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1. BAKGRUND
Problembild
Sunne tätort ligger vid sundet mellan Övre Fryken och Mellanfryken. Inom tätorten finns
idag endast en broförbindelse för biltrafik över Frykensundet. Denna förbindelse utgörs av
väg 241, som dels är primär länsväg mellan Sunne och Munkfors, dels är huvudgata genom
Sunne tätort och centrum. Trafiken på bron över Frykensundet uppgår till cirka 11 000 fordon per årsmedeldygn, varav cirka 600 tunga fordon. På bron går och cyklar också 1 2001 400 personer per dygn (maj 2008).
Det stora trafikflödet på väg 241 genom Sunne centrum medför störningar i form av buller
och luftförorening. Miljökvalitetsnormen för partiklar (50 µg/m3) har överskridits vid 25 tillfällen under år 2008. Enligt normen får gränsvärdet 50 µg/m3 överskridas högst 35 gånger
per år. Dessutom medför trafiken olycksrisker och barriäreffekter samt en mindre attraktiv
stadsmiljö. Transporter av farligt gods genom tätorten utgör också ett problem.
Den genomgående trafiken på väg 241 har dålig framkomlighet genom Sunne då hastigheten
är begränsad till 50 km/timme på en drygt två kilometer lång sträcka.
Väg 241 genom Sunne utgör den enda vägförbindelsen över Fryken på den cirka sex mil
långa sträckan mellan Nilsby i söder och Torsby i norr. Detta innebär att vägsystemet är
mycket sårbart för eventuella avbrott i denna förbindelse, vilket bland annat kan drabba räddningstjänsten. Framkomligheten på vägen kan även påverkas av eventuella olyckor på järnvägen, som korsar Frykensundet i samma punkt.
Miljösituationen i Sunne centrum och den bristande framkomligheten på väg 241 kan komma
att begränsa kommunens möjligheter att bygga nya bostads- och verksamhetsområden på
östra sidan av Frykensundet.

Syftet med utredningen
Syftet med denna utredning är att
►► analysera och konsekvensbeskriva alternativa sträckningar av väg 241 genom eller
förbi Sunne tätort,
►► utgöra underlag för pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Sunne tätort.

Tidigare utredningar
Sunne kommun har tidigare låtit utföra en trafikanalys enligt fyrstegsprincipen (Rapport
2003:27, Trivector 27 augusti 2003).
Vägverket har tidigare upprättat en förstudie avseende väg 241 miljöprioriterad genomfart i
Sunne, SWECO juni 2005.
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Mål för projektet
Transportpolitiska mål
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet.

Inom ramen för det övergripande målet finns följande delmål:
Ett tillgängligt transportsystem: Transportsystemet ska utformas så att medborgarnas och
näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.
En hög transportkvalitet: Transportsystemets utformning och funktion ska medge en hög
transportkvalitet för näringslivet och för medborgarna.
En säker trafik: Det långsiktiga målet ska vara att ingen dödas eller skadas allvarligt till
följd av trafikolyckor. Transportsystemets utformning och funktion ska anpassas till de krav
som följer av detta.
En god miljö: Transportsystemets utformning och funktion ska anpassas till krav på en god
livsmiljö för alla, där natur och miljö skydda för skador. En effektiv hushållning med mark,
vatten, energi och andra naturresurser ska främjas.
En positiv regional utveckling: Transportsystemet ska främja en positiv regional utveckling
genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels
motverka nackdelar av långa transportavstånd.
Ett jämställt transportsystem: Transportsystemet ska vara utformat så att det svarar mot
både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att
påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar ska
ges samma vikt.

Kommunala mål

Sunne kommun har antagit en kommunstrategi som innehåller följande åtta målbilder:
►► Attraktiv livsmiljö
►► Uthållig kommun
►► Kompetens- och kulturutveckling
►► Utveckla företagsamheten
►► God rörlighet
►► Tillvarata småskaligheten
►► Utveckla demokratin
►► God ekonomi
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Målbilderna konkretiseras i bland annat följande planer och initiativ vad avser transporter
och miljö:
►► skapa goda och tillgängliga miljöer för boende, handel och fritid för alla behov,
►► uppfylla nationella miljömål som berör Sunne kommun,
►► utveckla kommunikationerna avseende E45, Frykdalsbanan, taxiservice och IT,
►► arbeta för ett nytt broalternativ i Sunne tätort.

Projektmål
Det övergripande målet för det studerade vägprojektet är att förbättra trafikmiljön i Sunne tätort.

Följande delmål har definierats för trafikmiljön i centrum:
►► Tillgängligheten ska vara god för alla trafikantgrupper.
►► Biltrafikens barriäreffekt på Storgatan ska minska.
►► Biltrafikens buller och utsläpp av föroreningar på Storgatan ska minska.
►► Gång- och cykeltrafiken ska prioriteras.
►► Centrum ska vara attraktivt för boende och besökare.
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR
Tätortens struktur
Sunne tätort ligger på båda sidorna om sundet mellan Övre Fryken och Mellanfryken. Stadscentrum och huvuddelen av tätorten ligger väster om sundet. Av tätortens cirka 5 000 invånare bor 80% på västra sidan och 20% på östra sidan av Fryken.
Antalet arbetstillfällen inom Sunne tätort uppgår till cirka 3 000 varav 60% finns på västra
sidan och 40% på östra sidan av Fryken. Av de som arbetar i tärorten bor cirka 40% utanför
tätorten.
Sunne centrum har ett stort utbud av handel och är välbesökt av både kommuninvånare och
turister. I tätorten och kommunen finns ett stort antal turistmål, som lockar många besökare
både sommar- och vintertid.

Vägsystem
Det övergripande vägsystemet utgörs dels av E45, som passerar genom den västra delen av
tätorten i nordsydlig riktning, dels av väg 241, som passerar genom centrala Sunne i östvästlig riktning. Väg 241 utgör den enda förbindelsen för biltrafik över Frykensundet.
Väster om tätorten ansluter väg 888 från Gräsmark och öster om tätorten ansluter vägar från
Lysvik (väg 908), Mårbacka (väg 802) och Östra Ämtervik (väg 716).
Inom tätorten är väg 241 (Storgatan) både genomfart och huvudgatan för den lokala trafiken.
Utmed gatan finns många korsningar med lokalgator samt korsande cykeltrafik. Gatan är dimensionerad för tung genomfartstrafik, vilket innebär att gaturummet domineras av biltrafik
och utrymmet för gående och cyklister är begränsat. En gång- och cykelbana finns utmed
gatans norra sida. Det stora trafikflödet medför att gatan utgör en kraftig barriär som delar
Sunne centrum i två delar.
Cirka 300 meter norr om väg 241 finns en separat gång- och cykelbro över Frykensundet.
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Katterud

Trafik
Sunne kommun räknar årligen trafiken på Storgatan över Frykensundet (Sundsbron). Enligt
den senaste räkningen (år 2008) uppgår biltrafiken till cirka 12 000 fordon per vardagsdygn,
vilket motsvarar cirka 11 000 fordon per årsmedeldygn. Antalet tunga fordon (lastbilar och
bussar) uppgår till cirka 600 fordon per årsmedeldygn. Antal gående och cyklister uppgår till
1 200-1 400 personer per dygn (maj 2008).
Vägverket genomför regelbundna mätningar av trafiken på det statliga vägnätet. De senaste
mätningarna på vägnätet omkring Sunne tätort redovisas i nedanstående bild. Räknepunkterna på väg 241 finns ett stycke utanför Sunne centrum, vilket innebär att de redovisade trafikflödena är mindre än de flöden som kommunen har uppmätt på Sundsbron.
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En destinationsundersökning av trafiken i Sunne tätort genomfördes år 2001. Av undersökningen kan utläsas vilka start- och målpunkter som trafiken på väg 241 över Frykensundet
har, se nedanstående bild.

E45 N

Sunne tätort

Total trafik
		

Trafik som har nytta
av ny nordlig bro

500

400-500

400

200

4 600

400

3 700

100-300

800

300-600

1 000
11 000

400
1 800-2 400

E45 S

Trafikflöden över Sundsbron (väg 241) (årsdygnstrafik år 2008).

Med utgångspunkt från trafikens start- och målpunkter kan trafikflödet på en eventuell framtida bro norr om tärorten uppskattas. Om trafikanterna får välja fritt (ingen aktiv styrning)
bedöms detta flöde uppgå till cirka 1 800-2 400 fordon per vardagsdygn (år 2008) beroende
på hur vägnätet öster om Fryken utformas.
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Miljö
Tätortens luftkvalitet påverkas framför allt av trafik och hushållens småskaliga eldning med
fastbränslen. Luftens innehåll av inandningsbara partiklar (PM10) och bensen i gaturummet
längs Storgatan mäts dygnsvis respektive veckovis sedan januari 2008. Såväl trafik som eldning påverkar dessa parametrar även om bensenhalten i något högre grad påverkas av småskalig fastbränsleeldning. Dominerande källa till luftens halt av partiklar är trafik.
Bensenhalten har under år 2008 varierat mellan 0,3-3,7 µg/m3 med ett medelvärde på
2,4 µg/m3, vilket underskrider miljökvalitetsnormens 5 µg/m3.
Överskridande av miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, har under år 2008 skett under
25 dygn. Enligt normen får gränsvärdet 50 µg/m3 överskridas under högst 35 dygn per år.
Miljökvalitetsnormer är tvingande såtillvida att myndigheter och kommuner ska planera och
vidta åtgärder så att normen uppfylls.
Ett 30-tal fastigheter utmed Storgatan är störda av bullernivåer över 55 dBA varav cirka
15 stycken är utsatta för bullernivåer över 65 dBA.
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3. TÄNKBARA ÅTGÄRDER
Fyrstegsprincipen
I samband med att den nu gällande transportpolitiken formades uttalades krav på att i ökad
utsträckning välja lösningar som utnyttjar befintlig väg på ett mer effektivt sätt. I det sammanhanget rekommenderas att innan ny- och ombyggnad av väginfrastruktur föreslås ska
alternativa lösningar analyseras och övervägas. För detta synsätt har den så kallade fyrstegsprincipen utvecklats, en arbetsgång som används för att pröva olika lösningar på ett transportproblem. I steg 1 prövas åtgärder utanför vägtransportsystemet som påverkat behovet av
att resa. I steg 2-4 analyseras åtgärder inom vägtransportsystemet.
Steg 1.
Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt
Steg 2.
Åtgärder som ger effektivare utnyttjande
av befintligt vägnät
Steg 3.
Vägförbättringsåtgärder

Steg 4.
Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

De olika stegen i fyrstegsprincipen.

Nedan redovisas tänkbara åtgärder enligt fyrstegsprincipen som kan bidra till att förbättra
trafiksituationen på Storgatan.
Tänkbara åtgärder enligt steg 1
►► Information och påverkan av attityder i riktning mot miljöanpassade och långsiktigt
hållbara transporter.
►► Stimulera anställda att gå och cykla till arbetet.
►► Stimulera anställda att gå och cykla i tjänsten.
►► Införa ekonomiska incitament avseende val av färdmedel (exempelvis avgift för parkering mer än två timmar i centrumområdet).
►► Stimulera företag till miljöanpassade godstransporter.
►► Lokalisera nya bostäder och verksamheter så att behovet av biltransporter blir litet.
►► Prioritera utveckling och förtätning i Sunne centrum samt motverka externhandel.
►► Förbättra möjligheterna till arbetspendling med buss och tåg.
►► Öka andelen kvinnliga deltagare i planering och beslut avseende transportsystemet.
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Tänkbara åtgärder enligt steg 2
►► Förbättra vinterväghållning av gång- och cykelvägar.
►► Stimulera samåkning till arbetet.
►► Bilpooler på arbetsplatser.
►► Effektivare utnyttjande av bussar och tåg.
►► Prioritering av gång- och cykeltrafik i befintligt gatunät.
►► Stimulera företag till samlastning av gods.
►► Utnyttja befintliga industrispår.
Tänkbara åtgärder enligt steg 3
►► Ombyggnad av Storgatan genom centrum så att barriäreffekten minskar och trafiksäkerheten förbättras.
►► Utbyggnad av gång- och cykelbanor utmed befintliga gator.
►► Utbyggnad av hastighetssäkrade korsningspunkter för oskyddade trafikanter.
►► Utbyggnad av säkrare skolvägar.
►► Utveckling av resecentrum i Sunne.
Tänkbara åtgärder enligt steg 4
►► Ombyggnad av hela Storgatan från genomfartsled till stadsgata.
►► Förlängning av Magasinsgatan till Ekebyvägen.
►► Utbyggnad av nya gång- och cykelvägar.
►► Nya broar för gång- och cykeltrafik över Frykensundet.
►► Ombyggnad och förtätning av centrum så att en attraktiv och vacker stadsmiljö skapas,
bland annat större och sammanhängande ytor för gående och cyklister.
►► Utbyggnad av parkeringsplatser i utkanten av centrumområdet.
►► Ny bro för väg 241 över Frykensundet norr om tätorten.

Sammanfattning fyrstegsprincipen

De redovisade åtgärderna bedöms tillsammans kunna bidra till minskad biltrafik på Storgatan och ett långsiktigt hållbart transportsystem i Sunne. Effekterna av varje enskild åtgärd är
dock svår att bedöma.
Det är viktigt att åtgärder enligt steg 1 och 2 vidtas eftersom dessa innebär minskat och effektivare resande, vilket motverkar den generella trafiktillväxten. För den långsiktiga utvecklingen är det av särskild vikt att nya bostäder och verksamheter lokaliseras så att trafiktillväxten inom tätorten minimeras.
Störst påverkan på trafiksituationen utmed Storgatan har åtgärder enligt steg 3 och framförallt steg 4. Detta har även konstaterats i ”Trafikanalys enligt fyrstegsprincipen i Sunne
tätort” (Trivector år 2003). Den enskilda åtgärd som bedöms ha störst effekt är en ny vägförbindelse över Frykensundet.
Nedan redovisas två alternativa steg 4-åtgärder för den framtida sträckningen av väg 241 genom Sunne, ombyggnad respektive nybyggnad.
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Alternativ Ombyggnad - Miljöprioriterad genomfart
Ett förslag till ombyggnad av väg 241 (Storgatan) genom Sunne till så kallad miljöprioriterad genomfart har tidigare tagits fram av SWECO på uppdrag av Vägverket. Förslaget som
redovisas i en förstudie (förslagshandling) daterad 1 juni 2005 omfattar i huvudsak följande
åtgärder på sträckan mellan E45 i väster och Lysviksvägen i öster:
►► befintlig gång- och cykelbana utmed Storgatans norra sida förses med förhöjda överfarter i korsningarna med anslutande gator, vilket innebär att gång- och cykeltrafiken
prioriteras,
►► säkrare gång- och cykelpassager över Storgatan,
►► smalare och mer tilltalande gatusektion längs stora delar av sträckan,
►► flera korsningar byggs om till cirkulationsplatser,
►► genomtänkta materialval och bättre gestaltning av gaturummet i den centrala delen av
Sunne.
4. TÄNKBARA ÅTGÄRDER

Alternativ 1

De föreslagna åtgärderna syftar till att förbättra trafiksäkerheten, minska barriäreffekten och
göra gaturummet vackrare. Biltrafikens hastighet dämpas till cirka 30 km/timme i korsningar
med gång- och cykelnätet samt genom centrumområdet (Bryggargatan-Järnvägsgatan).

ÅTGÄRDER
Sektionsförslag för storgatan, 6:1
Sektion Storgatan

S

Möjlig
utformning
Området kring Konsum, hösten
2004

av Storgatan på delen Bryggargatan-Järnvägsgatan
Teatertorget, hösten 2004enligt förstudien.
25
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Kompletterande åtgärder

Gång- och cykelvägnätet byggs ut med bland annat två nya broförbindelser över Frykensundet i södra respektive norra delen av tätorten och med gång- och cykelvägar utmed södra
delen av Frykensundet.
Gunnarsby
Magasinsgatan förlängs fram till Ekebyvägen och kommer att ingå i tätortens
huvudgatunät.
Detta kommer att medföra viss avlastning av Storgatan.
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Alternativ Ny väg över Frykensundet
Möjligheten att bygga en ny vägförbindelse över Frykensundet norr om tätorten har studerats
inom ramen för denna trafikutredning. Två alternativa sträckningar har studerats, se nedanstående kartor. Båda alternativen bedöms vara genomförbara trots de ogynnsamma terrängförhållandena väster om Frykensundet. Höjdskillnaden mellan E45 och Frykens vattenyta
uppgår till cirka 40 meter. De redovisade väglinjerna är inte detaljstuderade och ska därför
betraktas som principiella sträckningar.
I båda alternativen börjar den nya vägen vid E45 strax norr om Lilla Holmby. Alternativ
Nord går rakt österut, passerar över Frykensundet på en 300-400 meter lång bro i höjd med
ett före detta sågverk. Öster om Frykensundet går vägsträckningen norr om Bråruds industriområde fram till Lysviksvägen (väg 908). Korsningen med Frykdalsbanan föreslås bli planskild. Öster om Lysviksvägen kan den föreslagna vägen förlängas norr om Brårudsmossen
fram till befintlig väg 241 vid Tjustersby.
Alternativ Syd går på skrå nedför sluttningen mot Frykensundet, vilket innebär att vägens
lutning blir något mindre än i Alternativ Nord. Frykensundet passeras på en 200-300 meter
lång bro i Brårudsalléns förlängning. Därefter följer vägsträckningen Brårudsallén fram till
Lysviksvägen (väg 908). Frykdalsbanan föreslås korsas i plan med hänsyn till angränsande
fastigheter. Brårudsallén behöver byggas om för att högre hastighet ska kunna tillåtas. Öster
om Lysviksvägen kan den föreslagna vägen förlängas söder om Brårudsmossen fram till befintlig väg 241 vid Gullsby eller norr om mossen på samma sätt som i Alternativ Nord.
Alternativ Nord kan utformas med hastighetsstandard 80-90 km/timme medan Alternativ
Syd, som delvis ingår i det lokala gatunätet, sannolikt inte kan utformas för högre hastighet
än 60-80 km/timme.
I båda alternativen föreslås en gång- och cykelbana utmed den nya vägen.

Kompletterande åtgärder

Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet och Magasinsgatan föreslås på samma sätt som i Alternativ Ombyggnad.
Dessutom bör Storgatan byggas om till stadsgata på ungefär samma sätt som i Alternativ
Ombyggnad. I detta fall kan dock tillgängligheten för gående och cyklister samt gestaltning
av gatan prioriteras ännu högre eftersom genomfartstrafiken inte kommer att använda Storgatan.
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Ny väg Alternativ Nord. Vägens lutning väster om Frykensundet blir 6-7%.
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Ny väg Alternativ Syd. Vägens lutning väster om Frykensundet blir 5-6%.
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4.	konsekvensbedömning
Trafikflöden
Enligt Vägverkets prognoser kommer den generella trafiktillväxten i Värmland fram till år
2020 att uppgå till cirka 0% per år för personbilar och cirka 1,2% per år för lastbilar. Under
perioden 2020-2040 beräknas tillväxten uppgå till cirka 0,9% för personbilar och 1,2% för
lastbilar.
Sunne kommuns tillväxtscenario för tätorten innebär en befolkningsökning på cirka 1 400
personer fram till år 2030, vilket motsvarar en årlig ökning på cirka 1,2%. Nya bostäder kommer till stor del att byggas i centrum.
Med dessa förutsättningar bedöms trafiken på Storgatan komma att öka med i genomsnitt
1,0% per år fram till år 2030.
I nedanstående tabell redovisas beräknade trafikflöden år 2030 för befintligt vägnät (nollalternativ) och de två utredningsalternativen. Trafikflödet på den nya vägförbindelsen över Frykensundet har bedömts med utgångspunkt från den destinationsundersökning som utfördes
år 2001, se avsnitt 2.
Mätpunkt
Sundsbron

Ådt 2008

Ådt 2030
Alt. Noll

Alt. Genomfart

Alt Ny väg

11 000

13 800

12 500

103000

Ny bro

-

-

-

2 200

Magasinsgatan

-

-

600

600

Antal fordon per årsmedeldygn. Åtgärder enligt fyrstegsprincipen steg 1 och 2 samt föreslagna utbyggnader av
gång- och cykelnätet bedöms medföra att biltrafiken minskar med cirka 5% fram till år 2030 jämfört med nollalternativet.

Om den nya vägen förlängs öster om Lysviksvägen bedöms trafikflödet på denna del komma
att uppgå till cirka 2 000 fordon per årsmedeldygn och trafikflödet på bron till cirka 3 000
fordon per årsmedeldygn.

Tillgänglighet
Nollalternativ

Biltrafiken har idag god tillgänglighet till Sunne centrum. Endast under en kort tidsperiod
måndag-fredag eftermiddag samt lördag förmiddag uppstår köer på Storgatan, vilket bör vara
acceptabelt för den lokala biltrafiken. Den förväntade tillväxten av biltrafiken med cirka 25%
fram till år 2030 kommer att medföra försämrad framkomlighet på Storgatan.
Genomfartstrafiken på väg 241 har anspråk på högre hastighetsstandard än 50 km/timme,
som idag gäller på en cirka två kilometer lång sträcka genom Sunne. Med växande lokal
biltrafik kommer genomsnittshastigheten på Storgatan att minska, vilket är till nackdel för
genomfartstrafiken.
Tillgängligheten från E45 till områdena öster om Frykensundet är begränsad eftersom Storgatan/Sundsbron är den enda väst-östliga förbindelsen inom tätorten.
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Tillgängligheten för gående och cyklister i Sunne centrum hindras till viss del av biltrafiken
på Storgatan. Idag finns det en signalreglerad gång- och cykelöverfart mitt i centrum där en
stor del av gång- och cykeltrafiken passerar. Trafiksignalen medför fördröjningar för både
biltrafiken och gång- och cykeltrafiken.

Alternativ Ombyggnad - Miljöprioriterad genomfart

De föreslagna ombyggnadsåtgärderna förväntas medföra att biltrafikens hastighet minskar.
Det är dock svårt att uppnå önskvärd effekt (30 km/timme) genom enbart fysiska åtgärder på
grund av att gatan måste vara framkomlig för den tunga genomfartstrafiken.
Det är i första hand genomfartstrafiken på väg 241 som kommer att påverkas negativt av den
lägre hastigheten. Restiden mellan E45 och Lysviksvägen kommer att öka med 1-2 minuter.
Tillgängligheten från E45 till områdena öster om Frykensundet kommer att vara begränsad
på samma sätt som i Nollalternativet.
Tillgängligheten för gående och cyklister i Sunne centrum kommer att förbättras då Storgatan
blir lättare att passera dels genom att biltrafikens hastigheter minskar, dels genom att gångoch cykeltrafiken prioriteras på olika sätt.

Alternativ Ny väg över Frykensundet

Även i detta alternativ minskar biltrafikens hastighet på Storgatan, vilket främst påverkar
den lokala biltrafiken. Det lägre trafikflödet innebär dock att framkomligheten blir bättre än
idag.
För genomfartstrafiken på väg 241 innebär den nya vägsträckningen cirka 1,5 minuter kortare restid i riktning norrut på E45 och cirka 1,5 minuter längre restid i riktning söderut.
Tillgängligheten från E45 till områdena öster om Frykensundet förbättras avsevärt genom
den nya vägen.
Tillgängligheten för gående och cyklister kommer att förbättras då Storgatan blir lättare att
passera. Gång- och cykeltrafiken kan prioriteras högre än i Alternativ Ombyggnad eftersom
genomfartstrafiken inte kommer att använda Storgatan.

Trafiksäkerhet
Nollalternativ

Olycksrisken kommer att öka efterhand som biltrafiken växer.

Alternativ Ombyggnad - Miljöprioriterad genomfart

Olycksrisken och framför allt skadeföljden kommer att minska då genomfartshastigheten blir
lägre och gång- och cykelpassagerna blir säkrare.

Alternativ Ny väg över Frykensundet

Den nya vägen i kombination med kraftfulla hastighetsdämpande åtgärder i centrum innebär
att både olycksrisken och skadeföljden förväntas bli mindre än i Alternativ Ombyggnad.
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Miljö
Nollalternativ

Den ökade trafiken förväntas medföra att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids utmed Storgatan.

Alternativ Ombyggnad - Miljöprioriterad genomfart

De förslagna förbättringarna av gång- och cykelnätet samt utbyggnaden av Magasinsgatan
innebär att trafiken på Storgatan blir något mindre än i Nollalternativet. Trots detta kvarstår
risken för att miljökvalitetsnormen för partiklar kommer att överskridas.
Bullersituationen kommer att förbättras något genom minskad hastighet. En minskning av
genomsnittshastigheten från cirka 45 till 35 km/timme innebär att bullernivån utmed gatan
minskar med cirka en decibel.
Storgatan kommer att få en trevligare och vackrare utformning än i Nollalternativet.

Alternativ Ny väg över Frykensundet

Trafiken på Storgatan förväntas bli mindre än idag, vilket tillsammans med bättre avgasrening, kommer att medföra minskad risk för att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids.
Bullersituationen kommer att förbättras genom minskad hastighet och minskat antal tunga
fordon. Bullernivån utmed gatan bedöms minska med 2-3 decibel.
Storgatan kommer att få en trevligare och vackrare utformning än i Nollalternativet.
Den föreslagna vägsträckningen norr om tätorten och över Frykensundet kan komma att
medföra negativ påverkan på landskapsbilden.

Ekonomi
Anläggningskostnaden för de två redovisade alternativen har översiktligt bedömts till:
►► Alternativ Ombyggnad: 30-50 miljoner kronor.
►► Alternativ Ny väg, delen E45-Lysviksvägen: 100-150 miljoner kronor.
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Sammanfattande bedömning
Alternativ ombyggnad

Alternativ Ny väg

Fördelar

Fördelar

Attraktivare och säkrare gatumiljö i centrum

Avlastar Storgatan med cirka 2 000 fordon

Gen och naturlig väg för biltrafiken

Attraktivare och säkrare gatumiljö i centrum

Stärker centrumhandeln

Minskning av buller och utsläpp i centrum

Låg kostnad, 30-50 miljoner kronor

Styrning av trafiken möjliggörs
Utveckling av tätorten öster om Fryken möjliggörs

Nackdelar

Nackdelar

Ingen minskning av trafiken på Storgatan och Sundsbron

Hög kostnad, 100-150 miljoner kronor

Ingen förändring av buller och utsläpp i centrum

Ökad risk för extern handel

Transporter av farligt gods genom centrum

Omväg som medför ökat trafikarbete

Sårbart vägssystem med endast en bro

Påverkan på landskapsbild och natur

Utveckling av tätorten öster om Fryken hindras
Sammanfattande bedömning.

En ny väg över Frykensundet möjliggör en långsiktig utveckling av tätorten på båda sidor av
sundet, skapar förutsättningar för en attraktivare och säkrare miljö i centrum samt minskar
sårbarheten i vägssystemet.
Alternativ Nord bedöms vara det bästa alternativet för genomfartstrafiken eftersom Alternativ Syd delvis ingår i det lokala gatunätet (Brårudsallén). Alternativ Nord ger också bättre
förutsättningar för utveckling av Bråruds industriområde samt möjliggöra en planskild korsning med Frykdalsbanan.
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5. 	fortsatt arbete
Mot bakgrund av denna trafikutredning och pågående översiktsplanearbete bör Sunne kommun och Vägverket formulera en gemensam handlingsplan för åtgärder i vägtransportsystemet inom Sunne tätort.
Handlingsplanen bör bygga på följande strategi:
►► På lång sikt byggs en ny vägförbindelse över Frykensundet norr om tätorten.
►► På kort sikt vidtas åtgärder i enlighet med den slutliga lösningen som förbättrar trafikmiljön i centrala Sunne, exempelvis dämpad hastighet för biltrafiken och utbyggnad av
gång- och cykelvägnätet.
►► Åtgärder enligt steg 1 och 2 i fyrstegsprincipen vidtas på både kort och lång sikt med
syfte att öka andelen gång- och cykeltrafik inom tätorten och andelen kollektivtrafik
utanför tätorten.

TRAFIKUTREDNING - VÄG 241 GENOM SUNNE TÄTORT

21

TRAFIKUTREDNING • VÄG 241 GENOM SUNNE TÄTORT • 2009-03-17

