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Sammanfattning 
Sedan andra världskriget har bilen tagit en stor plats i samhället och i planeringen av samhället. 
Utvecklingen av bilismen har i många år diskuterats, i och med bilens påverkan på naturen på 
grund av koldioxidutsläpp. Planeringen av samhället måste därför i dagens situation inkludera 
möjligheter att minska bilanvändandet till den mån det behövs. Åre är en vinterdestination i 
Jämtlands västra del med cirka 400 000 besökare varje år. Antalet bilar börjar bli för många för 
Åres gator, vilket skapar trängsel och föroreningsutsläpp. För att minska utsläppen vid byns 
mest centrala delar och öka attraktiviteten kring Åre torg har förslag på ett bilfritt Åre centrum 
diskuterats ända sedan tidigt 1980-tal. Idag har Åre fortfarande inte blivit bilfritt och denna 
uppsats har därför gjort en undersökning kring denna fråga. Syftet med uppsatsen är att finna 
en lämplig strategi för att kunna göra Åre bykärna bilfri. 
 
För att möta uppsatsens syfte har en kvalitativ undersökning gjorts. En besöksintervju 
genomfördes med respondenten Ida Thuresson, plan- och byggchef på Åre kommun och en 
telefonintervju har gjorts med Katrin Wissing, bland annat ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden i Åre kommun. 
 
Resultatet av undersökningen visar på ett samband mellan ortens parkeringsproblem och ett 
bilfritt Åre. Ett motstånd mot ett bilfritt Åre tros sig vara butiksägare som är oroliga för ett 
minskat kundflöde. En av slutsatserna efter att ha gjort en fallstudie på Åre och tagit fram en 
strategi för att möjliggöra Åre bilfritt är att denna åtgärd kräver en högre prioritering i 
planeringen om den skall kunna genomföras inom rimlig framtid 



Abstract 
Since World War Two, the car has been given a large place in society as well as in the urban 
planning. During many years, the development of driving has been discussed, primarily because 
of the vehicle´s impact on the environment due to the carbon. Because of today’s situation, 
urban planning must include possibilities to reduce car usage to the extent necessary. Åre is a 
winter destination in the western part of Jämtland county with about 400 000 visitors every 
year. The number of cars is getting too big for the streets of Åre. This cause for instance 
congestion and pollution in most central parts in the village. To reduce emissions and increase 
the attractiveness, suggestions have been discussed since early 1980s. Today the central parts 
of Åre has still not been made car free and this thesis has conducted a study to this issue. The 
purpose of this essay is to find an appropriate strategy to enable parts of Åre  car free. 

 
A qualitative study has been done in order to respond in best possible way to the issue of the 
thesis. A visit interview was conducted with the interviewee Ida Thuresson, planning and 
construction manager at Åre municipality. A phone interview was also made with Katrin 
Wissing with title as chairman of the planning board in the municipality of Åre. 

 
The results of this study show a connection between the resort’s parking problems and a car 
free Åre Centre. An opposition against a car free Åre is believed to be store owners in the central 
parts of the village, who are worried about reduced customer flow. One of the conclusions after 
conducting a case study on Åre and developing a strategy to enable parts of Åre car free, is that 
this action requires a higher priority in the planning if it is to be implemented within a 
reasonable future. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sedan andra världskriget har bilen en oerhört stor plats i samhället och i planeringen av 
samhället. Sveriges första bil kördes fram på Stockholms gator i slutet av 1800-talet (Hydén, 
2008). I Sverige är bilen idag en av de viktigaste ägodelar som en individ kan ha och det ägs så 
många som totalt cirka 4,7 miljoner personbilar i trafiken i riket (Statistiska centralbyrån, 2015). 
Bilismens utveckling har i flera år diskuterats, i och med bilens påverkan på naturen på grund 
av koldioxidutsläpp. Förutom utsläpp har bilen påverkat en stor del av stadsplaneringen där ett 
känt exempel är den amerikanska staden Los Angeles som i princip är utformat efter bilens 
behov. Mer än hela 50 % av ytan i centrala Los Angeles har tagits i anspråk för 
trafikanläggningar (Hydén, 2008). Ett annat exempel på bilens stora plats i samhället är 
situationen i externa handelscentrum som är anpassade för bilen. Vilket idag flitigt debatteras 
på grund av dess konsekvenser, då ortcentrum får mindre och mindre kunder på grund av 
bekvämligheten med att kunna ta bilen. Men bilen har inte endast en negativ påverkan på 
samhället, det är kanske till och med tack vare bilen utöver järnvägen som landsbygden har 
överlevt i dagens situation där storstäder har vuxit i ett ökande tempo. Orter på landsbygden 
präglas mycket utav gles bebyggelse, stora avstånd, där invånare möjligtvis jobbar utanför 
bygden. Detta leder till att många har ett stort behov av bilen. Det är även mycket tack vare 
bilen som turism i norra delen av Sverige fungerar då många besökare anländer med bil. 
Planeringen av samhället måste i dagens situation inkludera möjligheter att minska 
bilanvändandet till den mån det behövs. 

 
Destinationen Åre är en skidort som ligger i Jämtlands västra del, cirka tio mil utanför länets 
enda stad, Östersund. Jämtland är idag ett av de större besöksmålen i landet, där Åre är ett av 
mest framträdande varumärkena (Dahlin & Aspman, 2011). I World Ski Awards har Åre vunnit 
för bästa skidort i Sverige alla år galan har funnits, det vill säga 2013-2015 (Rapson, 2016). 
Attraktionen till Åre har främst skapats genom ett starkt företagande inom turism och 
upplevelser, vilket i sig grundas genom en kombination av en tradition av småföretagande och 
entreprenörskap (Dahlin & Aspman, 2011). Åre är en landsbygd som under vintersäsongen 
förvandlas till, som många säger mini-Stockholm. Då intar cirka 400 000 turister Åre varje år 
(Dahlin & Aspman, 2011). De flesta som bor i Åre året runt är idag på grund av landsbygdens 
utseende bilburna. Detta i kombination av att många av Åres besökare kommer med bil skapar 
under högsäsong ett för stort trafikflöde för Åres gator. 

 
I de mest centrala delarna av Åre får man idag åka igenom bykärnan på Årevägen med bil. Detta 
tillsammans med taxizonen som är placerad på Åre torg skapar ett för stort trafikflöde för denna 
väg under vintersäsong. Denna trängsel minskar i dagsläget trivseln runt omkring och på Åre 
torg där många gångtrafikanter vistas. I intervju med Ida Thuresson som är plan- och byggchef 
på Åre kommun säger hon att det sedan tidigt 1980-tal finns det skrivningar om frågan angående 
ett bilfritt Åre. Det är alltså ett förslag som har diskuterats väldigt länge som ännu inte har gått 
igenom. Ida Thuresson, plan- och byggchef på Åre kommun menar i en intervju på att detta är 
en komplex fråga som är svår att lösa. Bland annat är en svårighet att människan generellt är 
tveksam till förändringar vilket bidrar till komplexiteten kring ett bilfritt Åre. 

 
Åre församling tillhör Åre kommun som till landarealen är totalt 7 263 km2	och består förutom 
Åre församling utav bland annat samhällena Undersåker, Järpen, Mörsil etc. (Nord, 2014). 
Antalet bofasta i Åre kommun var vid årsskiftet 2015/2016 10 677 invånare, medan Åre 
församling, det vill säga Åre by vid denna tidpunkt hade ett invånarantal på  4028 invånare 
(Svensson, 2016). 



År 1882 färdigställdes järnvägen genom Åre som är starten på den framgångsrika 
vinterdestinationen (Loock, 2009). Åre och fjällvärlden började tack vare järnvägen att bli 
tillgänglig på ett helt annat sätt än innan och en internationell turistort började växa fram. På denna 
tid var många av besökarna så kallade luftgäster som besökte Åre för bland annat den rena och friska 
luften, vackra vyer och få uppleva ett genuint och oförstört natur- och kulturlandskap. Idag  har Åre 
det störta turismflödet under vintertid men ända fram till 1970-talet besöktes Åre med lika många 
människor på sommarhalvåret som på vinterhalvåret. 
 
Utseendemässigt har Åre en speciell stadsstruktur som kan tyckas vara ganska oplanerad med 
många olika typer av arkitekturstilar. Åre ligger i en dal mellan berget Åreskutan och Åresjön. Stora 
delar av Åre by ligger därför i sluttande lutning. I utkanten av de mest centrala delarna av Åre finns 
fortfarande glimtar av den gamla kulturbygden som dramatiskt möter den kraftigt exploaterade 
mittpunkten av Åre. Det var främst på 1970-talet som Åre kom att dras med i en exploateringsvåg 
som under flera decennier framåt kom att forma denna ort (Loock, 2009). Idag präglas Åredalen 
främst av fritidshus i form av villor och mindre lägenhetshus samt de specifika byggnader som bland 
annat Kabinbanehuset, Holiday Club, Sporthotellet, bergbanehuset med flera. 

 
 

 
Figur 1. Karta över Åre centrum (Lantmäteriet, 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att ta fram en strategi för skapa en billfri bykärna i Åre. Detta 
skall undersökas utifrån följande forskningsfrågor: 

• Vilka (planerings-)åtgärder behövs för att minska biltrafiken i Åre bykärna? 
• Vilka är förutsättningarna för att skapa en bilfri bykärna i Åre? 
• Hur planerar kommunen för ett bilfritt Åre? 
• Vilka är de främsta effekterna av en bilfri bykärna i Åre? 

 

1.3 Disposition 

Denna uppsats inleds med en bakgrundsbeskrivning som förklarar bakgrunden till uppsatsens 
problemformulering. Bakgrundsbeskrivningen innefattar beskrivning av bilens plats i samhället i 
historien samt en beskrivning av området, som kommer att studeras i denna rapport. Vidare 
definieras rapportens problemformulering och syfte. I kommande avsnitt presenteras valda metoder 
för denna uppsats.  
 
I avsnitt 3 ges en teori- och litteraturgenomgång där bland annat bilismens effekter, bilfria områden, 
hållbar utveckling, ”push and pull effect” och bilfria alpdestinationer definieras. För att göra 
definitionen av bilfria alpdestinationer ännu tydligare avslutas kapitlet med ett exempel på en bilfri 
ort, Zermatt.  
 
I avsnitt 4 presenteras empirin av uppsatsen. Detta avsnitt inleds med en problemdiskussion 
bestående av en beskrivning av Åre torg och beskrivning av de centrala objekten i denna uppsats, 
nämligen Årevägen och Stationsvägen. Vidare har en litteraturstudie gjorts av ett befintligt förslag 
på ett bilfritt Åre i den nuvarande fördjupade översiktsplanen över Åre samhälle. Efter det redovisas 
den mer aktuella arbetsskissen ”Parkeringar och flöden i centrala Åre”, som togs fram 2014 av Åre 
kommun tillsammans med Skistar AB och Åre Destination AB. Denna studie gjordes genom en 
besöksintervju med Ida Thuresson som är plan- och byggchef på Åre kommun. I enskilda intervjuer 
med Katrin Wissing som bland annat är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden på Åre kommun 
samt  Ida Thuresson diskuteras tänkbara effekter som ett bilfritt Åre medför och vilka motargument 
som hindrar Åre att bli bilfritt i nuläget. I avsnitt 5 presenteras en analys av empirin och en strategi 
redovisas för att kunna möjliggöra ett bilfritt Åre. Denna strategi diskuteras slutligen i 
nästkommande avsnitt. Uppsatsen avslutas med en slutsats, kritisk granskning och hänvisning för 
vidare studier. 

 

2 Metod och avgränsningar 

2.1 Platsstudie 
För att möjliggöra en framtagning av strategi för ett bilfritt Åre, har metoden platsstudie används. 
Denna metod har valts för denna rapport, främst på grund av att rapportens frågeställning gäller ett 
specifikt fall, Åre. Inom studien har besök gjorts till Åre för att studera förhållanden på plats. 

 

2.2 Datainsamling 
 
2.2.1 Primär och sekundär data 
I arbete med denna rapport har primär och sekundär data samlats in. Primär data är information som 
är framtagen och framställd av författaren själv för uppsatsen. Denna typ av data är exempelvis data 
insamlad från intervjuer eller enkäter. I denna rapport används intervjuer som primär data. Sekundär 
data definieras som information som redan har tagits fram och är presenterad, så att informationen 
är tillgänglig för exempelvis andra undersökningar. Sekundär data kan exempelvis vara tidigare 
skrivna rapporter, tidningsartiklar, etc. Den sekundära datainsamlingen till denna uppsats har gjorts 
i form av litteratursökning främst på internet i databaser som, Google Scholar, KTH bibliotek, 
Google etc. 



 

2.2.2 Kvalitativa metoder 
Vid val av metod för insamling av primär data kan kvalitativa metoder eller kvantitativa metoder 
väljas, men en kombination av dessa två kan även göras. Kvalitativa metoder är insamling av mer 
ingående information, där fokus inte ligger på det kvantitativa. Fördjupade intervjuer är ett exempel 
på kvalitativ datainsamling. Som nämnt tidigare är min metod för att samla in primär data genom 
just intervjuer. I denna rapport är det därför lämpligt att klassa metoden som kvalitativ och inte 
kvantitativ. 

 

2.2.3 Urval av informanter 
För att få en så fördjupad information som möjligt, var målet att intervjua de personer som har god 
insikt i de frågor som jag tänkt ställa. Frågorna berör den befintliga fördjupade översiktsplanen för 
Åre samhälle, framtagen 2005 och om ämnet ”Bilfritt Åre”. Detta ämne har varit ’på tapeten’ i Åre 
kommun ett flertal gånger enligt politikern Leif Nord (Fundin 2014). Med den kunskapen, var då 
ett givet val att kontakta Åre kommun. För att kunna genomföra en intervju med den person som 
har god insikt i detta ämne, kontaktades först samhällsbyggnadschefen, Jari Hiltula, med förfrågan 
om en intervju var möjlig med antingen honom eller någon annan på kontoret som besitter god 
kunskap inom detta ämne. Slutligen genomfördes en  besöksintervju  med  Ida  Thuresson  som  är  
plan-  och  byggchef  på  Åre kommun. För att få en inblick i den politiska diskussionen intervjuades 
även en politiker i Åre som har kunskap om och intresse för detta ämne. Därför kontaktades Katrin 
Wissing (MP) som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ordförande i personalutskottet, 
gruppledare i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i personalutskottet. 
En telefonintervju genomfördes slutligen med Katrin. 

 

2.3 Analys av källor 
För att kunna erhålla en sådan korrekt och trovärdig information som möjligt är det viktigt vid 
kvalitativa undersökningar att intervjuobjekten har en hög grad av kunskap i ämnet och 
tillförlitlighet. Genom snöbollsmetoden valdes en lämplig person med rätt kunskap till första 
intervjun. Den andra personen valdes utifrån ett valmanifest, då personen är politiker. För att få så 
bra intervjuer som möjligt valdes plats på deras villkor, där besöksintervjun genomfördes på 
arbetsplatsen, där intervjun kunde utföras enskilt och ostört. Den andra intervjun var en 
telefonintervju som genomfördes medan respondenten körde bil. Detta är en faktor som kan ha 
påverkat svaren i intervjun ifall störningsmoment uppkom, men detta var något som inte märktes av 
under intervjuns gång. Trovärdigheten av resultaten från intervjuerna är god eftersom båda 
respondenter har en hög grad av kunskap och intresse i detta ämne. Intervjuerna spelades in för att 
säkerställa att all information sparades och en sammanställning av intervjuerna gjordes även kort 
tid efter genomförandet. En tanke var först att möjligen genomföra fler intervjuer för att få en högre 
grad av kunskap och ytterligare trovärdighet, men efter dessa två intervjuer ansågs detta inte 
nödvändigt. 

 
Trovärdigheten av de sekundära källorna anses också vara hög då de innefattar vetenskapliga 
artiklar, dokument publicerat av kommun, statistiska centralbyrån etc. Dock påverkas 
trovärdigheten i vissa källor negativt på grund av dess ålder, där vissa källor är cirka 20 år gamla. 

 

2.4 Avgränsningar 
Att genomföra en kvantitativ studie på butiksägare runt om i Åre hade skapat ytterligare en aspekt 
till denna uppsats. En begränsning har dock gjorts och uppsatsens undersökningsmetod har 
avgränsats till kvalitativa studier. Detta på grund av att det inte fanns tillräckligt med tid för att 
utföra ytterligare en omfattande studie. Därmed valdes den studie som ansågs vara mest intressant 
för uppsatsens syfte och ge mer information. 
 
 



 

3 Teori/ litteraturgenomgång 
3.1 Bilismens effekter 

Transportsektorns effekter är något som är relativt kända och som ofta ses som problem. Några av 
dessa problem är bland annat att sektorn bidrar med stora andelar av den totala mängden 
luftföroreningar (Hydén, 2008). Buller är en annan effekt av trafiken som leder till hälsoproblem på 
lång sikt. Trafiken skapar även hälsoproblem från trafikolyckor och därmed en minskad trygghet i 
trafiken. Trängselproblem har blivit alltmer påtagligt, främst i de stora städerna. Utöver detta kräver 
transportsystemet också en stor yta och skapar barriärer i landskapet. 
 
Luftföroreningar bidrar bland annat till växthuseffekten genom utsläpp av koldioxid. Som tidigare 
nämnt bestod en stor del av turismen på 1800-talet av så kallade luftgäster som reste till Åre för den 
rena luften. Detta gäller delvis även idag då många gäster besöker Åre för att komma bort från 
storstadsluften och istället vistas i ren fjälluft. Att för mycket utsläpp av luftföroreningar i 
exempelvis Åre är därför ett hot mot turismen. 
 
I de centrala delarna av Åre är det relativt små gator. I och med 400 000 besökare varje år, blir 
gatorna för trånga för antalet bilar vilket leder till trängsel. I Åre bykärna ligger gångbana och torg 
tätt intill Årevägen som är en bilväg. Med få övergångsställen i detta område är trafiksäkerheten 
inte optimal.  

 

3.2 Bilfria områden, definition 

Ett bilfritt område kan ha många olika namn, men har oftast samma innebörd. Ett bilfritt område 
definieras med att fordonstrafik är begränsat med ett förbud i det omfattande området (Topp & 
Pharoah, 1994). Begreppet är infört i samhället för att öka attraktiviteten av stadskärnor och dess 
handel genom att endast ha gångtrafikanter i området och inga fordon i rörelse eller parkerade. Detta 
för att istället uppmuntra till mer hållbara färdmedel som exempelvis cykel eller gång. Ett välkänt 
exempel är bland annat gamla stan i Sveriges huvudstad Stockholm som har bilfria gator för att öka 
antalet gångtrafikanter som kan vistas på gatorna. 

 
Viktigt att komma ihåg angående begreppet bilfritt är att även om de direkta effekterna av ett bilfritt 
område är relativt små i vissa fall, medför metoden en avgörande betydelse för bilens plats i 
stadsutvecklingen i förorter och yttre områden (Topp & Pharoah, 1994).  
 

3.3 Hållbar utveckling 
Vid utveckling av samhällen idag diskuteras ofta begreppet hållbar utveckling och strävan efter att 
uppnå hållbar utveckling. Begreppet uppkom 1987 i den så kallade Bruntlandrapporten gjordes av 
FN (WCED, 1987). I rapporten definieras hållbar utveckling som ”utveckling som tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. 
Hållbar utveckling har olika dimensioner och delas ofta in i ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet (Kungliga Tekniska Högskolan, 2015). 



 
Figur 2. Modell som visar hur de tre olika dimensionerna förhåller sig till varandra (Boverket, 2015). 

 
3.3.1 Ekologisk hållbarhet 
Allt inom jordens ekosystem innefattar dimensionen ekologisk hållbarhet (Kungliga Tekniska 
Högskolan, 2015). Jordens ekosystem består bland annat utav klimatsystemens stabilitet, 
jorderosion, luft-,land- och vattenkvalitet, biodiversitet, ekosystemtjänster och landanvändning. 
Ibland inkluderas även människors hälsa i denna dimension i den mån hälsan påverkas av den yttre 
miljön i  form av föroreningar, buller etc. Många gånger går det att definiera hållbarhet relativt väl 
för de ekologiska systemen. 

 
3.3.2 Social hållbarhet 
Välbefinnande, makt, rättvisa, rättigheter och individens behov är i stora drag de parametrar som 
inkluderas i den sociala hållbarhetsdimensionen (Kungliga Tekniska Högskolan, 2015). Den sociala 
hållbarheten handlar om att på en global nivå tillgodose planetens och alla människors möjlighet till 
att uppfylla deras egna fysiska och psykiska behov samt drömmar/mål. Att mäta och definiera denna 
dimension av hållbarhet kan vara svårare än både ekologiska och ekonomiska dimensionen. Det har 
gjorts olika försök för att kvantifiera och definiera social hållbarhet, exempelvis har indikatorsystem 
utvecklats för att kunna approximera välstånd genom att mäta utveckling och välstånd. Det som gör 
det svårare att mäta denna dimension är att det enda  som kan inkluderas i indikatorer är aspekter 
som kvantifieras och vad som exkluderas blir sällan nämnt och osynliggjort. Exempel på 
indikatorsystem är Milleniemålen, Human Development Index och Happy Planet Index. 

 
3.3.3 Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet kan definieras på två olika vis, detta på grund av att det har använts olika 
hållbarhetsmodeller som förutsättning (Kungliga Tekniska Högskolan, 2015). 

 
Den ena definitionen av ekonomisk hållbarhet menar att den ekologiska och sociala hållbarheten 
inte skall få några negativa konsekvenser utav den ekonomiska utvecklingen. Med andra ord får inte 
en minskning ske i socialt kapital eller naturkapital som bekostnad för en ökning av ett ekonomiskt 
kapital. 
Den andra definitionen av ekonomisk hållbarhet jämställs med ekonomisk tillväxt. I denna 
definition anses ekonomi vara hållbar så länge en ökning sker av den totala mängden kapital. 
Därmed anses ekonomin fortfarande vara hållbar om en minskning sker i socialt kapital och 
naturkapital på bekostnad av ett ökad ekonomiskt kapital. 



 

3.4 Tryck- och drageffekten (push and pull effect) 

”Push and pull effect” kan sägas vara en strategi för att ändra människors beteende och vanan för 
att använda bil i vardagen. det kan vara ett sätt att minska bilanvändningen i samhället och istället 
använda mer hållbara färdmedel som exempelvis kollektivtrafik eller cykel. Detta genom att införa 
åtgärder som skapar ”push”-effekt för att inte ta bilen. ”Push”-effekter, eller som på svenska 
tryckeffekter, är exempelvis bilfria områden, hantering av trängsel, tullavgift etc. (Topp & Pharoah, 
1994). För att uppmuntra val av exempelvis kollektivtrafik används i denna strategi så kallade 
”pull”-effekter som exempelvis kan vara prioritering för bussar och spårvagnar i trafiken, god 
kvalitet på gång- och cykelnät etc. Oftast kombineras pull och push åtgärder då push åtgärder är 
verkningslösa om inga alternativ erbjuds. 

 
Figur 3. Strategin ”push and pull effect” för att skapa ett bilfritt samhälle (Topp & Pharoah, 1994). 

 

3.5 Bilfria skidorter 
 
3.5.1 GAST- Gemeinschaft Autofreier Schweizer Tourismusorten 
I europeiska skidorter kom begreppet bilfritt tidigt upp på tapeten. GAST är en organisation från 
Schweiz som skapades redan 1988 för en gemensam marknadsföring av bilfria turistorter (Holding, 
2001). Organisationen skapades även för att komma överens om villkoren för medlemmarna om 
vilken grad av motoriserad transport som skulle vara tillåtet för dessa orter. De sju medlemmsorter 
som var delaktiga från starten är Bettermeralp, Barunwald, Murren, Riederalp, Saas-Fee, Wengen 
och Zermatt. Alla sju medlemmar är olika turistorter i alplandet Schweiz. Senare har även orterna 
Stoos och Rigi gått med i GAST. Idag är det alltså totalt 9 orter med i denna organisation (GAST, 
2013).Marknadsföringen som GAST använts sig av är att bilfria orter skall ses som en attraktion 
och inte tvärtom (Holding, 2001). I avsnitt 5.5 kommer en fördjupning att göras i en av orterna i 
GAST, nämligen Zermatt. 

 
3.5.2 Sanfte Mobiltaet project 
Under åren 1996/97 var totalt 11 platser i EU:s alpregion involverad i ett program vid namn ”Sanfte 
Mobilitaet”, som på svenska kan översättas till ”hållbar mobilitet” (Holding, 2001). Detta projekt 
var stöttat av EU:s turismstyrelse, och var utvecklat som ett slags testprojekt för att kunna optimera 
turistregioners transportsystem och kunna analysera en tillämpning av en lätt mobilitet. Sex av dessa 
platser är lokaliserade i Tyskland, fyra i Österrike och en i Italien. 
 
3.5.3 Zermatt 
Zermatt är en välkänd och populär skidort belägen i de Schweiziska alperna. Zermatt ligger alldeles 
intill Matterhorn som även är känd för den så kallade Toblerone-toppen. Zermatt är en av 
medlemmarna i GAST och är alltså en bilfri turistort. För att ta sig till Zermatt kommer bilburna 
besökare som längst till grannorten Täsch, fem kilometer från Zermatt (Zermatt Tourismus, 2016). 
Detta på grund av att vägen mellan Täsch och Zermatt alltså är stängd för allmän trafik. I Täsch 
finns bilgarage, vid namn Matterhorn Terminal Täsch där ankommande med bil får parkera bilen. 



Bilgaraget gäller alla, inklusive den fasta befolkningen. Från Täsch är det tänkt att ta pendeltåg sista 
biten till Zermatt, denna resa tar cirka 12 minuter. Det finns även möjlighet för taxi eller limousine 
till Zermatt från Täsch. Pendeltåget tar en hela vägen fram till hjärtat av Matterhorn by (Zermatt 
Tourismus, 2016). Färdmedel som används i Zermatt är bland annat så kallade eTaxi, eBuss, cykel, 
häst och vagn eller helt enkelt till fots. Fordonen eTaxi och eBuss är eldrivna, vilket framgår av 
namnet. Vid förfrågan och tillstånd kan bilar eventuellt köra sträckan mellan Täsch och Zermatt.  

 

 
Figur 4. Trafiken i Zermatt består bland annat utav eldrivna taxifordon (Zermatt Tourismus, 2016). 

 
Zermatt by har en relativt avlång utformning och sträcker sig cirka 2 km från ena änden till den 
andra. Avstånden i byn är alltså inte stora och att använda bil är inte nödvändigt (Aufdenblatten 
Geomatik AG Zermatt, 2015). Istället får Zermatt en rustik och trevlig känsla där bilen inte hamnar 
i fokus. Zermatts fokus på hållbarhet är stort och samhället har många olika projekt och åtgärder för 
att vara en så pass hållbar ort som möjligt (Zermatt Tourismus, 2016). Detta har lett till att år 2013 
vann Zermatt sitt andra pris för den mest hållbara vinterdestinationen i Schweiz (Zermatt 
Tourismus, 2016). Priset delades ut till Zermatt på grund av ett antal anledningar, där ett av dom 
bland annat är den bekväma tillgängligheten genom ortens hållbara kollektivtrafik. 

 
4 Empiri/ fallbeskrivning 
4.1 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnt börjar Åre bli för trångt för alla bilar i de mest centrala delarna av byn. Vid 
Åre torg som idag är en mötesplats för gångtrafikanter skapar bilarna på Årevägen intill torget 
mer ett störningsmoment än en nytta. Skulle trafiken försvinna från Årevägen väster om torget 
och taxizonen flyttas skulle Åre torg få en mycket trevligare miljö menar både Ida Thuresson 
och Katrin Wissing i enskilda intervjuer. Även politikern Leif Nord (M) framförde positiva ord 
om ett bilfritt Åre i en intervju med lokaltidningen Östersundsposten som publicerades hösten 
2014. I intervjun framförde Nord planerna som finns på ett bilfritt Åre torg och menar på att 
detta kan göra Åres bykärna mer livlig (Fundin, 2014)

4.1.1 Åre torg 
Åre torg är Åres mittpunkt där stor del av Åres butiker och krogar ligger. Torget är utformat med 
en plattform och runtomkring ligger butiker som Peak Performance, Stadium, Åre hemslöjd etc. Det 
finns även två stycken skiduthyrningar, Hansson och skistar shop, där en tredje kan räknas in som 
Åre skidsport. Runt omkring Åre torg ligger även bland annt bostadslägenheter och Sporthotellet. I 
och med det populära restaurangliv och uteliv som Åre har är Åre torg i rörelse i stort sett dygnet 
runt under vintersäsong. I dagens läge går det två stycken vägar genom Åre by, precis intill Åre torg 
som i nästa avsnitt kommer att beskrivas mer detaljerat. 

 



 
Figur 5. Åre torg, taxizonen under vintersäsong är placerad där de parkerade bilarna står. Torget är bakom 

bilarna (Loock, 2009). 
 

 
Figur 6. Åre torg 1972, som då dominerades av bilar (Loock, 2009). 

 
4.1.2 Årevägen 
Årevägens hela sträcka går från E14s avfart vid Frönäsudden och slutar vid Åres bilverkstad, 
cirka 200 meter från Åre station (Lantmäteriet, 2016). Årevägen går igenom de centralaste 
delarna av Åre och går intill Åre torg. Det är en del denna väg som utgör huvudobjektet för 
denna uppsats och framtagna strategi för ett bilfritt Åre. Denna sträcka går från Åre torg till 
Åres bilverkstad, väster om torget. I detta arbete kommer ytterligare en väg att beröras, 
nämligen Stationsvägen som korsar Årevägen precis intill Åre torg och skapar därmed ett av 
torgets hörn. Stationsvägens hela sträcka går från Åres stationshus och upp till E14s avfart vid 
Åre hotell och restaurangskola, vägen har alltså en sluttande lutning stora delar av sträckan. 
Allmän trafik på Stationsvägen skapar inte i dagsläget ett lika akut läge som på Årevägen, då 
den inte berör Åre torg i samma utsträckning. Dock är vägen relativt brant och under vintertid 
händer att bilar fastnar och slirar när de ska ta sig från Årevägen upp till exempelvis Åre torg. 
 



 
 

Figur 7. Karta över objekten Årevägen och Stationsvägen som är rödmarkerade i figuren (Lantmäteriet, 2016). 
 

4.2 Aktuell fördjupad översiktsplan 
I den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle, framtagen 2005, finns ett förslag på ett bilfritt 
område i Åres centralaste delar (Åre kommun, 2005). Förslaget utgör tre olika nivåer av 
trafikreglering i Åre centrum. Det är tänkt att de olika nivåerna skall bytas utefter behov och 
trafikens omfattning över dygnet och året. För ett bilfritt Åre centrum krävs i förslaget att 
varuleveranser skall styras och behörig trafik, till exempel boende inom området, skall  kunna 
släppas fram. Nedan redovisas förslag på olika nivåerna som framtagits i den fördjupade 
översiktsplanen för Åre samhälle. 
 
4.2.1 Nivå 1 
I nivå ett föreslås att hästskon och parken skall vara bilfria. Denna nivå medför den lägsta 
restriktionen av trafiken i centrala Åre. Hästskon är ett område i princip mitt på torget, detta område 
har idag blivit bilfritt, men folk ställer sina bilar där ändå menar Ida Thuresson.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Figur 8. Idag är Hästskon avstängd för trafik som ett av delmålen för nivå ett är (Jakobsson, 2016). 

 
Parken ligger nedanför torget där en grusväg, vid namn Mörviksvägen, går igenom. Denna  väg har 
samma riktning som Årevägen. Det prickmarkerade på illustrationen nedan visar Mörviksvägen. 
Det skall inte vara möjligt att åka på Mörviksvägen från Årevägen till Stationsvägen, då det är 
avstängt på vägens mittparti. 

	

 
Figur 9. Illustration på nivå 1 av ett bilfritt Åre Centrum (Åre kommun, 2005). 

 
4.2.2 Nivå 2 
I nivå två föreslås ett bilfritt Åre torg och park. I förslaget skall Stationsvägen vara tillgänglig för 
bilar. Årevägen längs med Åre torg skall vara avstängd för bilar och Årevägen väster om Åre torg 
skall vara tillgänglig för trafik i båda riktningar med en vändplats strax innan torget. Årevägen öster 
om Åre torg är tänkt i detta förslag att vara enkelriktat i den riktning som figur 10 visar. 

 



 
Figur 10. Illustration på nivå 2 av ett bilfritt Åre centrum (Åre kommun, 2005)  

4.2.3 Nivå 3 
Den tredje nivån av ett bilfritt Åre innebär den högsta graden av restriktionen av trafiken jämfört 
med de andra nivåerna. Detta förslag förespråkar ett helt bilfritt Åre centrum. Förslaget visar på att 
Stationsvägen skall vara avstängd från Gunnarsgården, där en vändplan skall ordnas (se figur 11). 
Årevägen skall vara bilfri från Åre bilverkstad som ligger i vänstra kanten av figur 11 till 
Kyrkvägen som är den prickade vägen i höger kant av figur 11. 
Mörviksvägen skall även den vara bilfri. När transporten så kräver får, i förslaget för nivå 3, taxi 
och andra fordon med tillstånd köra enligt nivå 1. 

 

 
Figur 11. Illustration på nivå 3 av ett bilfritt Åre centrum (Åre kommun, 2005). 

 
4.3 Arbetsskiss: Parkeringar och flöden i centrala Åre 

Under intervjun med Ida Thuresson, plan- och byggchef på Åre kommun, beskrev Ida att en skiss 
gjorts på centrala Åre för att se över parkeringar och flöden. Ida berättade att i projektet tittade de 
tillsammans med Skistar AB och Åre destination AB på hur de skulle kunna göra  för att förbättra 
flödet i Åre by och göra det mer attraktivt. I intervjun, visar hon skissen och ger en utförlig 
beskrivning av förslaget som redovisas nedan. 

 
4.3.1 Beskrivning av ”parkeringar och flöden i centrala Åre” av Ida Thuresson 
I nuläget planläggs den befintliga parkeringen vid så kallade Kyrklägdan (se figur 12), denna 



parkering är i dagsläget planstridig och ytan använd s inte effektivt eftersom att många fler 
parkeringsplatser skulle kunna få plats om parkeringen struktureras upp. Vid denna parkering 
kommer en av vägarna att tas bort då två infarter inte behövs. 

 

 
Figur 12. Parkering vid Kyrklägdan som planeras att effektiviseras (Google Street view, 

2011).  

Kyrkvägen som går från Årevägen till Kyrklägdan (se figur 13) är också planstridig, då den endast 
var en byggväg från början som blev kvar över Kyrklägdan. Denna väg skall alltså också tas bort. 

 

 
Figur 13. Markerat med röd färg var kyrklägdans parkering är lokaliserad i Åre samt kyrkvägen där 

skolbussen passerar i dagsläget (Lantmäteriet 2016). 
 
Då skolbussen i dagsläget kör på den vägen mellan Årevägen och Kyrklägdan som skall tas bort, 
skall en vändplats byggas på Årevägen, för att skolbussen inte skall behöva åka igenom de centrala 
delarna av Åre, utan istället vända. 

 
Vidare planeras att Stationsvägen skall bli enkelriktad så att bilar ej kan köra från St. Olavs väg upp 
till torget. Detta dels på grund av att denna backe är relativt brant där problem finns idag med bilar 
som står och slirar. Vidare kommer gaturummet att smalnas av och skapas en trevligare 
vistelsemiljö. Stationsvägen ingår i det område som kommunen kommer ta fram ett program för. 
Det finns även en planansökan, där målet är att förtäta hela bykärnan. Gestaltningen av gaturummet 



vid Stationsvägen kommer att undersökas närmare för att ta reda på vilka funktioner skall finnas 
och så vidare. Enkelriktad trafik på Stationsvägen en förutsättning för att skapa en mer intim 
gatumiljö. 

 
Den andra åtgärden inom detta område för planläggning är att stänga av en del av Årevägen för 
allmän trafik, vilket berör delen från Åre torg till och med Åre bilverkstad (se bilaga 1). 

 
Ett av problemen som finns idag är taxizonen som är placerad på Årevägen precis intill Åre torg. 
Därför är det tänkt att flytta taxizonen från Åre torg till andra sidan av Stationsvägen på Årevägen 
vilket är utanför det så kallade bubblan-huset (se bilaga 1). 

 
Parkeringsfrågan är också med, där det behövs skapas mer parkeringar i Åre. Ett förslag är då att  
bygga  ett  parkeringshus  vid  hotell-  och  restaurangskolan,  i  ena  änden  av 
Stationsvägen (se bilaga 1). Det finns faktiskt en gällande plan för ett parkeringshus vid denna plats 
och var troligtvis nära genomförande men som inte finansierades. Att bygga ett parkeringshus vid 
denna plats skulle kunna lösa en del av den parkeringsproblematik som finns i nuläget. Det finns 
även förslag på parkeringslösningar under Åregårdarna samt förslag på parkeringshus intill 
tågstation i höjd med Årevägens slut. 
 
4.4 Tänkbara effekter 

För att kunna svara på vilka de främsta effekterna av ett bilfritt Åre är, ställdes denna fråga i de 
enskilda intervjuerna med Ida Thuresson, plan- och byggchef på Åre kommun och Katrin Wissing 
(MP), bland annat ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Åre kommun. 

 
Ida beskriver att en bilfri bykärna skulle kunna utgöra en stor attraktivitetsfaktor, där bykärnan får 
en mycket trevligare miljö. Det skulle medföra att söktrafiken som består av bilar som söker 
parkering och inte har en bestämd destination, skulle försvinna. Genom en bilfri bykärna frigörs 
ytor som används till bilar idag vilket innebär att  andra trevligare saker får plats i gaturummet. Ur 
ekologisk hållbarhetsaspekt kommer en bilfri bykärna leda till mindre utsläpp och buller samt 
förhoppningsvis till ett annorlunda transportbeteende. Ida Thuresson beskriver ”Att det skulle vara 
den allra största vinsten genom att kanske få en högre användning av buss eller andra kollektiva 
färdmedel.” 

 
En osäker effekt är hur flödena i centrala Åre skulle påverkas om trafik tas bort på Årevägen och 
Stationsvägen blir enkelriktad som i skissen föreslår. Effekten skulle alltså kunna bli att trafiken 
trycks ihop ytterligare i punkter som inte riktigt tål det. Detta är något som inte har studerats riktigt 
men som eventuellt skulle behöva göras, nämner Ida. En utförlig flödes- och kapacitetsberäkning 
på Åre är därför en uppgift som behöver göras. Med en kartläggning av flödet skulle kritiska punkter 
definieras och lösningar som inte finns idag skulle troligtvis skapas.  

 
Katrin Wissing kan själv inte se några nackdelar som skulle komma med ett bilfritt Åre. En effekt 
skulle vara att det blir längre att gå, menar Katrin som själv är bilburen men som påpekar att det går 
att tänka utanför boxen och att det tar runt omkring en minut att gå från parkeringarna till Åre 
centrum. Däremot menar Katrin att fördelarna är väldigt många. Framför allt ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv så skulle Åre få ett levande torg där utsmyckningar kan göras på ett helt annat 
sätt än idag. Till skillnad från idag då det enligt Katrin endast är en asfalts-plätt med fula refuger 
skulle Åre kunna få ett mysigare torg. En önskan är att få ett helhetsgrepp, kunna göra ett trevligt 
promenadstråk ned mot bilverkstaden och få bykärnan mycket mer sammanhängande menar Katrin. 
Att koppla ihop Åre torg med parken och grottan nedåt så att en mysig bykänsla skapas menar Katrin 
är viktigt. Precis som Ida, nämner Katrin att miljön också är en faktor som påverkas positivt av ett 
bilfritt Åre. 
 

 



4.5 Strategiarbetet Bilfritt Åre 

För att komma fram till en strategi som kan göra Åre bilfritt krävs lösningar på problemen som 
stoppar Åre från att bli bilfritt idag. I intervjun med Ida Thuresson ställdes därför frågan om vad 
som idag bromsar Åre från att bli bilfritt. Svaret utgår från projektet skapat 2014, ”Parkeringar och 
flöden i centrala Åre” som redovisats i avsnitt 5.2. I svar på frågan tror Ida att det bland annat finns 
ett visst motstånd bland ägare till butiker som ligger längsmed Årevägen och som i och med 
avstängning av denna väg befarar att kundflödet skulle minskas. Ett annat motstånd kan komma 
från de två skiduthyrningarna, (tre om man räknar med Åre skidsport) som ligger runtomkring Åre 
torg och som skapar behov för kunderna att lasta i och ur sina bilar. Ida menar dock på att med tanke 
på hur flödena ser ut under högsäsong så är detta inte en praktisk funktion att ha på denna plats. Ett 
tredje motstånd berör nybyggnationen   längsmed  Årevägen som genererar trafik till och från dessa 
hus, vilket är en faktor som ej går att bli av med. 

 
Till Katrin Wissing (MP) som bland annat är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden ställdes 
samma fråga om vilket hon upplever har varit det största motståndet mot ett bilfritt Åre. Katrin 
svarar att hon gissar att det funnits ett ganska stort motstånd från företagarna som är placerade i de 
centrala delarna av Åre. Detta på grund av rädsla av bortfallande av transporter och kunder till sitt 
företag. Katrin påpekar även att hon tror att denna rädsla bland företagare runt torget kan har vänt 
lite grann, då hon hört butiksägare runt Åre torg ställa sig positivt till det senaste förslaget . 

 
Ett annat problem som diskuterades framför allt i intervju med Ida Thuresson är kopplingen mellan 
planerna för ett bilfritt Åre och parkeringar i Åre. Ida Thuresson berättar att ”Det hänger samman 
med parkeringar, därför att om trafiken tas bort på Årevägen från Åre torg så försvinner ganska 
många parkeringar som idag finns på den sträckan. Då måste bortfallande parkeringar skapas 
eftersom det ger en ständig störning att det inte finns tillräckligt med parkeringar.” 

 
Ida nämner även att i frågan om ett bilfritt Åre låser sig diskussionen  direkt i parkeringsfrågan. Ida 
menar att det är en känslig fråga som har mycket att göra med exploatering och gammal 
exploatering. Detta på grund av att när det ska byggas nytt finns en skyldighet att tillhandahålla ett 
visst antal parkeringsplatser som är grundat efter en parkeringsnorm och i Åres fall har det hänt att 
vissa inte har byggt så många parkeringar som krävs. Detta menar Ida krånglar till det i 
utvecklingsprocessen och skapar ett ältande snabbt. Katrin Wissing (MP) nämner samma sak, det 
vill säga att man inte varit tuff nog mot exploatörer som byggt i Åre och som kringgått 
parkeringsnormen eller har köpt in sig på en annan parkering vilket kommunen har godtagits. För 
att kunna lösa parkeringsfrågan har det pratats om att skapa ett gemensamt parkeringsbolag som tar 
intäkterna och bygger parkeringar. Detta är ett sätt som andra städer använt sig av för att lösa 
parkeringsfrågan. Tyvärr har detta aldrig blivit av, säger Ida och menar på det dels kan hänga på att 
det inte finns någon på kommunen som är given att ta bollen. 
 
5 Analys 

5.1 Aktuell fördjupad översiktsplan 
Förslaget om ett bilfritt Åre i den fördjupade översiktsplanen är som tidigare nämnt ett  förslag på 
tre olika nivåer som möter olika behov beroende på trafikens omfattning. Analysen av förslaget som 
helhet är kortfattad och för vissa delar otydlig. Exempelvis kunde figurerna varit mer förklarande 
och beskrivit tydligare var varje objekt var i figuren. Förslaget har tagit Åres varierande trafikflöde 
under året i beaktning vilket förutsätter en flexibilitet. Vid intervjun med Ida Thuresson ställdes 
frågan ifall deras senare skapade skiss ”parkeringar och flöden i centrala Åre” är det mer aktuella 
förslaget jämfört med förslaget i den fördjupade översiktsplanen. Ida svarade att det är den nya 
skissen som är mer aktuell eftersom förslaget i den fördjupade översiktsplanen dels har en vändplan 
utanför Hansson, vilket inte är aktuellt i den planeringen som Åre kommun sitter med idag. Den 
fördjupade översiktsplanen tar utgångspunkt i andra flöden, dock är slutprodukten ungefär 
densamma, menar Ida. 



En mer detaljerad analys av nivå ett visar att det är ett tydligt exempel på förslagets otydlighet, då 
det var svårt att veta var exempelvis hästskon har sitt geografiska läge i Åre. I intervjun med Ida 
Thuresson framkom svaret att hästskon är placerad precis vid Åre torg (se figur 8 i tidigare avsnitt). 
Nivå ett innebär att Årevägen skall ändra riktning och vara enkelriktad med flöde åt öster. Denna 
åtgärd är svår att se effekter av, eftersom den idag är enkelriktad fast åt andra hållet. Nivå ett är ett 
förslag som inte skulle medföra avgörande effekter för trafikflödet. 

 
Nivå två har en högre restriktion för trafiken än nivå ett. Nivå två har en vändplan väster om Åre 
torg på Årevägen. Detta förslag innebär att trafiken försvinner helt vid Åre torg, blir enkelriktat i 
öster riktning på Årevägen öster om torget och i båda riktningarna på Årevägen väster om Åre torg. 
I detta förslag krävs det mer yta än vad som tros finnas. En vändplan utanför Hansson precis väster 
om Åre torg och trafik i båda riktningar på Årevägen väster om Åre torg ses som en optimistisk 
tanke. Årevägen är i dagsläget enkelriktat i väster riktning, vilket är trångt som det är. Positivt är att 
trafiken försvinner helt vid Åre torg vilket skapar en trevligare miljö. 

 
Vid analys av nivå tre, kan det konstateras att förslaget medföromfattande restriktioner av trafiken. 
Intervjuerna med Ida Thuresson och Katrin Wissing visar att detta är mer en målbild som inte går 
att sikta på idag. Både Ida och Katrin nämnde att för att ta sig vidare i arbetet med ett bilfritt Åre så 
krävs det att det sker i etapper. Detta förslag skulle i framtiden vara det mest hållbara alternativet, 
beroende på hur Åre bykärna förtätas i framtiden. I och med förslagets höga grad av bilfrihet är detta 
alltså inget som kan strävas efter idag utan möjligen längre fram i tiden. En tanke kring detta är att 
det möjligtvis är genomförbart men att parkeringsfrågan måste lösas innan.  

 
För att koppla detta förslag till teorin om ”push and pull effect” kan en slutsats dras att detta  är en 
”push”-effekt som förhoppningsvis skulle kunna minska beroendet av bilen. Genom att minska 
bilens plats på de aktuella vägarna får exempelvis gångvägen en mycket säkrare och större yta. 
Genom att stänga av vägar för trafik finns det goda chanser att bygga cykelvägar av god kvalitet. 
Dessa två åtgärder kan sägas vara två stycken ”pull”-effekter som skulle medföra att människans 
beteendemönster och färdsätt blir mer hållbart. 

 

5.2 Parkeringar och trafikflöden i centrala Åre 

I intervju med Katrin Wissing menar hon att frågan om ett bilfritt Åre har i nuläget kommit två steg 
närmare. Det första är att parkeringen vid Kyrklägdan skall få en mer effektiv utformning och det 
andra är att beslutet om parkeringsavgifter har fattats och har sikte på att införas inför säsongen 
2016/2017. Projektet ”Parkeringar och flöden i Åre” är en skiss som är det mest aktuella guidelinan 
som används för att sträva efter ett bilfritt Åre. Detta förslag har inte olika nivåer som förslaget i 
den fördjupade översiktsplanen. I detta förslag ingår parkering, taxizon etc. i en och samma plan. 
Detta skapar en helhet och en underlättar en helhetssyn som klargör sambanden mellan de olika 
faktorerna. 

 
Vid tillämpning av teorin om ”push and pull effect” på projektet ”parkeringar och flöden i centrala 
Åre” kan avstängningen av Årevägen för allmän trafik väster om Åre torg ses som en tydlig ”push”-
effekt. Även planen om att enkelrikta Stationsvägen och det minskade gaturummet skapar en 
”push”-effekt. Det första steget till ett bilfritt Åre, är en effektiviserad parkering vid Kyrklägdan, 
som har tagits kan ses som ”push”-effekt men även en ”pull”-effekt. Vid intervju med Katrin 
Wissing (MP), menar hon att denna utveckling av parkering möjliggör 
pendlarparkering, till exempelvis Åre station. Denna parkering uppmuntrar alltså beteendet  till att     
välja kollektivtrafik. 

 
Vid konsekvensbedömning av detta projekt är det relativt få faktorer som påverkas av denna åtgärd. 
Eftersom att matbutikerna i Åre ligger i utkanten av bykärnan påverkas ingen av dessa två butiker 
av denna åtgärd. Det passerar heller ingen kollektivtrafik genom de berörda områdena vilket 
underlättar många punkter för ett bilfritt Åre. Hade dessa två faktorer berörts av denna åtgärd hade 
det varit graden svårare att införa ett bilfritt Åre då exempelvis många använder bilen vid handling 



i matbutiker. 
 
5.3 Analys av tänkbara effekter 

I båda intervjuerna med Ida Thuresson och Katrin Wissing framgick att den viktigaste faktorn som 
påverkas om ett bilfritt Åre införs är bykärnans attraktivitet. Detta är en effekt som påverkar trivseln 
på ett positivt sätt vilket kan kopplas till en förbättrad sociala hållbarhet i och med ett ökat 
välbefinnande. Den sociala hållbarheten kan även tänkas bli förbättrad, då ett bilfritt Åre kan skapa 
mer utrymme till människan och gaturummet kan omvandlas till ett trevligt promenadstråk. 
Ekologisk hållbarhet kan utvinnas i och med mindre utsläpp och buller i bykärnan. Detta påverkas 
även av en flyttad taxizon som i dagens läge är fylld med taxibilar som står på tomgång tror förbud 
och släpper ut avgaser. Den ekonomiska hållbarheten, är där en del av motståndet finns mot ett 
bilfritt Åre. Som tidigare nämnts i avsnitt 5.4 finns ett visst motstånd hos butiksägare som tror att 
en effekt skulle vara ett minskat flöde av kunder till sina butiker. Skulle detta vara fallet, skulle den 
ekonomiska hållbarheten påverkas negativt. Med en trevligare bykärna och en bättre plats för 
gångtrafikanter, skulle fler attraheras till butiker. En annan faktor som kan tänkas påverka den 
ekonomiska hållbarheten är sambandet mellan ett bilfritt Åre och parkeringsfrågan. I Åre krävs fler 
parkeringar och framförallt om ett bilfritt Åre skall kunna införas. Detta betyder att parkeringar 
måste kunna finansieras, vilket är ett problem som finns idag ännu inte är löst. 

 

5.4 Strategiarbetet Bilfritt Åre 
För att veta vad som krävs för ett strategiarbete för ett bilfritt Åre, har det i avsnitt 5.4 tagits fram 
vilka de främsta motstånden som finns mot ett bilfritt Åre. Dessa framtagna motstånd skall för 
tydlighetens skull framställas i punktform nedan för att enklare skapa en strategi och analys utav 
detta. 

1. Butiksägare som är oroliga för ett minskat flöde av kunder. 
2. Skiduthyrningar runt om Åre torg som skapar behovet att lasta i och ur bilar. 
3. Boende året runt som ska genomföra ärenden snabbt och därför har viljan att ställa bilen 

vid torget. 
4. Ett bilfritt Åre kräver alternativa parkeringsmöjligheter i anslutning till de centrala delarna 

av Åre. 
5. Nya hus längs med Årevägen väster om Åre torg som skapar ett flöde av bilar i och med 

in- och utfart. 
 
Det är alltså dessa fem knutar som behöver lösas för att möjliggöra ett bilfritt Åre. I en strategi 
behöver även de steg som redan tagits ses över, alltså effektiviseringen av parkeringen vid 
Kyrklägdan samt införande av parkeringsavgifter i de centrala delarna av Åre. Dessa fem punkter 
bör delas upp i mindre delsteg. Exempelvis är de steg som redan tagits kategoriserade som delsteg 
i knut nummer fyra. 

 
De tänkbara delsteg som kan lösa upp knut nummer ett är följande: 

• Undersöka de positiva och negativa effekterna som ett bilfritt Åre skulle medföra. 
• Lära sig av andra exempel, som exempelvis en ort i GAST. 
• Ha fokusgrupper och låt invånare och butiksägare vara med och utforma det bilfria Åre. 

Hur ska den yta som inte längre används för bilar utnyttjas? 
• Skapa en marknadsföringsstrategi för att locka besökare till den bilfria bykärnan i Åre  

 
De tänkbara delsteg som kan lösa upp knut nummer två är följande: 

• Två av tre skiduthyrningar är Skistar shop som finns på flera ställen utöver Åre torg, bland 
annat Rödkullen, Holiday Club, Fjällbyn etc. Behovet av bilen ska möjligen prioriteras bort 
eller så ska en alternativ lokalisering undersökas. 

	
De tänkbara delsteg som kan lösa upp knut nummer tre är följande: 

• Informera om de positiva effekter som ett bilfritt Åre skulle medföra. 



• Undersöka möjligheter för alternativa parkeringsmöjligheter i närheten. 
• Lyfta fram andra exempel, som exempelvis en ort i GAST. 
• Ha fokusgrupper och låt invånare vara med och utforma det bilfria Åre. Hur ska den yta 

som inte längre används för bilar utnyttjas? 
 
För att lösa knut nummer fyra som alltså är parkeringsfrågan krävs det stora insatser. Parkering är 
en fråga som Åre kommun jobbar mycket med idag, och Åre har haft en brist på parkeringar väldigt 
länge, framför allt under vintersäsong. För att lösa frågan om parkeringar handlar det om 
planläggning, finansiering och bygglov vilket tar lång tid. Ett införande av parkeringsavgifter är 
tänkt att införas till Åres parkeringar till säsongen 2016/2017, vilket förväntas skapa en ruljangs på 
parkeringar. Ett förslag är då att ha den dyraste avgiften vid de mest centrala parkeringarna och 
billigare ju längre ifrån Åre centrum. I och med detta kan en minskad trängsel skapas i de mest 
centrala delarna av Åre. Även fast Årevägen blir avstängd från trafik, skall en strävan alltid vara att 
ha så lite bilar som möjligt i de mest centrala delarna av Åre bykärna. 

 
Att lösa upp knut nummer fem är en utmaning, däremot kan en acceptans ges till att trafik för boende 
får ske på Årevägen väster om Åre torg men inte för allmän trafik. 

 

5.5 Jämförelse mellan Zermatt och Åre 
Den Schweiziska skidorten Zermatt är en av medlemmarna i organisationen, GAST. Orten är bilfri, 
vilket alla medlemmar i GAST är. Zermatt kan ses mer som en inspirationskälla och förebild än en 
målbild. Detta främst på grund av Zermatt som destination och det faktum att det är en slutstation, 
medan Åre har E14 som går igenom samhället och fortsätter mot Norge. Zermatt är en ort som är 
bilfri i hela området, skulle Åre bli bilfritt är den realistiska tanken idag att en del av Årevägen 
stängs av för allmän trafik och Stationsvägen begränsas. Åre är en för utspridd ort med för stora 
avstånd för att ha Zermatt som målbild. Att ha Zermatt som inspirationskälla kan hjälpa Åre att 
skapa marknadsföring med hjälp av ett bilfritt Åre och som Katrin Wissing nämnde i intervju, att 
kunna visa upp att Åre jobbar mot en hållbar destination. En annan faktor som visar på skillnad i 
destination menar Ida Thuresson i intervju att Zermatt har en annan ekonomi. 

 
6 Diskussion 

Ett bilfritt Åre har diskuterats sedan tidigt 1980-tal, det är alltså runt 30-40 år som en målbild av ett 
bilfritt Åre funnits. Ett bilfritt Åre är att det är en hjärtefråga som engagerar många och som många 
är positiva till, men som tyvärr kanske lite för ofta sätts åt sidan då mer akuta 
ämnen hamnar på agendan i samhällsplaneringen i Åre. För att kunna genomföra den strategin för 
ett bilfritt Åre som har tagits fram i denna studie, är de centrala stegen att kommunicera med 
invånare som inte ser denna åtgärd som positiv, samt att lösa det parkeringsproblem i Åre. Som 
tidigare nämnt är människan generellt sett ganska tveksam till förändringar och att åtgärden bilfritt 
Åre skapar en för stor förändring. Därför tror jag på att ta det i flera olika etapper och ha det bilfria 
som en målbild. Åre är helt klart på rätt väg, där två steg har tagits mot ett bilfritt Åre, men det 
långsamma utvecklingen tror jag beror på den bortfallande prioriteringen av denna fråga.   

 
Tidigare framfört i denna uppsats finns ett motstånd mot ett bilfritt Åre av företagare som är oroliga 
för minskat kundflöde till butiker. Att handeln skulle påverkas negativt om biltrafiken tas bort i de 
mest centrala delarna av Åre tror inte jag på. Tvärtom kan åtgärden bilfritt Åre medföra att torget 
blir livligare, får trevligare miljö att vistas i och som troligtvis kommer skapa mer nöjda besökare 
och därmed en positiv verkan på handeln. En jämförelse skulle kunna dras med en mataffär, där 
mjölken oftast står längst in i butiker tänkt så att människan skall gå igenom hela butiken i 
förhoppning om att plocka på sig mer varor än bara mjölk. I dagsläget kan en besökare till de centrala 
delarna av Åre välja att ta bilen till torget, ställa sig i 10 minuter på en lastplats eller liknande och 
springa in för att endast utföra det ärende som var tänkt från början. Parkeras bilen istället en bit 
bort vid en parkering kan besökaren lockas att inte endast utföra det tänkta ärendet utan också till 
andra butiker och därmed en längre vistelse. Ett torg och centrum skall vara skapat för enbart 



människan och inte bilen. Idag blir bilen det styrande objektet runt omkring Åre torg och 
gångtrafikanten blir tvungna  att anpassa sig efter bilarna. Detta dels på grund av att inga 
övergångsställen finns runt omkring torget och dels på grund av att området inte är bestämt ett 
”gångområde” där bilen skall anpassa sig efter gångtrafikanten. Ytterligare ett argument till varför 
jag tycker Åre skall bli bilfritt är att Årevägen och Åre torg smälter samman och därför minskas  
uppmärksamheten för gångtrafikanten på bilarna vid övergång av vägen. Detta skapar en osäkerhet 
i trafiken och ett införande av bilfritt Åre skulle därmed öka trafiksäkerheten och tryggheten. 

 
Ett införande av ett bilfritt Åre är tyvärr inte runt knuten som min förhoppning var vid start av detta 
projekt. Parkeringsfrågan har en stor koppling till bilfritt Åre och framförallt ett mer  akut problem. 
Min tro är att när parkeringsfrågan är löst i Åre och tillräckligt med parkeringar finns, så kommer 
vi komma mycket närmare ett bilfritt Åre. 

 

7 Slutsats 

Slutsatsen efter att ha gjort en fallstudie på Åre och tagit fram en strategi för att möjliggöra Åre 
bilfritt är att denna åtgärd kräver en högre prioritering i planeringen om den skall kunna genomföras 
inom rimlig framtid. Det har också blivit tydligt att det stora problemet Åre har med parkeringar 
tydligt hänger ihop med ett bilfritt Åre. Känslan är att parkeringar går före denna åtgärd och därför 
måste parkeringsfrågan kunna lösas innan ett bilfritt Åre införs. Ytterligare en slutsats är att vid 
införande av ett bilfritt Åre är det nödvändigt med en dialogprocess med Åres invånare, att skapa 
fokusgrupper för att förmedla kunskap kring vad ett bilfritt Åre skulle medföra. 

	
8 Kritisk granskning 

För att kunna göra en mer utförlig konsekvensbedömning hade en flödesberäkning av trafiken varit 
nödvändig. Då detta inte kunde genomföras kunde endast antaganden göras kring effekterna av hur 
trafiken påverkas på övriga vägar vid införande av ett bilfritt Åre. Det hade även skapat mer 
information och trovärdighet om undersökning gjorts med butiksägare runt omkring Åre torg, på 
grund av dess centrala roll i uppsatsens strategi. Detta på grund av tidsbrist kunde alltså inte 
genomföras. 

 

9 Förslag till vidare studier 

Då ett införande av ett bilfritt Åre tydligt hänger ihop med parkeringsfrågan som många gånger 
nämnts i detta arbete, skulle det vara intressant med vidare studier hur  parkeringsfrågan skulle 
kunna lösas. Detta är ett ämne som Åre kommun sitter med bäst kunskap kring och ett förslag är ett 
tätt samarbete med de för att få ett så bra resultat som möjligt. Det skulle även vara intressant med 
en utredning av trafikflödet och kapacitet i Åres centrala delar, detta för att en utveckling av 
konsekvensbedömning av ett bilfritt Åre. En vidare studie skulle även kunna genomföras kring 
synpunkter om ett bilfritt Åre från butiksägares sida. 
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10 Bilaga 1: Parkeringar och flöden i centrala Åre (arbetsskiss, ej 
beslutad utformning) 
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