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TRAFIKUTREDNING
1 Inledning och bakgrund
Arbete pågår med att ta fram detaljplan för fastigheterna Lien 2:3, 2:12 m fl.
Planområdet ligger strax öster om VM8:an.
Detaljplanen har varit utställd och i samband med det har Länsstyrelsen och
Trafikverket efterfrågat en trafikutredning som beskriver vilka effekter och
konsekvenser biltrafiken från exploateringen har på E14. Trafikutredningen är
framtagen som underlag till detaljplanen.
Trafikutredningen omfattar endast biltrafik och konsekvenser på E14 inga övriga
trafikaspekter inom planområdet behandlas.

2 Nuläge
Befintlig bebyggelse söder om planområdet matas via Bondevägen, planområdet
kommer också att matas via Bondevägen. E14 består av ett körfält i vardera riktning
och 60 km/h gäller som hastighetsbegränsning i punkten där Bondevägen ansluter till
Slalomsvängen som i sin tur ansluter till E14.
E14 är av riksintresse (Miljöbalken kap.3 §8) för kommunikationer. Vägar och
järnvägar riksintresseförklaras för att trygga den nuvarande såväl som den framtida
funktionen. Det innebär till exempel skydd mot att bebyggelse och verksamheter
lokaliseras för nära viktiga transportleder.
Under vintersportveckorna mångdubblas Åres befolkning vilket skapar speciella
förutsättningar när det gäller trafiksituationen. Årsmedeldygnstrafiken är generellt
relativt låg men under högsäsong blir belastningen på vägnätet under vissa tider på
dygnet ansträngd.

2.1.1 Trafikmängder
Trafikmängder på E14 samt värden för maxdygn är hämtade från Trafikverkets
hemsida. Uppskattad trafikmängd på Slalomsvängen är angivna av Åre kommun.
Underlag till beräkning för ökning av trafikmängder till år 2030 har hämtats från
Trafikverkets transportprognos. Trafikmängden på Bondevägen bedöms vara låg

då vägen endast betjänar befintliga bostäder söder om planområdet samt
bostäderna direkt väster om OKQ8.
Väg

2015

Andel
tung
trafik
2015
(%)

ÅDT 2030

Andel tung
trafik 2030
(%)

Hastighet
(km/h)

E14

4233 (ÅDT)

13

Ca 4700

16

60

E14

Ca 10 000

-

-

-

60

-

-

-

60

(maxdygn v 15)
E14

Ca 8000
(maxdygn nyår)

Slalomsvängen

80 (ÅDT)

90

50

Tabell 1 Trafikmängder
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TRAFIKUTREDNING
3 Olycksstatistik
Ett utdrag från Strada har gjorts för det aktuella planområdet. Strada är en nationell
databas där polis och sjukvård rapporterar de trafikolyckor de får kännedom om. Den
nationella olycksstatistiken baseras på uppgifter från Strada.
Sedan 2003 är polisens rapportering i Strada heltäckande. Sedan 2002 registrerar
akutsjukhuset i Östersund trafikolyckor med tillhörande personskador i Strada.
Under åren 2000-2014 har det totalt rapporterats 6 stycken olyckor i anslutning till
planområdet. Samtliga olyckor har varit lindriga. Två olyckor har varit
upphinnandeolyckor i samband med att fordon svängt in mot Kabinbanans dalstation. I
två olyckor har oskyddade trafikanter skadats i samband med påkörning. En
singelolycka har rapporterats samt en viltolycka.

Figur 1 Kartutsnitt från databasen Strada. Visar ungefärlig plats där olyckorna har ägt rum. Källa: Transportstyrelsen.
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TRAFIKUTREDNING
4 Föreslagen exploatering
Planområdet ligger strax öster om VM-8:an och till stor del norr om befintlig
bebyggelse, viss komplettering med bebyggelse kommer att ske öster om befintlig
bebyggelse. Nedan redovisas den föreslagna exploateringen.

Figur 2 Utdrag från Illustrationsplan daterad 2017-03-03

I detaljplanen tillskapas byggrätter för 13 lägenheter, varav 12 är nytillskott. Dessa är
fördelade med fem separata tomter (norr om kraftledningen) samt sex lägenheter i
flerbostadshus på Lien 2:3 samt två lägenheter på Lien 2:12 varav en är befintligt
fritidshus.
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TRAFIKUTREDNING
5 Framtid trafik
I dagsläget finns inga kända kapacitetsproblem på E14 på helårsbasis. Under
högsäsong kan det dock tidvis vara mycket trafik i anslutning till Kabinbanans
dalstation.
Normalt bedöms en lägenhet/bostad alstra 3-5 resor per dygn, då ingår boendes
resor, sophämtning och alla andra nödvändiga transporter. Bostäderna inom aktuellt
planområde förväntas i första hand användas som fritidshus, men har en standard
som medger permanentboende. Det finns inga uppgifter om att de skulle hyras ut
under tiden som ägarna själv inte nyttjar huset/lägenheterna så antaganden har gjorts
att de är att betrakta som traditionella fritidshus/permanentbostäder. Det har antagits
värdet 3 resor per dygn för att ta höjd för att bostäderna kommer att nyttjas som
permanentbostäder, vilket ger ca 36 fordon per dygn. I de fall bostäderna främst
används som fritidshus och inte hyrs ut är trafikalstringen med största sannolikhet
lägre än ovanstående beräkning. Uppräknat till år 2030 som är prognosåret som
Trafikverket använder ger det ett tillskott på ca 40 fordon per dygn från
exploateringen.

6 Samlad bedömning
I samband med planarbetet för Kabinbaneområdet och den då framtagna
trafikutredningen genomfördes kapacitetsberäkningar för korsningen
E14/Slalomsvängen. Kapacitetsberäkningen visar på att korsningen med två körfält i
tillfart respektive frånfart gör det möjligt att ca 600 fordon per timme inkommer på
E14 från väster respektive från öster samt att ca 300 angör via anslutningen från
exploateringen på Kabinbaneområdet. Den tillkommande trafiken från
exploateringsområdet Lien som är en mycket mindre volym bör utan problem kunna
hanteras.
Platsen där E14/Bondevägen/Slalomsvängen och infarten till OKQ8 möter varandra bör
få en tydligare utformning då platsen är stor och rörig och den kommande
exploateringen på Kabinbaneområdet kommer att förvärra situationen. Dock bedöms
inte exploateringen inom fastigheterna Lien 2:3 och 2:12 påverka korsningen i den
utsträckningen att det krävs åtgärder för att genomföra den exploateringen.
Förslagsvis hanteras platsen i detaljplanen för Kabinbaneområdet, då den
exploateringen kommer att generera majoriteten av tillkommande trafik till/från E14
och är geografiskt närliggande.
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