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Nr Åtgärd 
Problem som 

hanteras 
Effektbedömning 

Bedömning 

genomförbarhet 

Uppskattad 

kostnad 

1 Breddning av väg 

Framkomlighet 

för alla 

trafikanter  

En breddning av vägen ökar 

framkomligheten för alla 

trafikanter. Samtidigt finns 

risk att hastigheterna ökar 

och att trafiksäkerheten för 

fotgängare och cyklister då 

påverkas negativt. 

Låg, åtgärden innebär 

att jordbruksmark 

behöver tas i anspråk 

vilket är svårt med 

tanke på arrendet (se 

avsnitt 2.3). Med tanke 

på de relativt låga 

flödena av både bilister 

och cyklister bedöms 

insatsen vara för hög i 

förhållande till nyttan.  

Hög 

2 

Förtydliga befintlig 

parkeringsyta söder 

om idrottsplatsen 

Brist på 

parkeringsplatser 

Genom att förtydliga och 

effektivisera 

parkeringsplatsen söder om 

idrottsplatsen kan fler parkera 

här och trafiken på 

infartsvägen kan minska.  

Hög, bilplatserna på den 

befintliga parkeringsytan 

kan markeras upp för 

att optimera antalet 

bilar på parkeringen 

Låg 

3 
Omplacera 

återvinningsstationen 

Brist på 

parkeringsplatser 

Genom att göra mer plats för 

bilar på parkeringsplatsen 

söder om idrottsplatsen kan 

fler parkera här och trafiken 

på infartsvägen kan minska.  

Låg, dagens placering 

stör ingen boende 
Medel 

4 
Utöka parkeringsytan 

mot väster 

Brist på 

parkeringsplatser 

Genom att bygga ut 

parkeringsplatsen söder om 

idrottsplatsen kan fler parkera 

här och trafiken på 

infartsvägen kan minska.  

Låg, åtgärden innebär 

att jordbruksmark 

behöver tas i anspråk 

vilket är svårt med 

tanke på arrendet (se 

avsnitt 2.3). 

Hög 

5 

Gång- och cykelbana 

längs med den smala 

vägen 

Trafiksäkerhet 

och trygghet för 

cyklister  

En separerad gång- och 

cykelbana mellan 

Skönadalsvägen och 

idrottsplatsen förbättrar 

tryggheten och 

trafiksäkerheten för 

fotgängare och cyklister och 

kan möjliggöra att fler barn 

och ungdomar cyklar till 

aktiviteter på idrottsplatsen. 

Låg, åtgärden innebär 

att jordbruksmark 

behöver tas i anspråk 

vilket är svårt med 

tanke på arrendet (se 

avsnitt 2.3). Med tanke 

på de relativt låga 

flödena av både bilister 

och cyklister bedöms 

insatsen vara för hög i 

förhållande till nyttan. 

Hög 
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Nr Åtgärd 
Problem som 

hanteras 
Effektbedömning 

Bedömning 

genomförbarhet 

Uppskattad 

kostnad 

6 

Hastighetssäkrad 

passage över 

Skönadalsvägen 

Trafiksäkerhet 

och trygghet för 

cyklister  

En hastighetssäkrad passage 

över Skönadalsvägen 

förbättrar tryggheten och 

trafiksäkerheten för 

fotgängare och cyklister och 

kan möjliggöra att fler barn 

och ungdomar cyklar till 

aktiviteter på idrottsplatsen. 

Medel, vägen är statlig 

och åtgärder behöver 

prioriteras och utföras 

av Trafikverket.  

Medel 

(vägen är 

statlig) 

7 

Förbjud 

motorfordonstrafik 

utan tillstånd på 

infartsvägen 

Trafiksäkerheten 

och tryggheten 

för cyklister 

ökar, möte 

mellan bilar 

undviks 

Ett förbud för 

motorfordonstrafik på 

infartsvägen till idrottsplatsen 

skulle ha samma 

trafiksäkerhets- och 

trygghetseffekter som en 

separerad gång- och 

cykelbana. Det behöver dock 

vara möjligt för fordon med 

tillstånd att köra fram till 

idrottsplatsen.   

Hög Låg 

8 

Ny cykelparkering 

nära 

omklädningsrummen 

och upprutning av 

befintlig 

cykelparkering 

Brist på 

cykelparkering 

Bättre 

cykelparkeringsmöjligheter 

nära målpunkten kan 

uppmuntra fler att cykla till 

idrottsplatsen.  

Hög Låg 

9 

Belysning längs 

infartsvägen till 

idrottsplatsen 

Trygghet för 

fotgängare och 

cyklister 

Med belysning längs vägen 

blir vägen tryggare för 

fotgängare och cyklister och 

därmed kan fler tänkas välja 

dessa färdsätt.  

Medel Medel 

10 Kommunikation 
Skjutsning i bil 

till idrottsplatsen 

Genom kommunikation kan 

idrottsföreningen medverka 

till att färre barn skjutsas i bil 

till idrottsplatsen. För goda 

resultat bör 

kommunikationsinsatser 

föregås av någon form av 

fysiska åtgärder.  

Hög Låg 
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