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1

INLEDNING

1.1

BAKGRUND

Jokkmokks kommun avser att planlägga fastigheten Älvsborg 1:47. Området som berörs av planen
omfattar cirka 100 ha och är beläget cirka 7 km norr om centrala Jokkmokk, se Figur 1. Området är
privatägt och utgörs i huvudsak av skogsmark med inslag av våtmark.

Figur 1. Översiktskarta, detaljplanens placering anges med röd markering.

1.2

SYFTE

I samband med att en detaljplan ska tas fram för fastigheten Jokkmokk Älvsborg 1:47 har WSP fått
i uppdrag att ta fram en trafikutredning. Huvudsyftet med trafikutredningen är att undersöka hur
markanvändningen/verksamheten inom planområdet påverkar det kringliggande vägnätet, det vill
säga E45:an och väg 818, särskilt vid korsningarna.

1.3

AVGRÄNSNING

Utredningen avgränsas till detaljplaneområdet, väg 818 västerut samt E45:an vid väg 818:s
anslutning.
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2

FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1

NUVARANDE MARKANVÄNDNING

Området som berörs av planen omfattar cirka 100 ha och är beläget cirka 7 km norr om centrala
Jokkmokk, se Figur 2. Området är privatägt och utgörs i huvudsak av skogsmark med inslag av
våtmark.

Figur 2. Områdes lokalisering norr om Jokkmokk. Planområdet är markerat med röd polygon.

2.2

PLANERAD MARKANVÄNDNING

Figur 3 visar föreslagen användning inom planområdet. Detaljplanens användning är tänkt att vara
flexibel för olika typer av verksamheter eller industriverksamheter. Om planens byggrätt nyttjas fullt
ut kan det innebära cirka 22ha mark för byggnader (50 % av användningen industri) fokuserat till
den nordvästra och södra delen av planområdet. Marken kommer framförallt innefatta byggnader
med tillhörande parkeringar, interna vägar mellan byggnader, ytor för lastning och lossning av gods.
Planområdet planeras att anslutas till väg 818 via en ny infartsväg samt skapa planmässiga
förutsättningar för en extra utrymningsväg mot väg 818, vid nödläge. Se de gråa ytorna i Figur 3.
På resterande delar av fastigheten planeras befintlig skogsmark att bevaras. I naturmarkens
nordöstra del finns en våtmark.
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Figur 3. Utdrag av plankartan (hämtad 24-01-2022). Grönt område är naturområde och blått område är
användningsområde för industriändamål.

2.3

RENNÄRING

Väg 818 och planområdet (blå markering i figuren nedan) ligger mellan samebyn Sirges
vårvinterland och vinterland. E45 utgör också en svår passage mellan renarnas
uppsamlingsområden.

Figur 4 Utdrag ur översiktskartan på samebyn Sirges strategiska områden för rennäringens markanvändning.
Ansvarig utgivare: Sametinget. Bakgrundskarta: Lantmäteriet

Motorfordonstrafik på vägar påverkar renars möjlighet till fri rörelse och ökar risken för påkörningar.
Sametingets analys av trafikolyckor med renar menar att risken för olyckor bland annat beror på
årstid, trafikmängd och renhjordens storlek. Olyckor inträffar oftare vintertid när renarna rör sig i
vinterbetesmarker. Det är också vanligare att olyckor sker vid vägar med högre trafikflöden
(Sametinget, 2018).

2.4

TRAFIKFÖRUTSÄTTNINGAR - VÄG

2.4.1

Biltrafik

Planområdet är beläget söder om väg 818. Cirka 2 km väster om planområdet ansluter väg 818 till
E45:an. Österut fortsätter väg 818 mot Nattavara, ca 60 km bort. På delen närmast planområdet är
väg 818 utformad som en tvåfältsväg med bredden 6,0 meter och den skyltade hastigheten 90
km/h (Trafikverket A, 2021).
Från Jokkmokk nås planområdet via E45:an och väg 818. E45:an ingår i det nationella
stamvägnätet samt i TEN-vägnätet (TransEuropean Network - ett europeiskt infrastrukturnät).
I Sverige börjar E45:an i Göteborg och går upp till Karesuando via Blekinge. Sträckan är cirka 168
mil. På den aktuella sträckan norr om Jokkmokk är vägen utformad som en cirka 6–9 meter bred
tvåfältsväg. Den skyltade hastigheten är 100 km/h med undantag för en kortare sträcka förbi Akkats
kraftverk där hastigheten är 50 km/h.
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E45:an är utpekad som ett så kallat funktionellt prioriterat vägnät (FPV) för såväl godstransporter,
dagliga personresor, långväga personresor som kollektivtrafik. Det innebär att vägsträckan är
rekommenderad väg för alla dessa typer av transporter. Trafikverkets klassning ska bland annat
fungera som ett sätt att säkra tillgängligheten på vägnät med dessa funktioner.

2.4.2

Gång- och cykeltrafik

Ingen separerad gång- och cykelväg finns till eller inom planområdet. Av hänsyn till planområdets
relativt avskilda lokalisering, cirka 7 km från Jokkmokks tätort bedöms förutsättningar att välja gång
eller cykel som färdmedel vara små.

2.4.3

Kollektivtrafik

Ingen kollektivtrafik trafikerar väg 818. E45:an trafikeras av busslinje 44 som kör linjen GällivareJokkmokk-Boden-Luleå med fyra avgångar i vardera riktningen på vardagar. Planområdets
närmaste busshållplats på E45:an finns vid Vajkijaurs vägskäl, cirka 3 km bort.

2.5

TRAFIKFÖRUTSÄTTNINGAR - JÄRNVÄG

2.5.1

Nuläge järnväg

Inlandsbanan är en oelektrifierad järnväg som går parallellt med E45 och gör över väg 818 i en
plankorsning. Avståndet mellan väg 818:s korsning av järnvägen i plan och väg 818:s anslutning till
E45:an är cirka 70 meter. Den aktuella planpassagen är utrustad med en vägskyddsanläggning i
form av en halvbomsanläggning.
På sträckan Arvidsjaur-Gällivare, där den aktuella sträckan ingår, har Inlandsbanan en bärförmåga
på STAX 20 ton, vilket kan jämföras med STAX 22,5 ton som är standard för det svenska
järnvägsnätet. På den aktuella sträckan är hastigheten begränsad till 40 km/h eftersom banan har
klena räler. Den låga standarden avseende bärighet och hastighet begränsar banans användbarhet
och konkurrenskraft. (Trafikverket, 2020)
Regelbunden persontågstrafik på Inlandsbanan sträckan Östersund-Gällivare, där den aktuella
sträckan ingår, upphörde i början av 1990-talet. Under senare år har det funnits planer på att skapa
en tågpendel på sträckan men dessa har inte förverkligats.
I den senaste tågplanen fanns en avgång i vardera riktningen på sträckan, men bara under juni
månad. Under sommaren förekommer även turisttrafik på banan med ett par avgångar om dagen.
Därtill förekommer sporadisk trafik med chartertåg under året. Godstrafiken på sträckan ArvidsjaurGällivare, där den aktuella sträckan ingår, har under det senaste decenniet varit blygsam med
relativt små godsvolymer. Under 2020 inledde LKAB testverksamhet med kalktåg från Orsa till
Gällivare vilket ökar godsvolymerna på sträckan. Verksamheten innebär cirka ett tåg i vardera
riktningen per dag. Därtill kan banan vid enstaka tillfällen användas för omledning i samband med
störningar på Malmbanan och Stambanan genom övre Norrland. (Trafikverket, 2020)
Så sen som i början av november 2021 användes inlandsbanan för omledning av godståg till och
från Gällivare efter att ett malmtåg från LKAB spårat ur på malmbanan.

2.5.2

Utveckling järnväg

Trafikverket har studerat möjligheterna att förbättra standarden på Inlandsbanan. För en möjlig
upprustning har två olika scenarion studerats. Ett som en innebär en upprustning av bärförmågan
till STAX 22,5 ton och hastigheten 70 km/h på hela banan och ett alternativ som innebär
upprustning till STAX 25 ton och hastigheten 100 km/h på hela banan. Där det andra alternativet
kräver en betydligt mer omfattande upprustning av banan än det första alternativet.
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En upprustning av banan skulle kunna möjliggöra ett uppfyllande av Inlandsbanan AB:s målbild för
framtida trafik på en upprustad banan. Enligt målbilden skulle järnvägstrafiken på den aktuella
sträckan kunna utvecklas till att omfatta fem tåg i vardera riktningen per dygn. Av dessa skulle ett
vara persontåg och fyra vara godståg. (Trafikverket, 2020)

3

TRAFIKMÄNGDER

3.1

NULÄGE

De senaste trafikmätningarna på E45:an och väg 818 genomfördes år 2019 (Trafikverket B, 2021).
Baserat på Trafikverkets uppräkningstal för Norrbottens fjäll och inland beräknas årsdygnstrafiken
på E45 år 2021 uppgå till cirka 1 430 fordon/dygn, varav 18 % tung trafik. På väg 818 förväntas
trafiken uppgå till cirka 100 fordon/dygn, varav 15 % tung trafik.
Tabell 1: Beräknade trafikmängder år 2021.

Väg

Antal fordon
(ÅDT)

Andel tung
trafik

E45

1 430

18 %

100

15 %

Väg 818

3.2

TRAFIKPROGNOS ÅR 2040

För att studera hur den planerade utbyggnaden av planområdet påverkar de kringliggande vägarna
har en trafikprognos för år 2040 tagits fram. Trafikprognosen bygger på en generell uppräkning av
trafiken utifrån Trafikverkets trafikuppräkningstal och på beräknad tillkommande trafik från nya
etableringar inom området.

3.2.1

Generell trafikuppräkning

Trafikverket har tagit fram trafikuppräkningstal för det statliga vägnätet som uppdateras varje år.
För Norrbottens inland mellan år 2017 och 2040 är dessa 0,95 för personbilar och 1,32 för tung
trafik, vilket innebär en årlig minskning med cirka 0,22 % för personbilar och en årlig ökning med
cirka 1,21 % för lastbilar.
Tabell 2: Förväntad generell trafikökning för perioden 2017–2040.

Period
År 2017–2040

Tung trafik

Personbilar

1,32

0,95

Tabell 3: Årlig genomsnittlig trafikökning för perioden 2017–2040.

Period
År 2017–2040

Tung trafik

Personbilar

1,21 %/år

-0,22 %/år
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3.2.2

Trafikalstring

Inriktningen för det aktuella planområdet är att vara flexibel för olika typer av verksamheter eller
industriverksamhet. Således kan förväntas alstra en betydande mängd tung trafik. Utifrån områdets
storlek och den planerade inriktningen förväntas verksamhetsområdet alstra cirka 160
fordonsrörelser, (totalt båda riktningarna) med tunga fordon per dygn. Utöver tung trafik kommer
området även alstra trafik från personal och besökare. Den planerade verksamheten bedöms
skapa cirka 175 nya arbetstillfällen. Av hänsyn till planområdets lokalisering bedöms
förutsättningarna att välja andra färdmedel än bil som små. Detta innebär att möjligheterna att
begränsa antalet bilresor främst kommer att utgöras av samåkning mellan anställda.
Effekten av samåkningen kan förväntas kompensera det antalet bilresor som besökare till
verksamheten genererar. Detta gör att den planerade verksamheten förväntas genera cirka 350
fordonsrörelser/dygn från biltrafik. Sammantaget gör detta att det aktuella planområdet kan
förväntas generera cirka 510 fordonsrörelser/dygn, varav 31 % tung trafik.
Tabell 4: Förväntad trafikalstring från planområdet.

Typ

Antal fordon
(ÅDT)

Tung trafik

160

Biltrafik

350

Totalt

510

3.2.3

Trafikfördelning

Den tunga trafiken från planområdet bedöms främst ha målpunkter som nås via E45:an. Det gör att
all tillkommande tung trafik antas köra väg 818 till E45:an och där antingen kör åt söder eller åt
norr. Fördelningen på de båda riktningarna bedöms vara relativt likvärdig. Personbilstrafiken till
planområdet bedöms vara något mer spridd och i viss mån även köra österut på väg 818. Cirka 5
% av personbilstrafiken antas köra österut på väg 818 och resterande västerut till E45:an. I
korsningen med E45:an bedöms en klar majoritet, cirka 75 %, av den tillkommande
personbilstrafiken köra söderut mot Jokkmokk.
Baserat på de generella uppräkningstalen och den förväntade trafikökningen från planområdet gör
detta att trafiken på väg 818 mellan planområdet och E45:an år 2040 förväntas uppgå till ca 600
fordon/dygn, varav 30 % tung trafik. På E45:an förväntas trafiken söder om korsningen med väg
818 år 2040 uppgå till cirka 1 800 fordon/dygn, varav 22 % tung trafik. Norr om korsningen med väg
818 förväntas trafiken år 2040 uppgå till cirka 1 600 fordon/dygn, varav 25 % tung trafik.
Tabell 5: Trafikprognos år 2040.

Väg

Antal fordon
(ÅDT)

Andel tung
trafik

E45 S

1 800

22 %

E45 N

1 600

25 %

600

30 %

Väg 818
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2021 – 1 430 (18 %)
2040 – 1 600 (25 %)

2021 – 100 (15 %)
2040 – 600 (30 %)
2021 – 1 430 (18 %)
2040 – 1 800 (22 %)

Figur 5. Beräknade trafikmängder på E45:an och väg 818 år 2021 och år 2040. Andelen tung trafik inom
parantes.
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4

KONSEKVENSSANALYS MED
ÅTGÄRDSFÖRSLAG

4.1

ANSLUTNING VÄG 818

Av hänsyn till anslutningens betydande trafik i förhållande till trafiken på Väg 818 bör korsningen
utformas i enlighet med VGU (Trafikverket C, 2021). Trafiken på primärvägen är dock begränsad
och förekomsten av GC-trafik bedöms vara mycket liten vilket gör att det bedöms vara lämpligt att
utforma korsningen som typ A, dvs. en trevägskorsning utan vänstersvängfält och refug.
Anslutningen till väg 818 bör förses med stopplikt. Eftersom planområdet förväntas trafikeras med
en stor andel tung trafik behöver områdets anslutning till väg 818 utformas med utrymmesklass A
och gatuvägnätet inom planområdet så att det inte finns risk för köbildning i anslutning till
korsningen.
Enligt VGU ska lutningen på primärvägen, dvs väg 818, vara maximalt 2,5 % på en sträcka 300
meter före och efter en korsning på en väg med hastigheten 80 km/h. Där anslutningen till det nya
planområdet föreslås är lutningen på väg 818 maximalt cirka 1 %, vilket gör att placeringen bedöms
lämplig ur lutningssynpunkt. Själva den nya anslutningen, sekundärvägen, ska utformas med
vilplan enligt nedan.

Figur 6. Vilplan, principfigurer och tvärsnitt genom primärvägen.
Tabell 6: Vilplan

Vidare behöver korsningen utformas och placeras så att sikten blir god. För att åstadkomma detta
och uppfylla kraven i VGU ska korsningens sidoområden utformas enligt Figur 7. Där måttet L ska
vara större eller lika med primärvägens säkerhetszon. Vid den aktuella korsningen innebär detta
cirka 8 meter. Strax väster och öster om den föreslagna korsningspunkten (se Figur 3) finns ett
mindre backkrön (cirka 1 meters höjdskillnad på en sträcka om 450 åt vardera håll utifrån
anslutningspunkten i figur 3) på väg 818.
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Vid detaljutformningen av den nya korsningen är det viktigt att detta beaktas för att säkerställa att
sikten blir god och att anslutningen placeras på bästa sätt därefter. Det rekommenderas därför att
planmässigt möjliggöra för en flexibel placering av anslutningen.

Figur 7. Sidoområde i korsning, principfigur.

Alternativet kräver en ansökan om tillstånd för ny utfart som görs med ett formulär. Denna skickas
till och behandlas av primärvägens (väg 818) väghållningsmyndighet, Trafikverket.

4.1.1

Räddnings/utrymningsväg mot väg 818

Verksamheten som är tänkt att bedrivas på fastigheten och inom planområdet har identifierat ett
behov av räddnings/utrymningsväg som ska kunna användas vid nödlägen.
Framkomligheten på utrymningsvägen bör vara oberoende den primära infarten, det vill säga om
den primära infarten blockeras ska tillgängligheten till utrymningsvägen inte påverkas.
De topografiska förutsättningarna för att ordna en sådan väg är något komplicerad inom
planområdet. I öster finns ett stort antal naturvärden som bör bevaras och en räddningsväg mot
öster skulle kräva mycket markanspråk och hårdgörande för gata. Däremot är de
trafiksäkerhetsmässiga förutsättningarna bättre i öster (numrerat 1 i Figur 8), dels då avståndet till
primär infart är längre, dels att de siktmässiga förutsättningarna troligen är bättre.
Alternativt placeras en räddnings/utrymningsväg i den västra delen av planområdet (numrerat 2 i
Figur 8). Markanspråket på naturmark blir mindre och sträckan från allmän väg till
bebyggelseområdet är kortare. Däremot blir det två tätt intilliggande anslutningar längs med väg
818. Två närliggande anslutningar är mindre lämpligt då det kan skapa en rörig miljö för trafikanten
som antingen ska angöra området eller passera. Exempelvis transporter som ska angöra området
och inte sett platsen tidigare, som tar fel avfart eller gör hastiga inbromsningar för att det inte
framgår vilken anslutning som ska användas.
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Figur 8 Alternativ till placering av räddnings/utrymningsväg i planens norra del.

Om räddnings/utrymningsvägen placeras i planområdets nordvästra del bör denna utformas så att
den inte uppfattas som primär anslutningsväg av trafikanter på väg 818. Likväl bör den primära
anslutningen tydligt märkas ut.
Räddnings/utrymningsvägen ska likt primär anslutningsväg sökas tillstånd för, hos väghållande
myndighet, Trafikverket.

4.2

ANSLUTNING E45

Den befintliga korsningen E45 / väg 818 är utformad som en korsning typ A där trafiken från väg
818 har stopplikt. Utifrån den relativt begränsade trafiken på de båda vägarna bedöms den
befintliga korsningsutformningen vara tillräcklig kapacitetsmässigt även med trafiken år 2040. Den
planerade verksamheten inom planområdet gör dock att den tunga trafiken i korsningen kan
förväntas öka, vilket i kombination med det begränsade avståndet till plankorsningen med
Inlandsbanan på väg 818 kan komma att påverka både trafiksäkerheten och framkomligheten i
korsningen.
Avståndet mellan E45:an och Inlandsbanan är cirka 70 meter (se Figur 9), vilket gör att
kömagasinet vid bomfällning är begränsat. Kömagasinets längd innebär att det finns plats för två
lastbilar med släp mellan järnvägen och E45:an.

E-45

70 meter
V.818

Figur 9 Vägavsnitt mellan E45 och väg 818. 70 meter från korsning till plankorsning med Inlandsbanan.

I nuläget, när både tågtrafiken på Inlandsbanan och fordonstrafiken på väg 818 är begränsad, är
sannolikheten att köande fordonstrafik på väg 818 ska påverka framkomligheten på E45:an mycket
liten. Utbyggnaden av det aktuella planområdet kan dock komma att innebära en kraftig ökning av
fordonstrafiken på väg 818, där särskilt den ökande tunga trafiken är av betydelse.
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När omfattningen av lastbilstrafiken blir större ökar risken för att flera lastbilar ska behöva köa
samtidigt vid en bomfällning. I ett läge där mer än två lastbilar behöver köa samtidigt för att korsa
järnvägen och köra vidare österut på väg 818 kommer inte alla få plats i kömagasinet mellan
E45:an och järnvägen. Så länge tågtrafiken på den aktuella delen av Inlandsbana är lika begränsad
som i nuläget är dock risken för att detta i betydande omfattning ska påverka framkomligheten och
trafiksäkerheten på E45:an liten.
Som nämnt ovan finns dock planer för att höja standarden på Inlandsbanan för att kunna öka
trafiken. Där Inlandsbanans AB:s målbild anger att tågtrafiken skulle kunna utvecklas till fem tåg i
vardera riktningen per dag, varav 4 planeras vara godståg. I nuläget har inga uppgifter framkommit
för tänkta tidsintervaller för den utökade tågtrafiken. Vid en sådan utvecklingen kommer antalet
bomfällningar öka. Dessa kan förväntas bli relativt långvariga eftersom godstrafik kan förväntas
vara dominerande enligt Inlandsbanans planer, särskilt om högtrafiktillfällena för tågtrafiken och
planområdets tunga trafik sammanfaller. I ett sådant läge ökar risken för att det befintliga
kömagasinet för trafik som ska korsa järnvägen och köra vidare österut på väg 818 inte är tillräckligt
långt. För att förhindra att lastbilar som ska köra in på väg 818 blir stående på E45:an behöver
därför höger- och vänstersvängfält anläggas i korsningen i samband med en eventuell upprustning
av järnvägen om det aktuella planområdet bebyggs med transportintensiv verksamhet. Särskilt
utbyggnaden av ett vänstersvängfält är viktigt eftersom en tredje lastbilschaufför som inte i tid
upptäcker att två lastbilar redan väntar vid järnvägsövergången annars riskerar att bli stående över
hela vägen och blockera trafiken i båda riktningarna. Även högersvängfältet är betydelsefullt för att
säkerställa framkomligheten och trafiksäkerheten på E45:an. För trafik som ska köra väg 818 till
E45:an bedöms den nuvarande utformningen vara tillräcklig även vid en utökad tågtrafik till år 2040.
En risk som alltid föreligger en plankorsning med järnväg är att fordon kan bli stillastående i
spårområdet i samband med bomfällning. En riskförebyggande åtgärd är uppsättning av
varningsmärken för järnvägskorsning med bom. I nuläget sitter varningsmärken för
järnvägskorsning från bägge riktningar med förberedande vägmärken i bägge riktningar. Utöver
fysiska åtgärder som varningssystem ska också den enskilda trafikanten vara särskilt försiktig och
vara uppmärksam på om tåg eller spårvagn närmar sig. Trafikanten ska anpassa hastigheten kan
stannas före korsningen. Trafikanten ska passera utan onödigt dröjsmål. enligt § 39
Trafikförordningen (1998:1276)
I plankorsningen på väg 818 finns som ovan nämnt både varningsmärken för järnvägskorsning
samt en halvbomsanläggning som ger ljud och ljussignaler inför bomfällning. Trafikanten på väg
818 ges då en signal att stanna.

4.3

PÅVERKAN VÄG 818

Väg 818 är utformad som en 6 meter bred tvåfältsväg, vilket motsvarar den bredd då tvåfältsvägar
ska förses med mittlinje enligt VGU. Därigenom uppfyller den även kravet i VGU om att
tvåfältsvägar med hastighetsgränsen 80 km/h eller högre ska vara tillräckligt breda för att kunna
delas in i ett körfält i vardera riktningen. Vägbredden 6 meter kan dock komma att upplevas som
smal vid möte mellan lastbilar, särskilt vintertid när snövallar längs vägen kan påverka bredden.
Även efter utbyggnaden av planområdet beräknas dock trafikmängden på väg 818 vara relativt
begränsad, vilket gör att den nuvarande vägbredden bedöms vara godtagbar.
På sträckan mellan planområdet och anslutningen till E45:an, som den dominerande delen av
transporterna till planområdet förväntas belasta, är vägen utformad med en god plan- och
profilgeometri. Även vägens sidoområden har en god standard, vilket gör att sträckan bedöms ha
en tillfredsställande trafiksäkerhet i förhållande till den förväntade trafikmängden.
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Enligt Trafikverkets effektsamband är kapaciteten på en normal tvåfältsväg med hastigheten 90
km/h 1 650–1 800 fordon/timme i en riktning. ÅDT på väg 818 förväntas år 2040 uppgå till 500
fordon/dygn, vilket innebär att trafikmängden är mycket låg i förhållande till vägens kapacitet.
Sammantaget bedöms vägsträckan mellan planområdet och anslutningen till E45:an ha en
godtagbar standard i förhållande till den förväntade trafikmängden.

4.4

PÅVERKAN E45

E45:an är utformad som en cirka 6–9 meter bred tvåfältsväg på de till korsningen E45 / väg 818
kringliggande sträckorna. Den befintliga trafikbelastningen uppgår till ca 1 430 fordon/dygn, varav
18 % tung trafik. Utbyggnaden av det aktuella planområdet kommer att medföra en ökning av
trafiken. Totalt bedöms utbyggnaden av planområdet gör att trafiken på E45:an ökar med cirka 10
%. Även efter ökningen kommer E45:an dock vara en relativt lågtrafikerad väg.
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