg.  
 
Motorfordonstrafiken får 
siktförbättringar mellan Sörbo och 
Bobygden samt rastplats Viggen får 
förbättrad trafiksäkerhet. Åtgärderna 
bedöms även påverka trafiksäkerheten 
positivt mellan Hosjö-Vika och Trollbo-
Fäggeby/Uppbo där vägarna breddas 
och vägslänter justeras. Även 
mitträffling Falun-Hedemora påverkar 
trafiksäkerheten positivt.    
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Bidrag till en samhälls-
ekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar 
transportförsörjning  

Paket F1 
Åtgärdspaketet bedöms ge ett positivt bidrag till en 
långsiktigt hållbar transportförsörjning.  
 
Den sociala hållbarheten bedöms bli bättre som 
resultat av åtgärderna. Åtgärdspaketet förbättrar 
trafiksäkerheten för samtliga trafikanter. Vidare 
kan paketets säkra gång- och cykelpassager 
medföra ökad trygghet med minskade 
barriäreffekter.  
 
Den ekologiska hållbarheten bedöms öka som 
konsekvens av åtgärdspaketet. Åtgärderna gynnar 
de hållbara trafikslagen vilket kan medföra minskad 
påverkan på miljön.  
 
Den ekonomiska hållbarheten är svårbedömd för 
åtgärderna. Åtgärdspaketet ger positiva effekter 
relativt till kostnaderna. Den samhällsekonomiska 
lönsamheten bedöms således kunna vara god.  
 

Kostnaden för paketet bedöms till 
(prisnivå 2015–06):  
36 730 tkr (± 30 %) 

Paket F2 
Åtgärdspaketet bedöms ge ett positivt bidrag till en 
långsiktigt hållbar transportförsörjning.  
 
Den sociala hållbarheten bedöms bli bättre som 
resultat av åtgärderna. Åtgärdspaketet förbättrar 
trafiksäkerheten för samtliga trafikanter. Vidare 
kan paketets säkra gång- och cykelpassager 
medföra ökad trygghet med minskade 
barriäreffekter.  
 
Den ekologiska hållbarheten bedöms öka som 
konsekvens av åtgärdspaketet. Åtgärderna gynnar 
de hållbara trafikslagen vilket kan medföra minskad 
påverkan på miljön. Dock finns det även flera 
åtgärder i paketet som syftar till att förbättra 
trafiksäkerheten för motorfordonstrafiken och den 
faktiska effekten på resandet är osäkert.  
 
Den ekonomiska hållbarheten är svårbedömd och 
samhällsekonomiska lönsamheten osäker.  
 

Kostnaden för paketet bedöms till 
(prisnivå 2015–06):  
63 010 tkr (± 30 %) 
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Fördelningsaspekter 

• Kön: restid, 
reskostnader, 
restidsosäkerhet  

• Lokalt, regionalt, 
nationellt, 
internationellt  

• Län  

• Kommun  

• Trafikanter, 
transporter, externt 
berörda  

• Näringsgren  

• Trafikslag  

• Åldersgrupper  

Åtgärderna gynnar främst personresor för samtliga 
trafikslag framför godstransporter. Åtgärdspaketet 
syftar i första hand att förbättra trafiksäkerheten 
och tillgängligheten. 
 

Åtgärderna gynnar främst personresor för samtliga 
trafikslag framför godstransporter. Åtgärdspaketet 
syftar i första hand att förbättra trafiksäkerheten 
och tillgängligheten. 
 
 

Målkonflikter Klimat och trafiksäkerhet/framkomlighet då 
åtgärder som främjar trafiksäkerheten samt 
framkomligheten i åtgärdspaketet innebär en större 
belastning på klimatet. 
 
 

Klimat och trafiksäkerhet/framkomlighet då 
åtgärder som främjar trafiksäkerheten samt 
framkomligheten i åtgärdspaketet innebär en större 
belastning på klimatet. 
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 Regionala mål 
Attraktivare kollektivtrafik med 
ökad marknadsandel 

Åtgärderna bedöms öka attraktiviteten för 
kollektivtrafiken i och med nya 
pendelparkeringsplatser i Vika och Uppbo/Fäggeby.  

Åtgärderna bedöms öka attraktiviteten för 
kollektivtrafiken i och med nya 
pendelparkeringsplatser i Vika och Uppbo/Fäggeby.  

Ökad miljö- och klimathänsyn i 
transportsystemet 

Åtgärderna bedöms skapa goda förutsättningar för 
en ökad andel resor med hållbara transportmedel 
vilket är positivt för klimatet. Åtgärdspaketet i sin 
helhet bedöms ge ett positivt bidrag.  

Åtgärderna bedöms skapa goda förutsättningar för 
en ökad andel resor med hållbara transportmedel 
vilket är positivt för klimatet. Åtgärdspaketet i sin 
helhet bedöms ge ett positivt bidrag. 

Ökad tillgång till värdefulla 
natur- och kulturmiljöer 

Obetydligt bidrag.  Obetydligt bidrag.  

Säker trafik – minska antalet 
döda och skadade 

Åtgärderna bedöms påverka trafiksäkerheten 
mycket positivt med trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder för samtliga trafikslag i korsningar och 
vissa delsträckor.  

Åtgärderna bedöms påverka trafiksäkerheten 
mycket positivt med trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder för samtliga trafikslag i korsningar och 
vissa delsträckor. 

Effektiva näringslivstransporter 
och effektiv pendling 

Siktförbättringen mellan Sörbo och Bobygden ökar 
trafiksäkerheten för all motorfordonstrafik. 
Åtgärdspaketet kan även ge viss ökad 
framkomlighet för genomgående trafik då antalet 
utfarter längs med väg 69 minskas. Åtgärdspaketet 
bedöms bidra positivt till målet. 

Siktförbättringen mellan Sörbo och Bobygden och 
ombyggnad av sträckorna Hosjö-Vika samt Trollbo-
Fäggeby/Uppbo ökar trafiksäkerheten för all 
motorfordonstrafik. Åtgärdspaketet kan även ge viss 
ökad framkomlighet för genomgående trafik då 
antalet utfarter längs med väg 69 minskas. 
Åtgärdspaketet bedöms bidra positivt till målet. 

Omställning av besöksnäringens 
transporter från bilresor till mer 
hållbara resor 

Obetydligt bidrag.  Obetydligt bidrag.  

Flerkärnighet och en förstorad 
arbetsmarknad som främjar 
regional utveckling 

Nya pendelparkeringar och generellt bättre 
vägförhållanden på väg 69 bedöms ge ett positivt 
bidrag till målet.  

Nya pendelparkeringar och generellt bättre 
vägförhållanden på väg 69 bedöms ge ett positivt 
bidrag till målet.  

Sammanvägt regionala 
mål 

Positiv påverkan.  Positiv påverkan.  

Målkonflikter Inga identifierade målkonflikter.  
 

Inga identifierade målkonflikter.  
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 Lokala mål 

Ökad andel resor med 
hållbara transporter  

Förbättrade möjligheter till att resa med hållbara 
trafikslag genom nya pendlarparkeringar och  
upprustning av gång- och cykelbanan mellan Vika 
och Falun bidrar sammantaget positivt till målet.  

Förbättrade möjligheter till att resa med hållbara 
trafikslag genom nya pendlarparkeringar och  
upprustning av gång- och cykelbanan mellan Vika 
och Falun bidrar sammantaget positivt till målet.  

Stärka den regionala 
tillgängligheten och 
kommunikationerna 

Nya pendelparkeringar och generellt bättre 
vägförhållanden på väg 69 bedöms ge ett positivt 
bidrag till målet.  

Nya pendelparkeringar och generellt bättre 
vägförhållanden på väg 69 bedöms ge ett positivt 
bidrag till målet.  

Förbättrade möjligheter till 
arbetspendling 

Åtgärderna bedöms skapa goda förutsättningar för 
en ökad andel arbetspendlingsresor med gång och 
cykel pga. upprustning av gång- och cykelbanan 
mellan Vika och Falun samt övriga 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Förbättrade 
möjligheter till att resa med motorfordonstrafik på 
väg 69 mellan regionala målpunkter bedöms bidra 
positivt till målet.  

Åtgärderna bedöms skapa goda förutsättningar för 
en ökad andel arbetspendlingsresor med gång och 
cykel pga. upprustning av gång- och cykelbanan 
mellan Vika och Falun samt övriga 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Förbättrade 
möjligheter till att resa med motorfordonstrafik på 
väg 69 mellan regionala målpunkter bedöms bidra 
positivt till målet.  

Sammanvägt lokala mål Positiv påverkan.  Positiv påverkan.  

Målkonflikter Inga identifierade målkonflikter.  
 

Inga identifierade målkonflikter.  
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Effektbedömningen är upprättad av: Kajsa Ahlström, Norconsult 
 

Bakgrund och syfte 
Åtgärdsvalsstudien ska studera stråket längs väg 69 mellan Rättvik i Dalarnas län och Fagersta i 

Västmanlands län. Stråket är cirka 14 mil långt och har varierande funktion längs olika delar av 

stråket. Väg 69 passerar igenom Rättvik–Falun–Hedemora–Norberg–Fagersta.  

Behovet av en utredning för att kartlägga funktion och framtida standard för väg 69 har pekats ut både 

i länstransportplanen för Dalarna 2018-2029 och i länstransportplanen för Västmanlands län 2018-

2029. I Dalarnas länstransportplan anges det att: 

”Bristerna längs väg 69 är uppmärksammade sedan länge. Det är främst sträckorna Uppbo – 

Trollbo, Vika – Hosjö tillsammans med flaskhalsarna genom Grycksbo och Bjursås som lyfts fram 

för åtgärder. Vidare är det en generellt dålig standard på delen Hedemora-Norberg inom 

Västmanlands län. I de preliminära samhällsekonomiska effektbedömningarna för objekten Uppbo 

– Trollbo och Vika – Hosjö har man dock utgått ifrån framtida åtgärder i befintlig väg, med relativt 

låga kostnadskalkyler, varför det finns klara osäkerheter kring kostnadsnivån för dessa objekt. Det 

är därför angeläget att tidigt under planperioden prioritera en åtgärdsvalsstudie för hela stråket.” 

(Region Dalarna, 2018). 

Vidare har det inkommit ett flertal kundärenden, främst angående trafiksäkerhetsbrister i Grycksbo 

och Bjursås, som även de ligger till grund för behovet av denna åtgärdsvalsstudie.  

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att ta fram förslag på vilka åtgärder på kort och lång sikt som krävs i 

stråket längs väg 69 för att ge samtliga trafikanter en säker och effektiv förbindelse samt att klargöra 

stråkets olika funktioner. Målet för åtgärdsvalsstudien är att få samsyn mellan viktiga aktörer om 

nuvarande brister och behov, mål och åtgärder som behöver vidtas för person- och godstransporter 

mellan Fagersta och Rättvik efter stråket längs väg 69. 

Problembild 

Stråket är viktigt för regional utveckling och tillväxt samt möjliggör arbetspendling mellan Falun och 

Siljansområdet respektive södra Dalarna. Väg 69 är ett utpekat gods- och persontrafikstråk i den 

regionala systemanalysen för Dalarna (Region Dalarna, 2016) samt en viktig väg för regional 

utveckling, turism och arbetspendling. Då väg 69 har varierande funktioner längs olika delar av stråket 

samt är en parallellväg och 0mledningsväg till väg 70 är det viktigt att klargöra stråkets funktioner.  

Stråket har brister gällande tillgänglighet, framkomlighet, användbarhet och trafiksäkerhet. Vägen har 

även ett hastighetsanspråk som är högre än vad vägen trafiksäkerhetsmässigt tillåter med dagens 

utformning. Det finns även brister kopplat till kollektivtrafiken samt bristande tillgänglighet till 

hållplatserna utmed stråket. Stråket har även ett flertal miljö- och hälsorelaterade brister kopplat till 

bland annat buller, luftföroreningar och vilt.   



   
BLANKETT 2 (14) 

 

Skapat av (Efternamn Förnamn, org) Dokumentdatum Ärendenummer 

Ahlström Kajsa, Norconsult 2020-08-30 TRV 2018/133271 

   
Dokumenttitel 

SEB Paket G, H och I 
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsbrist, väg 69, Rättvik-Fagersta 

 

TM
AL

L 
03

95
 S

EB
 Ö

vr
ig

a 
åt

gä
rd

sv
al

ss
tu

di
er

  v
 2

.0
 

Nuläge 
Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på väg 69 varierar kraftigt utmed sträckan Rättvik-Fagersta, se Figur 1. 

Andelen tung trafik ligger på omkring 10 % längs med sträckan.  

 

Figur 1. Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på väg 69 (Bakgrundskarta: Google Maps, 2019).  

Hastighetsbegränsningen på väg 69 varierar mellan 50 km/h och 100 km/h. Bashastighet är 70 km/h 

på sträckan Norberg-Dalarnas länsgräns, 80 km/h på sträckan Dalarnas länsgräns-Falun och 90 km/h 

på sträckan Falun-Rättvik. I tätorterna sänks hastighetsbegränsningen till 50 km/h och genomfarterna 

i Grycksbo och Bjursås är tydliga flaskhalsar. Långsiktigt har finns det ett hastighetsanspråk för väg 69 

som är högre då vägen är prioriterad i Dalarnas län för regional utveckling, långa transportavstånd, 

turism och arbetspendling. I hastighetsöversynen, Åtgärder för systematisk anpassning av 

hastighetsgränser till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Dalarnas län, 2016-02-25, föreslås att 

hastigheten sänks från 90 km/h till 80 km/h.  

Väg 69 är till största del en tvåfältsväg utan separering och har endast kortare sträckor som är 

mötesseparerade. Mötesseparering finns i Falun där väg 69 har gemensam sträckning med E16, i 

Hedemora där väg 69 har gemensam sträckning med väg 70 samt mellan Norberg och Fagersta där 

väg 69 har gemensam sträckning med väg 68.  

Vägbredden varierar och på sträckan Rättvik-Falun är vägbredden cirka 9–12 meter. På sträckan 
Falun-Hedemora är vägbredden cirka 7–9 meter, Hedemora-Norberg cirka 7–8 meter och Norberg-
Fagersta cirka 10–13 meter.   
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Projektspecifika mål 
Åtgärdsvalsstudiens mål består av tre övergripande mål för hela stråket samt ett antal inriktningsmål 

för respektive delsträcka.  

Övergripande mål 
A. Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga trafikanter 

• Trafiksäkert att färdas längs med samt att i tätorter korsa väg 69. 

• Minskat antal döda och svårt skadade.  

• Ökad rörlighet längs med stråket.  

B. Förstärkt och gynnad regional och lokal utveckling 

• God tillgång och tillgänglighet till infrastruktur. 

• Möta näringslivets och besöksnäringens behov av transporter.  

C. Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem 

• Kollektivtrafik ska bidra till hållbar utveckling genom att öka sin marknadsandel mot 

bilen.  

• Ökat resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik i stråket. 

• Minimering av transportsystemets miljöstörningar samt påverkan på natur- och 

kulturmiljön.   

Rättvik-Falun 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet, även vid höga säsongsbetonade 

trafikmängder samt vid omledning av trafik.   

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter 

(speciellt skolbarn) i tätorter längs delsträckan.  

• Inriktningsmål 3: Minimering av vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och 

verka för en anpassning till lokalsamhällenas villkor.  

• Inriktningsmål 4: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för den lokala trafiken.  

Falun-Hedemora 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet, även vid höga säsongsbetonade 

trafikmängder samt vid omledning av trafik.  

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för den lokala trafiken i tätorter 

och småorter.  

• Inriktningsmål 3: Minimering av vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och 

verka för en anpassning till lokalsamhällenas villkor.   

Hedemora-Fagersta 
• Inriktningsmål 1: Förbättrad trafiksäkerhet vid bristfälliga punkter och sträckor.  

• Inriktningsmål 2: Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter i 

tätorterna.
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Paketeringsförslag 
Paket Ingående lösningar Kommentar 

G 

Norberg 
 
106. Förlängning av befintlig gång- och cykelbana i Kärrgruvan (Norberg) och vidare norrut. 
107. Ny gång- och cykeltunnel under väg 68/69 i Norberg (i höjd med Skolgatan).  
108. Ny gång- och cykelväg längs väg 68/69 mellan korsning väg 69/Skolgatan och korsning väg 69/väg 743 
(Klackbergsvägen) i Norberg. 
109. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder för framförallt gång- och cykeltrafik i korsning väg 69/väg 743 
(Klackbergsvägen) söder om Norberg genom förbättrad passage över väg 69 samt bredare mittrefug på 
Klackbergsvägen.  
113. Samordna och stäng de utfarter som är möjliga längs med väg 69 i Kärrgruvan. 
115. Ombyggnad av korsningen väg 69/Kylsbovägen/Stora Heden i Kärrgruvan för större tydlighet och högre 
säkerhet.  
116. Hastighetssäkra korsningar i Norberg. 

Bedömd kostnad  
(prisnivå 2015–06):  
50 500 tkr (± 30 %) 

H 

Fagersta 
 
110. Ny trafiksäker passage för gång- och cykeltrafik vid cpl väg 68/69/Stationsvägen/Bangårdsgatan.  
111. Ny trafiksäker passage för gång- och cykeltrafik någonstans mellan cpl väg 68/69/Floravägen och cpl väg 
68/69/Knutsvägen/Kristiansbergsvägen i Fagersta. 

Bedömd kostnad  
(prisnivå 2015–06):  
900 tkr (± 30 %) 

I 

Sträckan Hedemora-Fagersta 
 
104. Utredning för ny linje utan byte i Avesta för sträckan Fagersta/Norberg-Hedemora.  
105. Gång- och cykelbana Fagersta-Norberg.  
112. Åtgärda trafiksäkerhetsbrister på sträckan Norberg-Hedemora. 
114. Förbättring av uppställningsplatsen vid infotavla Norberg. 
118. Mitträffling Hedemora-Norberg. 

Bedömd kostnad  
(prisnivå 2015–06):  
82 010 tkr (± 30 %)  
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Paket G                Paket H         Paket I 
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Effektbedömningen utgår ifrån nedanstående skala.  
 

Mycket stor positiv påverkan   
Positiv påverkan   
Obetydlig påverkan   
Negativ påverkan   
Mycket stor negativ påverkan   

 
* ÅVS-målen för paket G, H och I är inriktningsmålen för sträckan Hedemora-Fagersta.  

  Mål  Paket G Paket H Paket I 
   Norberg 

 
 

50 500 tkr (± 30 %) 
 

Prisnivå: 2015–06 

Fagersta 
 
 

900 tkr (± 30 %) 
 

Prisnivå: 2015–06 

Sträckan  
Hedemora-Fagersta 

 
82 010 tkr (± 30 %) 

 
Prisnivå: 2015–06 

   Transportpolitiska mål 
  ÅVS-mål Bedömd 

måluppfyllelse:  
Bedömd 
måluppfyllelse:  

Bedömd 
måluppfyllelse:  

Bidrag till 
funktionsmålet  

Medborgarnas 
resor 

Mål 1 
Mål 2 

Förbättrad tillgänglighet 
för främst gång- och 
cykeltrafik med 
förlängning av befintliga 
cykelstråk. Paketet 
innebär även ökad 
trafiksäkerhet i gång- och 
cykelpassager. 
 
Fordonstrafiken påverkas 
positivt av de 

Positivt bidrag genom 
ökad trafiksäkerhet i 
gång- och cykelpassager.  
 
 

Mycket positivt bidrag 
genom fysiska åtgärder i 
form av en ny gång- och 
cykelbana mellan 
Fagersta-Norberg.  
 
Motorfordonstrafiken ges 
positiva effekter pga. 
Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på sträckan 
Norberg-Hedemora.  
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trafiksäkerhetshöjande 
åtgärderna i 
korsningarna väg 69/väg 
743 och väg 
69/Kylsbovägen/Stora 
Heden samt samordning 
av utfarter längs väg 69.  
Framkomlighet kan 
påverkas negativt av 
hastighetssäkringar vid 
korsningar i Norberg. 
Sammantaget bedöms 
dock åtgärdspaketet bidra 
positivt till målet om 
medborgarnas resor. 

Även förbättringar av 
uppställningsplatsen vid 
infotavla Norberg bedöms 
bidra positivt till målet.  

Näringslivets 
transporter 

Mål 1 
Mål 2 

Viss positiv påverkan av 
ombyggnader i 
korsningen väg 
69/Kylsbovägen/Stora 
Heden. Effekten av 
åtgärderna bedöms dock 
vara relativt låg och 
åtgärdspaketet bedöms 
därför inte ge något 
bidrag till målet. 

Obetydligt bidrag. 
 

Obetydligt bidrag. 
 

 
Tillgänglighet 
regionalt/länder 

Mål 2 Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. Ökad andel hållbart 
resande mellan tätorter 
genom en ny gång- och 
cykelbana mellan 
Fagersta-Norberg.  
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Jämställdhet Mål 1 
Mål 2 

Förbättrade möjligheter 
till att resa med gång- 
eller cykeltrafik bidrar 
positivt till målet.  

Förbättrade möjligheter 
till att resa med gång- 
eller cykeltrafik bidrar 
positivt till målet.  

Förbättrade möjligheter 
till att resa med gång- och 
cykeltrafik bidrar positivt 
till målet.  

Funktionshindrade  Mål 1 
Mål 2 

Positiv påverkan vid 
förlängning av befintliga 
gång- och cykelbanor 
samt ökad trafiksäkerhet 
och tillgänglighet i gång- 
och cykelpassager. 
Passageåtgärderna syftar 
även till en tydligare 
trafikmiljö vilket är 
positivt för målet. 

Positiv påverkan pga. 
ökad tillgänglighets-
anpassning vid gång- och 
cykelpassager. 

Åtgärdspaketet bedöms ge 
obetydligt bidrag.  
Gång- och cykelbanan 
mellan Fagersta och 
Norberg som ingår i 
paketet bedöms vara för 
lång sträcka för att ge 
någon nytta för denna 
målgrupp.  

Barn och unga Mål 2 Åtgärderna bedöms bidra 
mycket positivt till barns 
möjligheter att själva 
använda transport-
systemet. Förlängning av 
befintliga gång- och 
cykelbanor 
ger barn och unga 
möjligheten att 
självständigt färdas på en 
längre sträcka. En ny 
gång- och cykeltunnel kan 
även möjliggöra en 
säkrare färdväg för barn 
och unga till och från 
Prostudden och övriga 
delar av Norberg. 

Nya trafiksäkra passager 
bedöms bidra positivt till 
barns möjligheter att 
själva använda 
transport-systemet på ett 
säkert sätt.  

En ny gång- och cykelbana 
Fagersta-Norberg bedöms 
inte bidra till en 
förbättring av barns 
resmöjligheter i samma 
utsträckning då sträckan 
anses vara för lång. 
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Kollektivtrafik, 
gång och cykel 

Mål 2 Förbättrad tillgänglighet 
för främst gång- och 
cykeltrafik med 
förlängning av befintliga 
cykelstråk. Paketet 
innebär även ökad 
trafiksäkerhet i gång- och 
cykelpassager med bland 
annat en ny gång- och 
cykeltunnel under väg 
68/69 i höjd med 
Skolgatan. 

Positivt bidrag genom 
ökad trafiksäkerhet i 
gång- och cykelpassager.  
 

Förbättrade möjligheter 
till att resa med gång och 
cykel pga. nytt gång- och 
cykelstråk mellan 
Fagersta-Norberg.   

Bidrag till 
hänsynsmålet 

Klimat Mål 2 Åtgärderna i paketet 
bedöms skapa goda 
förutsättningar för en 
ökad andel resor med 
gång och cykel vilket är 
positivt för klimatet.  
Åtgärdspaketets 
klimatnytta beror på hur 
stor ökning av gång- och 
cykeltrafiken som kan 
åstadkommas.   
 

De ingående åtgärderna 
förbättrar 
förutsättningarna att 
resa med hållbara 
transportslag, vilket är 
positivt för klimatet. 
Effekten av åtgärderna 
bedöms dock vara relativt 
låg och åtgärdspaketet 
bedöms därför inte ge 
något bidrag till målet.  

Åtgärderna bedöms skapa 
goda förutsättningar för 
en ökad andel resor med  
hållbara transportslag  
vilket är positivt för 
klimatet. Åtgärdspaketets 
klimatnytta beror på hur 
stor ökning av gång-och 
cykeltrafik som kan 
åstadkommas.  

 Hälsa Mål 2 Förbättrade möjligheter 
för resande med gång- 
och cykeltrafik bidrar 
positivt till folkhälsan. 
Med en ny gång- och 
cykeltunnel samt 
förlängda gång- och 
cykelbanor längs bedöms 

Förbättrade möjligheter 
för resande med gång- 
och cykeltrafik bidrar 
positivt till folkhälsan.  

Förbättrade möjligheter 
för resande med gång- och 
cykeltrafik bidrar positivt 
till folkhälsan. En ny gång- 
och cykelbana mellan 
Fagersta-Norberg bedöms 
bidra positivt till målet.  
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åtgärderna bidra mycket 
positivt till målet. 
Bullermiljön bedöms 
förbättras med åtgärd om 
hastighetssäkrade 
korsningar. 

Landskap  Åtgärderna i paketet kan 
innebära en negativ 
påverkan på natur- och 
kulturmiljö pga. utökning 
av hårdgjorda ytor etc. 
Effekten av åtgärderna 
bedöms dock vara relativt 
låg då många åtgärder 
sker i tätortsmiljö. 

Obetydligt bidrag då 
omfattningen av de 
fysiska åtgärderna är 
relativt begränsade. 

Åtgärderna i paketet kan 
innebära en negativ 
påverkan på landskapet, 
natur- och kulturmiljö pga. 
intrång i naturmiljön, 
trädfällning, utökning av 
hårdgjorda ytor etc. 
Påverkan kan minimeras 
genom att anpassa 
åtgärderna.   

Trafiksäkerhet Mål 1 
Mål 2 

Åtgärderna bedöms 
påverka trafiksäkerheten 
mycket positivt med 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder i form av ny 
gång- och cykeltunnel och 
övriga åtgärder för gång- 
och cykeltrafikanter.  

Åtgärderna bedöms 
påverka trafiksäkerheten 
positivt med 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder i gång- och 
cykelpassager.  

Åtgärderna bedöms 
påverka trafiksäkerheten 
positivt på sträckan 
Norberg-Hedemora där 
trafiksäkerhetsbrister 
åtgärdas. Mitträffling 
Hedemora-Norberg 
påverkar trafiksäkerheten 
positivt. Friliggande gång- 
och cykelbana bedöms 
också bidra positivt till 
målet. Sammanlagt 
bedöms åtgärdspaketet 
bidra mycket positivt till 
målet.  
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Bidrag till en samhälls-
ekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar 
transportförsörjning  

Paket G 
Åtgärdspaketet bedöms ge ett 
positivt bidrag till en långsiktigt 
hållbar transportförsörjning.  
 
Den sociala hållbarheten bedöms 
bli bättre som resultat av 
åtgärderna. Åtgärdspaketet 
förbättrar trafiksäkerheten för 
samtliga trafikanter samt ökar 
tillgängligheten för gång- och 
cykeltrafiken. Vidare kan 
paketets säkra gång- och 
cykelpassager medföra ökad 
trygghet med minskade 
barriäreffekter.  
 
Den ekologiska hållbarheten 
bedöms öka som konsekvens av 
åtgärdspaketet. Åtgärderna 
gynnar främst gång- och 
cykeltrafiken vilket kan medföra 
minskad påverkan på miljön. 
Dessutom dämpas hastigheten 
på delar av sträckan vilket kan 
ge minskade utsläpp från 
motorfordonstrafiken. 
 
Den ekonomiska hållbarheten är 
svårbedömd för åtgärderna. 
Åtgärdspaketet ger positiva 
effekter relativt till kostnaderna 

Paket H 
Åtgärdspaketet bedöms ge ett 
positivt bidrag till en långsiktigt 
hållbar transportförsörjning.  
 
Den sociala hållbarheten bedöms 
bli bättre som resultat av 
åtgärderna. Åtgärdspaketet 
förbättrar trafiksäkerheten för 
samtliga trafikanter. Vidare kan 
paketets säkra gång- och 
cykelpassager medföra ökad 
trygghet med minskade 
barriäreffekter.  
 
Den ekologiska hållbarheten 
bedöms öka som konsekvens av 
åtgärdspaketet. Åtgärderna 
gynnar främst gång- och 
cykeltrafiken vilket kan medföra 
minskad påverkan på miljön.  
 
 
 
Den ekonomiska hållbarheten är 
svårbedömd för åtgärderna. 
Åtgärdspaketet ger positiva 
effekter relativt till kostnaderna 
och den samhällsekonomiska 
lönsamheten bedöms kunna vara 
god. 
 

Paket I 
Åtgärdspaketet bedöms ge ett 
positivt bidrag till en långsiktigt 
hållbar transportförsörjning.  
 
Den sociala hållbarheten bedöms 
sammantaget öka. 
Trafiksäkerheten förbättras och 
generellt förbättras 
möjligheterna att resa med 
hållbara transportmedel mellan 
tätorterna. 
 
Den ekologiska hållbarheten 
bedöms inte påverkas märkvärt. 
Ett visst intrång i naturmiljön 
vägs upp med ökat antal resor 
med hållbara trafikmedel. Visst 
negativt bidrag tillkommer p.g.a. 
byggande, drift och underhåll. 
 
 
Den ekonomiska hållbarheten är 
svårbedömd för åtgärderna. Den 
samhällsekonomiska 
lönsamheten på en gång- och 
cykelbana mellan Fagersta och 
Norberg är osäker.  
 
Kostnaden för paketet bedöms till  

(prisnivå 2015–06):  
82 010 tkr (± 30 %) 
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och den samhällsekonomiska 
lönsamheten bedöms kunna vara 
god. 
 
Kostnaden för paketet bedöms till  

(prisnivå 2015–06):  
50 500 tkr (± 30 %) 

Kostnaden för paketet bedöms till  
(prisnivå 2015–06):  

900 tkr (± 30 %) 

Fördelningsaspekter 

• Kön: restid, 
reskostnader, 
restidsosäkerhet  

• Lokalt, regionalt, 
nationellt, 
internationellt  

• Län  

• Kommun  

• Trafikanter, 
transporter, externt 
berörda  

• Näringsgren  

• Trafikslag  

• Åldersgrupper 

Åtgärderna gynnar främst lokal 
gång- och cykeltrafik med 
förbättrad trafiksäkerhet och 
tillgänglighet.  
Åtgärderna syftar i första hand 
till att förbättra trafiksäkerheten 
istället för kortare restider 
 
 

Åtgärderna gynnar främst lokal 
gång- och cykeltrafik med 
förbättrad trafiksäkerhet och 
tillgänglighet.  
Åtgärderna syftar i första hand 
till att förbättra trafiksäkerheten 
istället för kortare restider 

Åtgärderna gynnar främst 
regional gång- och cykeltrafik 
med förbättrad tillgänglighet.  
Paketet förbättrar även 
trafiksäkerheten på sträckan.  

Målkonflikter Inga målkonflikter identifierade.  Inga målkonflikter identifierade.  Inga målkonflikter identifierade.  

  



   
BLANKETT 13 (14) 

 

Skapat av (Efternamn Förnamn, org) Dokumentdatum Ärendenummer 

Ahlström Kajsa, Norconsult 2020-08-30 TRV 2018/133271 

 

TM
AL

L 
03

95
 S

EB
 Ö

vr
ig

a 
åt

gä
rd

sv
al

ss
tu

di
er

 v
 2

.0
 

  Regionala mål 
Attraktivare kollektivtrafik med 
ökad marknadsandel 

Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. 

Ökad miljö- och klimathänsyn i 
transportsystemet 

Åtgärderna bedöms skapa goda 
förutsättningar för en ökad andel 
resor med gång och cykel vilket 
är positivt för klimatet.  
 

Åtgärderna bedöms skapa goda 
förutsättningar för en ökad andel 
resor med gång och cykel vilket är 
positivt för klimatet.  
 

Åtgärderna bedöms skapa goda 
förutsättningar för en ökad andel 
resor med hållbara 
transportmedel vilket är positivt 
för klimatet.  

Ökad tillgång till värdefulla 
natur- och kulturmiljöer 

Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. 

Säker trafik – minska antalet 
döda och skadade 

Åtgärderna bedöms påverka 
trafiksäkerheten mycket positivt 
med trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder i korsningar samt i 
gång- och cykelpassager/tunnel. 

Åtgärderna bedöms påverka 
trafiksäkerheten positivt med 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
gång- och cykelpassager. 

Åtgärderna bedöms påverka 
trafiksäkerheten positivt på 
sträckan Norberg-Hedemora där 
trafiksäkerhetsbrister åtgärdas. 
Friliggande gång- och cykelbana 
bedöms också bidra mycket 
positivt till målet. 

Effektiva näringslivstransporter 
och effektiv pendling 

Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. 

Omställning av besöksnäringens 
transporter från bilresor till mer 
hållbara resor 

Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. 

Flerkärnighet och en förstorad 
arbetsmarknad som främjar 
regional utveckling 

Åtgärdspaketet bedöms ge en 
svag positiv påverkan eftersom 
paketet stärker Norberg tätort.  
 

Åtgärdspaketet bedöms ge en svag 
positiv påverkan eftersom paketet 
stärker Fagersta tätort.  
 

Ökar transportmöjligheterna 
mellan regionala målpunkter 
genom en ny gång- och 
cykelbana mellan Fagersta-
Norberg.  

Sammanvägt regionala 
mål 

Positiv påverkan. Positiv påverkan. Positiv påverkan. 

Målkonflikter Inga målkonflikter identifierade.  Inga målkonflikter identifierade.  Inga målkonflikter identifierade.  
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  Lokala mål 
Ökad andel resor med 
hållbara transporter  

Åtgärderna bedöms skapa goda 
förutsättningar för en ökad andel 
resor med gång och cykel vilket 
bidrar positivt målet.  
 

Åtgärderna bedöms skapa goda 
förutsättningar för en ökad andel 
resor med gång och cykel vilket 
bidrar positivt målet.  
 

Åtgärderna bedöms skapa goda 
förutsättningar för en ökad andel 
resor med hållbara 
transportmedel vilket är positivt 
för klimatet.  

Stärka den regionala 
tillgängligheten och 
kommunikationerna 

Obetydligt bidrag. Obetydligt bidrag. Ökar transportmöjligheterna 
mellan regionala målpunkter 
genom en ny gång- och 
cykelbana mellan Fagersta-
Norberg.  

Förbättrade möjligheter till 
arbetspendling 

Åtgärderna bedöms skapa goda 
förutsättningar för en ökad andel 
resor med gång och cykel med 
förlängning av befintliga 
cykelstråk vilket ökar 
tillgängligheten till lokala 
målpunkter och gynnar 
arbetspendling.  

Obetydligt bidrag. Förbättrade möjligheter till att 
resa med gång- eller cykeltrafik 
mellan regionala målpunkter 
bedöms bidra positivt till målet.  

Sammanvägt lokala mål Positiv påverkan. Obetydlig påverkan. Positiv påverkan. 

Målkonflikter Inga målkonflikter identifierade. Inga målkonflikter identifierade. Inga målkonflikter identifierade. 
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