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1 INLEDNING & SYFTE 

Bräcke kommun ska ta fram en detaljplan för området Viken i Gällö, Bräcke kommun. I 

området har en skidtunnel i naturberg, Mid Sweden 365, anlagts. Det finns planer på 

ytterligare etableringar i det direkta närområdet vilket föranleder behovet av en 

detaljplan. I detaljplanen kommer det prövas för följande markanvändning, ett 

aktivitetsområde i anslutning till skidtunneln, ett mindre handelsområde samt minst 

två områden för bostäder (i form av turistbostäder). Se figur 1. 

 

 

Figur 1 - Detaljplaneområdet. Bildkälla: Arkitekterna Krook & Tjäder AB, redigerad av Tyréns. 

I arbetet med detaljplanen ska bland annat trafik- och bullerutredning och riskanalys 

tas fram. 

 

Syftet med denna trafikalstringsberäkning är att ta fram underlag till bullerutredningen 

som genomförs för detaljplanen. En trafikprognos för väg 568 till prognosår 2040 

kommer att tas fram med hjälp av Trafikverkets trafikuppräkningstal. 

 

Beräkningarna är framtagna av Martin Johansson, trafikplanerare Tyréns, samt Joakim 

Janmyr, trafikplanerare Tyréns. 

2 FÖRESLAGEN EXPLOATERING ENLIGT DETALJPLAN 

Följande fastigheter omfattas av detaljplanearbetet. 

 

• Ubyn 2:121 
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• Ubyn 1:27 

• Ubyn 2:119 

 

I detaljplanen ska markanvändning för centrum/handel, bostäder (tillfälliga/turistiska) 

samt ett aktivitetsområde för skidtunnel där det bland annat ska finnas kontorshus, 

servicehus och möjliggöras för centrumändamål. Se figur 2. I figuren har numrering av 

områden lagts till. 

 

 

Figur 2 - Detaljplaneområde med markanvändning och uppskattade ytor för de olika funktionerna. 

Bildkälla: Arkitekterna Krook & Tjäder AB, redigerad av Tyréns. 

Område 1: Turistiskt/Tillfälligt boende om cirka 3000 kvm BTA. 

 

Område 2: Turistiskt/Tillfälligt boende om cirka 1000 kvm BTA, cirka 13 stugor. 

 

Område 3: Centrum/Handel om cirka 800 kvm BTA. 

 

Område 4: Turistiskt/Tillfälligt boende om cirka 1000 kvm BTA, cirka 13 stugor. 

 

Område 5: Turistiskt/Tillfälligt boende om cirka 2000 kvm BTA, cirka 30 stugor. 

 

Område 6: Aktivitetsområde, ”kontorshus” om cirka 500 kvm BTA, ”servicehus” om 

cirka 450 kvm BTA, stugor om cirka 125 kvm BTA, skidtunnel om cirka 1500 + 11 000 

(i berg) kvm BTA.  

3 TRAFIKFLÖDEN OCH TRAFIKPROGNOS 

Utanför de fastigheter som berörs av detaljplanearbetet ligger väg 568. Trafikverket är 

väghållare för väg 568. Vägen har hastighetsbegränsning 80 km/h. 
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3.1 TRAFIKMÄTNING 

Trafikverket genomför trafikmätningar på sina vägsträckor med jämna mellanrum. 

Trafikmätningar görs vid flera tillfällen under ett år för att kunna få fram ett 

representativt trafikflöde i form av årsdygnstrafik (ÅDT). På Väg 568 genomfördes de 

senaste trafikmätningarna under 2016 och resulterade i ett ÅDT-flöde enligt nedan. 

Inom parentes anges ett osäkerhetsvärde som visar på variationen av trafiken över 

året. 

 

• ÅDT-flöde totaltrafik: 530 fordon/dygn (± 20 %) 

• ÅDT-flöde tung trafik: 60 fordon/dygn (± 26 %) 

 

Andelen av trafiken som sker under morgonens respektive eftermiddagens maxtimmar 

uppgår till drygt 8-10 % av totaltrafiken. 

3.2 TRAFIKPROGNOS ÅR 2040 

En trafikprognos ska tas fram för väg 568 för prognosår 2040. Beräkningen av 

trafikprognosen genomförs med hjälp av Trafikverkets trafikuppräkningstal
1

 för 

Jämtlands län. Prognosen gäller för perioden 2017-2040, men då trafikmätningen för 

väg 568 är genomförd under 2016 så utökas prognosen att gälla detta år också. 

 

För Jämtlands län gäller följande trafikuppräkningstal under perioden 2017-2040 för 

personbilar: 1,15 vilket motsvarar en årlig ökning om 0,61 %/år. 

 

För tung trafik gäller följande trafikuppräkningstal under perioden 2017-2040: 1,34 

vilket motsvarar en årlig ökning om 1,28 %/år. 

 

Se tabell 1 för trafikprognos för år 2040. 

 

Tabell 1 - Trafikprognos för väg 568 år 2040. 

ÅDT totaltrafik 2016 ÅDT tung trafik 2016 ÅDT totaltrafik 2040 ÅDT totaltrafik 2040 

590 f/d 60 f/d 710 f/d 90 f/d 

4 TRAFIKALSTRING OCH NÄTUTLÄGGNING 

En trafikalstringsberäkning för detaljplanens föreslagna exploatering har genomförts. 

Trafikalstringsberäkningarna har genomförts med hjälp av Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg och med hjälp av erfarenhetsvärden. 

 

För markanvändningen Centrum/Handel har Trafikverkets trafikalstringsverktyg 

använts. 

 

För markanvändningarna Tillfälligt boende och aktivitetsområdet har 

erfarenhetsvärden för trafikalstringsberäkningar använts. 

 

 
1 ”Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2017-2040-2065”. Trafikverket 2020. 
https://www.trafikverket.se/contentassets/fa072eeb2fb24cada5c4142e4ad84ad1/2020/trafikuppr
akningstal---vaganalyser-eva-och-manuella-berakningar-200615.pdf (Hämtad 2021-06-02) 

https://www.trafikverket.se/contentassets/fa072eeb2fb24cada5c4142e4ad84ad1/2020/trafikupprakningstal---vaganalyser-eva-och-manuella-berakningar-200615.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/fa072eeb2fb24cada5c4142e4ad84ad1/2020/trafikupprakningstal---vaganalyser-eva-och-manuella-berakningar-200615.pdf
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Trafikalstringsberäkningarna har genomförts för ett antaget medeldygn under 

sommarhalvåret då aktivitetsområdet är välbesökt och beläggningen på de turistiska 

boendena är höga. 

4.1 ANTAGANDEN KRING ERFARENHETSVÄRDEN 

Ett antal antaganden görs kring markanvändningarna för aktivitetsområdet samt 

turistboendena. 

 

För aktivitetsområdet har information om besöksstatistik erhållits från beställare för år 

2020 då omkring 8 000 besök till området genomfördes. 2020 bedöms inte som ett 

representativt år med tanke på hur Corona-pandemin slog mot Sverige och besöksmål i 

synnerhet. Med anledning av detta antas antalet besök till aktivitetsområdet vara högre 

under ett år. Enligt uppgifter på aktivitetsområdets hemsida
2

 har skidtunneln en 

kapacitet att hantera 200 skidåkare samtidigt vilket kan motsvara 2000 besökare per 

dygn om alla skidåkare tränar en timme per dag. I brist på annat underlag genomförs 

ett antagande om att området har en beläggning på 40 %, vilket i så fall motsvarar 800 

besökare per dag. I dessa besök ingår trafik till och från kontorshus och servicehus 

som ligger placerat i området. 

 

För område 1 ska boenden om cirka 3000 kvm BTA anläggas, vilket motsvarar drygt 39 

stugor (ett antagande om att stugorna är drygt 75-80 kvm stora). 

 

Trafikalstringen för de turistiska/tillfälliga boendena beräknas utifrån en uppskattning 

av antalet resor till och från boendena och en antagen beläggningsgrad av boendena. 

Det antas att boende genomför i snitt två ärenden per dag till och från boendena, 

vilket då motsvarar totalt fyra resor per boende. För trafikalstringsberäkningen antas 

boendena ha en beläggning som uppgår till 75 %. 30 – 40 % av resorna från boendena 

antas gå till och från skidtunneln och dras därmed bort från antalet besök till 

aktivitetsområdet. 

4.2 TRAFIKALSTRINGSBERÄKNING 

Trafikalstringsberäkningarna har genomförts områdesvis. För område 3 har 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg använts, för övriga områden har 

trafikalstringsberäkning med hjälp av erfarenhetsvärden utförts. 

 

Område 1 

Boende: 39 stugor * 4 fordonsrörelser/dygn * 75 % beläggning = 117 resor/dygn 

 

Område 2 

Boende: 13 stugor * 4 fordonsrörelser/dygn * 75 % beläggning = 39 resor/dygn 

 

Område 3 

Besök till och från centrum/handel antas primärt ske från boendena i området. Med 

anledning av detta har trafikalstringsverktyget använts för att uppskatta antalet 

arbetande i området. 

 

För en handelsyta på 800 kvm BTA beräknar trafikalstringsverktyget antalet anställda 

till 12 stycken. Anställda gör två fordonsrörelser om dagen, till och från arbetet. 

 

Centrum/Handel: 12 anställda * 2 fordonsrörelser/dygn = 24 resor/dygn 

 

 
2 ”Om oss – Fakta” Mid Sweden 365. https://midsweden365.se/om-oss/ (hämtad 2021-06-02) 

https://midsweden365.se/om-oss/
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Område 4 

Boende: 13 stugor * 4 fordonsrörelser/dygn * 75 % beläggning = 39 resor/dygn 

 

Område 5 

Boende: 30 stugor * 4 fordonsrörelser/dygn * 75 % beläggning = 90 resor/dygn 

 

Område 6 

Boende: 4 stugor * 4 fordonsrörelser/dygn * 75 % beläggning = 12 resor/dygn 

 

Aktivitetsområde: För aktivitetsområdet så antas 800 besök ske om dagen. Av dessa 

står 40 % av boendena i området för besök vilket motsvarar att 40 besök kan dras bort 

(99 boenden * 40 % = 40 besök). 760 besök till området sker utöver dessa och varje 

besökare genererar två fordonsrörelser, till och från området. 

 

760 besök * 2 fordonsrörelser = 1 520 resor/dygn  

 

Summering av alstrad trafik: 1 841 resor/dygn 

4.3 NÄTUTLÄGGNING AV TRAFIK 

Ett antagande om fördelning av trafiken till och från detaljplaneområdet har tagits 

fram. Det antas att 70 % av trafiken kommer österifrån på väg 568 och 30 % kommer 

västerifrån. Antagandet gäller för alla områden i kapitel 4.2. 

 

I figuren nedan presenteras trafiken på dygnsnivå i detaljplaneområdet. Trafik till och 

från område 2 och 4 angör via väg 568 väster om infart till aktivitetsområdet. Se figur 

3. 

 

 

Figur 3 - Nätutläggning av motorfordonstrafik i detaljplaneområdet. 

4.4 FÄRDMEDELSFÖRDELNING 

I trafikalstringsberäkningarna ovan har antagandena gjorts att trafiken som ska nyttja 

de tillfälliga/turistiska boendena är semestertrafik som kommer från andra delar av 

landet. Denna trafik sker primärt med bil. Kollektivtrafiken till och från området består 

av en buss som har upp till fyra turer per dag (två av dessa turer måste beställas). Den 

tillkommande trafiken till detaljplaneområdet har därmed antagits enbart bestå av 

biltrafik. 


