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1 SAMMANFATTNING  

En trafikanalys för ett område 2,1 

kilometer norr om Hemavan tätort 

vid befintligt liftsystem har utförts 

inom detaljplanearbete för Västbyn, 

Hemavan Björkfors 1:707 med flera. 

En illustrations-skiss finns 

framtagen, se figur till vänster. 

 

På E12 uppgår trafikmängder idag 

under året till 750 fordon/ dygn 

förbi planområdet. Under 

högsäsongen är motsvarande trafik 

1 500 fordon/dygn, varav tung 

trafik står för 12 %.   

 

Föreslagen exploatering och 

närliggande exploatering (bostäder 

vid Drottningvägen och utveckling 

vid Gondolbyn) beräknas öka 

trafikmängderna i området med som 

mest 3 750 fordonsrörelser/ dygn 

(högsäsong). Planen i sig alstrar  

2 750 fordonsrörelser/dygn under 

högsäsong vilket motsvarar 1 400 i 

årsdygnsmedeltrafik.  

 

Området planeras få tre nya 

skidnedfarter, en ny lift, spårcentral 

samt 3 650 bäddar fördelade på 

lägenheter, hotellrum och villor. 

Planen redovisar erforderlig yta till 

parkeringar inom planområdet. 

Gång- och cykelanslutning planeras 

inom området och förlänger 

befintlig gång- och cykelväg in till 

centrala Hemavan. Området har mellan 2–3 kilometer till regional busstrafik, flygtrafik och 

Hemavan centrum.  

 

En ny anslutning till E12 föreslås i planen. För årsdygnsmedeltrafiken räcker en trevägskorsning 

med ett körfält i varje riktning, belastningen blir låg under de flesta tidpunkter under året. Under 

högsäsong blir belastningen hög i korsningen och till exempel skulle ett vänstersvängfält eller 

en större korsningslösning behövas för god framkomlighet. Då planen både ökar trafiken och 

förändrar trafikströmmar i området kan eventuella ombyggnadsåtgärder på E12 innebära 

vägplanearbete parallellt med detaljplanearbetet.  

 

Detaljplanen och ytterligare exploatering i området kring Drottningvägen/Gondolbyn omvandlar 

området till tätbebyggt område och det bör övervägas att förlänga hastighetsbegränsningen  

60 km/h ända fram till föreslagen anslutning till planområdet. Det skulle innebära ca 550 meter 

ytterligare vägsträcka med hastighetsbegränsning 60 km/h jämfört med dagens hastighet  

90 km/h.  

 

Föreslagna byggrätter placeras minst 30 meter från E12, vilket uppfyller kraven på säkerhetszon 

för vägen.  

   

Säkerhetsåtgärder till följd av att E12 är rekommenderad väg för farligt gods krävs för  

bebyggelse inom 40 - 50 meter från E12. De höjdskillnader (vallar) och diken som finns mellan 

tänkt bebyggelse och vägen kan förstärkas på ett fåtal ställen för att erforderlig säkerhet ska 

uppnås.   
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2 NULÄGE 

Planområdet är beläget cirka 2,5 kilometer norr om Hemavan tätort och ansluter E12, Blå vägen. 

Området ligger bredvid befintlig bostadsbebyggelse och skidanläggning vid Gondolbyn. Norr om 

området finns en av de alternativa start/målpunkterna på Kungsleden som går mellan Hemavan 

och Ammarnäs.  

Planområde består idag av fjällbjörkskog upp till trädgränsen med partier av myrmark och ligger 

i en bergssluttning.  

 

 

Orienteringskarta, planområdet markerat med rött. 

2.1 TRAFIKMÄNGDER E12 

E12 trafikeras idag av 750 fordon/dygn i medel i närheten av utredningsområdet, men under 

vintern fördubblas trafiken.  

 

Diagrammen nedan är hämtade från Trafikverkets databas med trafikräkningar. Trafikmätningar 

under högsäsongen (mars 2015) visar att maxtimmen för området är mellan kl. 15-16 på 

söndagar. Då trafikeras området av 180 fordon på en timme, 2/3 åker söderut och 1/3 norrut. 

 

 

  



 

 

 

 

Uppdrag: 280842, Detaljplan Hemavan West 2018-12-20 

Beställare: Hemavan Alpint AB  

 

6(16) 

Trafikberäkning (ÅDT) norr om Hemavan, mars 2015, och teoretiskt medelflöde aktuellt 2018 (Källa: 
Trafikverket)  

2.2 HASTIGHETER 

Nuvarande hastigheter på E12 redovisas nedan. Trafikverket har genomfört tätortsåtgärder i 

Hemavan som sträcker sig fram till gränsen för tätbebyggt område (TBO) för att minska den 

barriär som vägen utgör för gående och cyklister.  

 

Nuvarande hastigheter Hemavan, planområdet rödprickat. 

2.3 GÅNG- OCH CYKELMÖJLIGHETER 

Idag finns gång- och cykelbana på den östra sidan av E12 från Hemavan centrum och norrut 

fram till infarten till Gondolbyn. Gång- och cykelvägen planeras att förlängas fram till 

Drottningvägen.   

2.4 KOLLEKTIVTRAFIK  

Närmaste busshållplats är Hemavan Solkatten som ligger vid Gondolbyns anslutning till E12, 

cirka 500 meter från området. Här trafikerar Länstrafiken Västerbotten med en linje (320) som 

går åtta turer per vecka (sträckan Tärnaby – Hemavan – Umfors).  

Till huvudhållplats för Hemavan är det 2,1 kilometer. Hållplatsen trafikeras förutom av linje 320 

av stomlinje 31 med nio turer per vecka (sträckan Umeå – Hemavan) och Lapplandspilen som 

trafikerar Stockholm – Hemavan två gånger i veckan under skidsäsongen. Hållplatslägen 

redovisas i karta i kapitel 4.7. 

Hemavans flygplats ligger tre km från planområdet. Flygplatsen trafikeras av två turer dagligen 

mellan Hemavan och Stockholm med mellanlandning i Kramfors. 

 

2.5 MÅLPUNKTER 

Mest trafik alstras under vinterhögsäsongen och målpunkter med mest betydelse för trafiken är 

därför kopplade till skidsystemet och närservice. Hemavan tätort ligger 2,1 kilometer från 

planområdet. 

 

Utifrån teoretiskt medeltrafikflöde på E12 (diagrammen i kapitel 2.1), besöksstatistik för 

liftsystemet (SLAO, 2018) samt information om antalet besökare i liftsystemet under påskveckan 

2018 har ett maximalt bilbesökarantal för liftsystemet uppskattats. Maxdag är det 2 100 

bilburna besökande i backen. Inom planområdet planeras en ny lift och tre nya nedfarter, en 

utökning av skidområdet med 10 %. Antalet besökare till skidområdet bedöms öka med 250 

stycken till följd av det ökade utbudet. Hälften av besökarna bedöms komma från planområdet 
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och har Ski-in/Ski-out. I medel åker 2 personer/ bil och parkeringsbehovet bedöms därför till 60 

platser för den föreslagna liften.  

3 OMGIVNINGSPÅVERKAN  

3.1 PÅGÅENDE EXPLOATERING I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET 

• Det pågår planarbete för området Gondolbyn där föreslagen markanvändning är 140 

lägenheter, 40 villor, hotell, kontor, butiker och restaurang. Trafikmängden beräknas 

som mest öka (under högsäsong) med 2 100 fordon/dygn till följd av planen.  

• Mellan Gondolbyn och planområdet beräknas 120–140 lägenheter och cirka 60 villor att 

byggas längs med Drottningvägen. Trafikmängden har beräknats till 600 fordon/dygn 

till följd av exploateringen (högsäsong). 

 

 

Exploatering i planområdets närhet. 

 

Trafikfördelningen på E12 vid full exploatering i omgivningen redovisas i kartan nedan 

(högsäsongsvärden i gult, ÅDT helår i grönt) 

 

Trafikmängder på E12 vid full exploatering i planområdets närhet. 

4 DETALJPLANEFÖRSLAGET  

Syftet med aktuell detaljplan är att möjliggöra en utbyggnad av skidområdet västerut med tre 

nya nedfarter och en ny expresslift. Kring backarna planeras för bostäder, friliggande hus och 

lägenheter samt service och hotell.  
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Illustrationsskiss till detaljplan för Västbyn, Hemavan, aktuell 2018-12-17. 

Varje lägenhet beräknas i snitt innehålla 5 bäddar, ett enskilt fritidshus 6 bäddar och 

ambassadörstomter 7 bäddar. Totalt i området beräknas 3 650 bäddar fördelat på: 

 

Hotell   50 rum  100 boende 

Lägenheter    ca 560 stycken 2 840 boende 

Ambassadörstomter  25 tomter  180 boende  

Villor    ca 90 stycken  530 boende 

  

Förutom boende förväntas liften och service kring denna samt spårcentral i området generera 

trafik. Beräknade värden för trafiken är maximala värden och förutsätter att det är högsäsong för 

skidåkning.  
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4.1 TRAFIKALSTRING FRÅN DETALJPLANEOMRÅDET 

Trafikalstring till följd av föreslagen maximal exploatering beräknas till 2 750 fordon/dygn 

(högsäsong) inom området se bilaga 1. Trafiken fördelas i området enligt skiss nedan.  

 

Utformningsskiss med trafikalstring, högsäsongsvärden. 
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Under högsäsong skulle tillkommande trafik från området leda till att trafikmängden på E12 

norrut blir 1 400 fordon/dygn och söderut 2 850 fordon/dygn, jämfört med dagens 

högsäsongsvärden på 500 fordon/dygn norrut och 1 000 fordon/dygn söderut.  

 

Adderas trafiken från exploateringar i planens närhet bedöms trafikmängderna öka till värdena 

enligt figuren nedan. 

 

Trafikmängder med hänsyn till omgivande exploatering.  

 

4.2 ANSLUTNINGAR TILL E12 

En ny anslutning till E12 föreslås i planförslaget. Anslutningen är placerad ungefär 500 meter 

norr om Drottningvägen på en sträcka av E12 där hastighetsbegränsningen är 90 km/h. 

Trafikmängden som tillkommer från planområdet är beräknad till 1 400 fordon/dygn i 

årsmedeltrafik, och under högsäsong 2 750 fordon/dygn.  

 

4.3 BELASTNINGSGRADER 

Belastningsgrader för infart till Västbyn har bedömts översiktligt, se figur nedan. Korsningen är 

placerad på en sträcka med hastighetsbegränsning 90 km/h. I figurerna redovisas årsdygnstrafik 

med blå punkt och högsäsongsvärden med röd punkt.  

 

  

 

Belastningsgrader för korsningen med E12 för olika hastighetsbegränsningar. 
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Belastningsgrader för korsningen med E12 för olika hastighetsbegränsningar. 

Det krävs korsningsåtgärder för att uppnå god standard i korsningen under högsäsongen, till 

exempel med ytterligare körfält på E12 och hastighetssänkning. I tabellen för teoretiskt 

medeltrafikflöde i kapitel 2.1 visas variationen i trafikmängder för E12 förbi planområdet. Det är 

en vecka som sticker ut, och de flesta andra veckorna med högsäsongstrafik har 85 % av den 

maximala trafiken redovisad i kapitel 4.1. För att lösa trafiksituationen maxveckan om problem 

uppstår skulle till exempel tillfälliga svängrestriktioner vissa tidpunkter och eller tillfällig 

hastighetssänkning förbi korsningen kunna lösa framkomligheten och säkerheten. 

 

4.4 KORSNINGSUTFORMNING 

Trafikmängderna inom planområdet är som störst vid föreslagen anslutning mot E12.  

Ombyggnation av E12 kan komma att bli aktuellt, och då trafikmängden och trafikflöden till följd 

av detaljplanen på E12 väsentligt förändras jämfört med idag kan åtgärderna kräva vägplan. 

   

 

Identifierade punkter att utreda vidare  (Bokstavshänvisning, se figur nedan) 

- Korsningsutformning av A i kombination med B och C, avståndet mellan korsningarna A och C 

är 63 meter, större avstånd krävs mellan korsningarna om vänstersvängsfält ska rymmas. 

Alternativ lösning att knyta ihop korsning A och C i en cirkulationsplats. 

- Fickor D och E till busshållplatser kräver utredning om trafiksäkerhet beroende på 

korsningslösning för A.  

- Hastighetssänkning på sträckan förbi anslutningen under högsäsong/helår, utökat tätbebyggt 

område? 

 

 
Korsningar/gatuavsnitt att utreda vidare i kommande planarbete. 

4.5 PARKERINGSBEHOV 

Aktuellt planförslag medför ett parkeringsbehov för tillkommande bostäder, hotell, skidområde 

och spårcentral.   
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Storumans kommun har ingen framtagen parkeringsnorm och generellt har kommunen vid 

bygglov tidigare krävt 2 parkeringsplatser/lägenhet. I ett annat planärende i kommunen i närtid 

har 1,5 parkeringsplatser per lägenhet godtagits, och den nya normen används även i den här   

utredningen.  

 

PLANOMRÅDET 

Användning Parkeringsbehov Summa 

Hotell – 2 500 m
2

 bruttoarea (BTA) 5 anställda samt 25 besökare per 

1000 m
2

 BTA 

75 

Spårcentral  40 

Dagbesökare liftsystem  60 

Boende liftnära - 99 lägenheter 1,5 per bostad 150 

Boende lägenhet, villa övriga ytor 1,5 per bostad inom tomt 

Parkeringsbehov utifrån planförslaget. 

I illustrationen för planen redovisas fem större parkeringsytor. Yta A och B innehåller 200 

parkeringar och är tänkt att täcka behovet för de liftnära lägenheterna (behov 150 bilplatser). 

Yta C och D innehåller 130 + 100 bilplatser och är tänkt att täcka behovet för daggäster till 

liftsystemet och längdåkare (behov 100 platser). 

Yta E består av 100 platser och ska täcka behovet för hotellet (75 platser) och servicebyggnad. 

 
Föreslagna större parkeringar i planförslaget. 

4.6 PASSAGE AV E12 

Framkomlighetsproblem för gående uppstår vid större trafikmängder än 4 000 fordon/dygn på 

vägen som ska passeras. En mittrefug vid en passage höjer trafiksäkerheten och sänker 

medelhastigheterna på fordon som passerar. Om medelhastigheten sänks till 30 km/h uppnås 

en säker passage. 

Vid större trafikmängder bör målade och hastighetssäkrade övergångsställen övervägas. 

Mängden gångtrafikanter som ska passera vägen bör också beaktas då trafiklösning ska väljas. 

Trafikanternas antal, tider för passager, ljus- och snöförhållanden, vägunderlag och 

trafikanternas trafikmognad kan göra att andra lösningar än gångpassager eller 

övergångsställen väljs.  

Planförslaget innebär inte idag att det finns något behov att korsa E12, men eventuell 

anläggning av busshållplatser och placering av spårcentral kan förändra förutsättningarna.  
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4.7 GÅNG- OCH CYKELVÄG 

Gång- cykel- och skidväg inom planområdet byggs av exploatören och ansluts till den gång- och 

cykelväg som byggs fram till Drottningvägen. Därigenom skapas en sammanhållen gång- och 

cykelbana på östra sidan av E12 från planområdet in till Hemavan centrum. 

 

 

Föreslagen gång- och cykelväg knyts ihop med Hemavan centrum. 

4.8 KOLLEKTIVTRAFIK 

Det finns parkeringsfickor på båda sidor om E12 i planområdets närhet som skulle kunna 

byggas ut till hållplatser om behovet av kollektivtrafik ökar. Passage av E12 skulle krävas för att 

nå den ena av hållplatserna och trafikmängderna är så stora att mittrefuger skulle behövas. 

Framkomligheten och siktförhållandena för gående är god under större delen av året, men 

fordonshastigheterna är höga på platsen.   

4.9 SKYDD, STÖRNINGAR 

4.9.1 BULLER 

Den 1 juni 2015 trädde en ny förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader i 

kraft (med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken). Förordningen innehåller bestämmelser om 

riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 

Bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för 

människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och förhandsbesked. 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte enligt förordningen (höjning av riktvärdena 11 maj 

2017) överskrida: 

• 60 dBA ekvivalentnivå vid fasad (65 dBA ekvivalentnivå för en bostad om högst 35 m
2

)  

• 50 dBA ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 

En höjning av bullerriktvärdena enligt beslutet innebär inte ändrade krav för ljudmiljön inomhus.  

 

Boverket tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tagit fram en broschyr 

(Hur mycket bullrar vägtrafiken?) som visar metoder för att översiktligt kunna bedöma 

ekvivalenta (genomsnittliga) bullernivåer. I tabellen nedan har ÅDT för helår använts, inte 

högsäsongsvärdena. Punkterna på E12 som har använts till beräkningarna är placerade enligt 

figur i kapitel 4.1. 

 

BULLERBERÄKNING NULÄGET 

  AVSTÅND ÅDT HASTIGHET 
DYGNSEKVIVALENT 

LJUDNIVÅ 
Avstånd där 60 dBA 
eller lägre uppnås 

E12 30 meter 750 90 km/h 60 dBA 30 meter 

BULLERBERÄKNING EXPLOATERING 

E12 50 meter 2 900 90 km/h 59 dBA 50 meter 

E12 40 meter 2 300 90 km/h 60 dBA 40 meter 
Bullerberäkning för E12 före och efter exploatering enligt modell 1 (Källa: Hur mycket bullrar vägtrafiken?) 
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Gällande riktvärden för buller vid bostäder klaras mot E12. 

4.9.2 BEBYGGELSEFRITT AVSTÅND  

Bebyggelse invid E12 är tillståndspliktigt inom 30 meter från vägområdet om området ligger 

utanför sammanhållen bebyggelse. I föreslagen skiss finns ingen byggnation närmare än 30 

meter från E12.  

4.9.3 SÄKERHETSZON  

Intill större kommunikationsstråk krävs en säkerhetszon utan byggnader och andra anordningar 

som kan äventyra trafiksäkerheten samt påverka drift och underhåll. Säkerhetszonen bestäms av 

vägens utformning, släntutformning och den aktuella hastighetsbegränsningen. För E12 är 

gällande hastighet 90km/h förbi utredningsområdet. Vägområdet inkluderar vägbana, diken, 

slänter och buffert. Säkerhetszonen räknas från vägbanekanten.  

 

Efter exploateringen (inom utredningsområdet) beräknas ÅDT längs E12 uppgå som mest till  

2 900 fordon/dygn (helår). Enligt Trafikverkets riktlinjer bör en säkerhetszon på 10 meter hållas. 

Avsikten är att uppföra byggnader minst 30 meter från E12, skyddsavståndet kommer således 

att hållas.  

4.9.4 TRANSPORTLED FARLIGT GODS 

Vid planering nära väg med transport av farligt gods ska normalt ingen bebyggelse anläggas 

närmare än 30 meter. Beroende på typ av planerad verksamhet bör en riskanalys tas fram för 

bebyggelse inom ett avstånd upp till 150 meter från transportled av farligt gods.  

 

Längst E12 transporteras farligt gods varpå det är viktig med ett skyddsavstånd från vägen. 

Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram ett utkast (2017-05-09) på riktlinjer: Riktlinjer - 

Skyddsavstånd till transportleder för farlig gods i Västerbottens län. Enligt detta sätt finns fyra 

olika kategorier för markanvändningen och bostäder samt besöksanläggning som det i detta fall 

gäller hamnar i zon D (känslig verksamhet). 

 

För att sedan veta vilket säkerhetsavstånd som krävs räknas ÅDT (genomsnittliga trafikflödet 

under ett år) ut. Enligt Trafikverkets kartfunktion NVDB (https://nvdb2012.trafikverket.se/) är 

ÅDT för tung trafik genom Hemavan 100–200. Vilken hastighet det är på vägen spelar också in 

vid beräkningen. Sträckan inom utredningsområdet är hastighetsbegränsad till 90 km/h. Enligt 

figurerna nedan ska skyddsavståndet till E12 (vägkant) vara 50 meter. Avståndet gäller utan 

säkerhetshöjande åtgärder.  

 

  

Tabellen visar skyddsavståndet från transportled med farligt gods (Källa: Riktlinjer - Skyddsavstånd till 
transportleder för farlig gods i Västerbottens län). 

https://nvdb2012.trafikverket.se/
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Alla föreslagna områden som kan bebyggas 

i planen är placerade längre bort än 50 

meter från E12, förutom ett storkvarter norr 

om boendeparkeringen, där det minsta 

avståndet är 40 meter.  

 

Delar av ytan mellan föreslaget storkvarter 

och E12 är en naturlig vall på ca 5 meter. 

Slänten ner mot vägen består av en gräsyta 

med inslag av fjällbjörkar, mellan vägen 

och slänten finns även ett dike. 

Höjdskillnaderna bedöms i sig fungerar 

som en vall och säkerställer att en avåkning 

stannar i anslutning till vägområdet. 

Vägdiket och höjdskillnaden säkerställer 

även att läckage av vätskor inte kan rinna 

mot bebyggelsen. Enligt riktlinjerna krävs 

30 meter skyddsavstånd mot väg där farligt gods transporteras när skyddsåtgärder i form av 

exempelvis vall vidtagits, se figur på nästa sida.  

 

 

 

Tabellen visar skyddsavståndet från transportled med farligt gods (Källa: Riktlinjer - Skyddsavstånd till 

transportleder för farlig gods i Västerbottens län). 

4.10 RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER  

Aktuellt område ligger inom riksintresse för friluftsliv (Vindelfjällen enligt 3 kap §6 MB), rörligt 

friluftsliv (Södra Storfjället, Norra och Södra Gardfjället och Arefjället enligt 4 kap § 2 MB) samt 

inom riksintresse för kommunikationer (E12-Blåvägen enligt 3 kap §8 MB). Väg E12 ingår även i 

det nationella stamvägnätet och är av särskild nationell betydelse samt i det av EU utpekade 

Transport Network, TEN-T. Vägarna inom TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg E12 

utgör därutöver rekommenderad väg för transporter av farligt gods.  
 

Tillkommande bebyggelse bedöms inte på ett betydande negativt sätt påverka varken nuvarande 

eller framtida nyttjande av trafikanläggningen. Den trafik som alstras av planområdet kan dock 

påverka funktionen av väg E12 avseende ökad trafik, lägre hastighet och konflikter med 

oskyddade trafikanter. Platsen är inte tidigare exploaterad och tillkommande bebyggelse 

bedöms inte påverka riksintresset för kommunikation negativt, men riksintresset berörs.  

 

Trafikmängderna från tillkommande exploatering är inte så stora att de innebär några 

framkomlighetsproblem på E12 för fordonstrafiken, men den nya korsningens utformning bör 

studeras vidare i senare skede då vägars lägen, totala mängden bäddar med mera är mer känt.  

 

Då detaljplanen och ytterligare exploatering i området kring Drottningvägen/ Gondolbyn 

omvandlar området till mer tätbebyggt område bör det övervägas att inrymma området i 

kommunens tätbebyggda område för Hemavan (lokal trafikföreskrift) samt föreslå 

hastighetssänkning på vägsträckan. 
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BILAGA 1 - TRAFIKALSTRING (TRAFIKALSTRINGSVERKTYGET, TRAFIKVERKET) FÖR 

FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNING. 

 

Notering: Gäller under högsäsong. Hotellet räknas som samhällsservice och 

liftsystemet/spårcentralen som idrottsanläggning. Se plankarta och fördelning av bäddar i 

kapitel 4.  

 
 
 

 


