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Hej på er! 

Har fått detta från Matte. Vem är det som har hand om det? 
Mvh Maria 

Från: Mats Lidestig [mailto:Mats.Lidestig@bmb.se] 
Skickat: den 10 september 2015 06:46 
Till: Maria Draxler 
Ämne: Vd: ÅVS GC i Kopparberg 

Info till er. 

Hör av dig om du vill 
> > > < karin.wallin@regionorebrolan.se> 2015-09-09 08:51 > > > 
Hej! 

Sida 1 av 1 

Under våren och sommaren har jag tillsammans med Jan Berglöf och Henric Storswedh på Trafikverket 
gjort förenklade Avs på ett antal sträckor cykelväg i länet, en av dem är sträckan Kopparbergs RC
Kyrkbackenskolan-Bryggeriet. Bifogat finns den AVS-rapport vi sammanställt. Nu vill vi gärna ha era 

synpunkter på detta. I det här läget behövs inte politisk behandling utan främst er bedömning som 
tjänstemän. Era synpunkter vill vi gärna ha in så snart som möjligt, arbetsgruppen har ett möte bokat den 
1/10 så hinner ni med till dess vore det toppen även om jag förstår att det kan vara tight om tid. 

Eftersom jag blev osäker på vem det är vi ska kontakta om cykelfrågor i Ljusnarsbergs kommun får ni 
båda detta mail. 

Vänliga hälsningar, 
Karin Wallin 

Karin Wallin 
Infrastrukturstrateg 

Samhällsplanering och utveckling 
Trafik och samhällsplanering 
Regional utveckling 
Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Telefon: +46-(0)19 602 63 58 
Twitter: @KarinWROL 
Besöksadress: Drottninggatan 27, Örebro 
www.regionorebrolan.se 

Nytt namn, ny e-postadress och ny webbplats. Örebro läns landsting och Regionförbundet 
Örebro har gått samman. Tillsammans är vi Region Örebro län. Läs mer på 
www.reqionorebrolan.se 

https://webmail.ljusnarsberg.se/owa/ Anders.andersson@ljusnarsberg.se/?ae=I tem&t=... 2015-09-11 
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Förenklad åtgärdsvalsstudie - rekommenderad dokumentation 
(mall) 
Utrymmet i mallen kan anpassas till behovet 

I Å VS väg63 GC Resecentrum i Kopparberg till Kopparbergsbryggeri 

Initiering 

Motiv till att en för- Region Örebros cykelplan pekar ut en cykelväg samtidigt som 
enklad åtgärdsvals- kommunen prioriterar en cykel väg. Det saknas alternativa lösningar 
studie är tillräcklig så att en förenklad AVS är tillräcklig. 

Behov, problem, krav Det saknas idag en trygg och trafiksäker förbindelse mellan 
resecentrum i Kopparberg och den cykel väg som går längs väg 63 
genom centrala Kopparberg upp mot Kyrkbacksskolan. Det är svårt 
att ta sig säkert från Resecentrum till befintlig cykelväg. Cykelväg 
saknas också sista biten från centrum upp till skolan samt hela vägen 
fram till bryggeriet som är en stor arbetsplats. Kommunen har 
identifierat behovet. 

Aktörer och övriga Arbetsgruppen bestod av representanter från Region Örebro län och 
intressenter, involve- Trafikverket. Ljusnarsbergs kommun är en intressent i både arbets-
rade eller ej och remisskedet. 

Ev. överenskommel- Länstransportplanen 2014-2025 samt Cykel planen (ej antagen). 
se e.d. (datum, aktö-
rer, diarienummer, 
länk till dokumentet) 

Övergripande syfte I regionens cykelplan uttrycks ett långsiktigt mål om att skapa 
(ändamål) cykelförbindelser mellan större täto11er i länet samt att förbättra 

tillgängligheten till målpunkter så som arbetsplatser, vård, skola och 
service. 

Förstå situationen 

Preciserade problem Det saknas idag en trygg och säker möjlighet att gå eller cykla längs 
och intressenter hela stråket. 

Krav (funktion, tek- Det bör vara en trafiksäker förbindelse som uppfyller krav enligt 
niska, ekonomiska, VGU. En separat cykelväg underlättar cykling som i sin tur leder till 
miljö, trafiksäkerhet bättre hälsa och miljö. 
m.m.) 

Nuläge och utveck- Det saknas idag en förbinde lse i hela stråket. Det finns en 
ling. Viktiga eller utvecklingspotential då sträckan är ca I ,5km och förbinder 
avgörande faktorer Kopparbergs resecentrum, centrum, skolan i Kopparberg och 

bryggeriet. Längs cirka 350 meter av sträckan finns befintlig 
cykelväg. Arbetspendling till arbetsplatser som bryggeriet underlättas 
samt cykel till skolan. 
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Mål för åtgärder (ef
tersträvad kvalitet) 

Namn och datum på 
ev. underlagsrappor
ter, kartor o.d. Län
kar. 

Översikt 

Hasti heter 

• Säker cykling genom samhället, skydd mot tung trafik. 
• En ökad hälsa genom att uppmuntra till ökad säker cykling. 
• Hitta hållbara lösningar med begränsad påverkan på 

klimatet. 

Länsplan för regional transportinfrastruktur, Örebro län 2014-2025 
Regional cykelplan för Region Örebro län, på samråd till 31 maj 
2015. 
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Teckenförklaring 
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Pröva tänkbara åtgärder 

Åtgärder som Uppskattad Bedömd mål- Samlad be- Övrigt, t.ex. 
studerats och kostnad för åt- uppfyllelse en- dömning av synergier 
bedömts gärder (inkl. ligt målen i För- effekter och mellan 

planering), in- stå situationen kostnader9 åtgärder, 
tervall. Se mall -- till++ flexibilitet, 
grov kostnadsbe- osäkerheter, 
dömning väd iv. 

Cykelpool vid 50 kkr + låsbara Låg 0 Större nytta vid 
resecentrum i cykelställ byggnation av 
Kopparberg cykel väg. 
Kampanjer för 50 kkr inkl Låg 0 Större nytta vid 
ökad säker material, arbete byggnation av 
cykling att ta fram cykel väg. 

reklam 
Sänka 300 kkr Låg - Ökad 
hastigheten på trafiksäkerhet för 
vägen fordonstrafiken. 

Hastigheten är 
redan relativt låg 
på sträckan. 

Införa 1 000 kkr Låg + Minskad trafik i 
parkeringsavgift täteften. 

StäFFe nytta vid 
byggnatien av 
cykel väg. 
Tror inte det. 

Rabatterade 250 kkr Låg 0 Minskad bi ltrafik 
inköpspriser av i tätorten. 
el cyklar Större nytta vid 

byggnation av 
cykel väg. 
Tveksam effekt 

Cykel parkering 250 kkr (5 st a Låg 0 Större nytta vid 
50 kkr) byggnation av 

cykel väg. 
Cyke l vägvisning 200 kkr Låg + Nödvändig v id 

va1je fysisk 
åtgärd. 

Använda Beror på behov Medel 0 Lämpligt 
befintligt av komplettering parallell vägnät 
parallell vägnät saknas 
Bygga ny 2,5-5 Mkr Hög ++ Viktigt med drift 
cykel väg och underhå ll 

Belysning? 
Beroende på 
tekniska 
lösningar 
(korsningspunkte 
r mm.) Vägen är 
smal och trång 
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med flera 
fastigheter som 
ligger nära 
vägen, kan 
behöva gå i ny 
sträckning. 

Målpunktsanalys 

Ev. kompletterande dokument, namn 
och länk 

Forma inr iktning och rekommendera åtgärder 

Inriktning Förslag till Möj lig t id- Ansvariga Förslag till Övr igt 
och for tsatt punkt för aktörer, ge- finansiering 
rekommen- planering genomföran nomförande 
derade och han- -de 
åtgärder te r ing 

Cykel pool Frågan Ej Kommun via Ej aktuellt 
vid tillhör tidsspecifikt BMB och 
resecentrum i kommunen BKT 
Kopparberg viaBMB och/eller 

eller fastighetsäga 
fast ighetsäga re 
re 

Kampanjer Frågan Ej Kommun Kommunala Ej aktuellt 
för ökad tillhör tidsspecifikt medel 
säker cykling kommunen 
Införa Frågan Ej Kommun/fas Kommunala Beror på 
parkeringsav ti llhör tidsspecifikt tighetsägare medel parkeringspo 
gifter kommunen/ licy/strategis 

Fastighets- ka dokument 
ägare Kommunen 

har avgift 
men den är 
0 kr. 

Rabatterade Frågan Ej Kommun Kommunala Ej aktuellt 
inköpspriser tillhör tidsspecifikt medel 
av elcyklar kommunen 
Mindre/ Frågan Ej Kommun, Kommun, 
enklare tillhör tidsspecifikt fastighetsäga länstransport 
cykel- kommun, re och plan, privata 
parkeringar fastighets- Trafikverket medel 

ägare och 
Trafikverket 

Använda Utredning Ej Trafikverket/ Regionala 
befint ligt tidsspecifikt Region länsplanen 
parallellväg- Örebro 
nät 
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Cykel väg- Utredning Ej Trafikverket/ Regionala Ej aktuellt 
visning tidsspecifikt Region läns planen 

Örebro 
Komplettera Ta fram Måste vara Trafikverket/ Regionala Lämpligt 
med nya vägplan objekt i Region länsplanen parallellväg-
länkar på länstransport Örebro t nät på 
befintligt planen sträckan 
parallellväg- saknas. 
nät 
Bygga ny Ta fram Måste vara Trafikverket/ Regionala 
cykel väg vägplan objekt i Region länsplanen 

länstransport Örebro 
planen 

Målpunktsan Kommun Analysera 
alys målpunkter 

för att 
identifiera 
starka stråk 
och viktiga 
passager. 
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Motiv till bortsortering av analyserade lösningar, t.ex. kostnader, effekter, måluppfyllelse, 
problemet löses ej, nya problem skapas, viktiga behov blir inte tillgodosedda, orealistiska 
förväntningar 

Fylls i efter remissynpunkter från kommunen. 

Översiktlig beskrivning av process, dialog och andra kommunikationsaktiviteter i de olika 
faserna. Medverkande kompetenser och personer. 
Trv och RFÖ sammanställde och förberedde underlag. Detta gicks igenom på den 
förenklade ÅVS:ens arbetsmötet. Efter sammanställnignen kommer de ifyllda mallarna 
skickas ut ti ll alla som deltog i arbetsgruppen och kvalitetsgranskas. Efter ändringar och 
när arbetsgruppen är överens om studien så behöver den dialogas med respektive kommun. 
Arbetsgruppen bestod av Henric Storswedh (Trv), Karin Wallin (RÖL) och Jan Berglöf 
(Trv). 

Henric Storswedh 

Datum och underskrift av ansvarig för genomförande av åtgärdsvalsstudien 


