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FÖRORD  
 
För att utveckla ett internationellt transportstråk som Blå vägen TET-E12 krävs prioriteringar, 
kunskap och gränsöverskridande internationell samverkan. På nationell nivå hanteras investe-
ringskalkyler och beslut om åtgärder som går över nationsgränser mer ad hoc än projekt som 
är centralt placerade i nationerna. Det gäller samtliga länder i Norden. Aktörer längs stråk som 
binder samman gränsregioner har därför en mer komplex situation att hantera än andra 
regionala aktörer. Behovet att bygga egen regionalt förankrad kompetens inom transport-
politik, transportekonomi, logistik, planering och transportsystemorienterade data är därför 
betydande. 
 
Denna rapport har tagits fram inom det nordiska forskningsprojektet ”E12 Atlantica BA3NET” 
(i kortform BA3NET eller BA3NET). Finansiärer är INTERREG Botnia-Atlantica, Kvarkenrådet, 
Trafikverket i Sverige, Statens vegvesen och Jernbanedirektoratet i Norge, Föreningen Blå 
vägen, MidtSkandia, Nordland fylkeskommune, Österbottens Förbund och Vasa stad. De tre 
universiteten har ställt olika faciliteter till projektets förfogande. Författarna av denna rapport 
är från CERUM vid Umeå universitet i Sverige. Den nordiska forskningsgruppen  inkluderar 
även Professor Petri Helo vid Vasa universitet i Finland, Professor Gisle Solvoll samt 
Försteamanuens Thor-Eric Sandberg Hanssen, båda vid Nord universitet i Norge. Författarna 
och undertecknad vill rikta ett varmt tack för de kommentarer, förslag och stimulerande 
diskussioner som gjort arbetet i forskargruppen så stimulerande.   
 
I rapporten presenteras data över genomsnittlig årsdygnstrafik (ÅDT) längs TEN-T E12 stråket. 
Utvecklingen över tiden jämförs med andra vägar. Här rapporteras även mätningar från fyra 
fasta mätstationer placerade längs E12. Här påbörjas även en analys av var brister i 
transportstråket finns i relation till stråkets förbättringspotential. 
 
Ett syfte med BA3NET har varit att öka tillgängligheten till stråkrelaterade data för besluts-
fattande aktörer i Botnia-Atlanticaregionen. BA3NET har här arbetat nära INTERREG Botnia-
Atlantica projektet ”E12 Atlantica Transport”.  
 
I projektet är vi mycket tacksamma för konstruktiva synpunkter från bl.a. Gunnar Isacsson 
Trafikverket, Mats Bengtén Trafikverket Region Nord, Tor Nicolaisen Jernbanedirektoratet, 
Oskar Andreas Kleven Statens vegvesen, Taneli Antikainen Väylä, Andreas Forsgren Umeå 
kommun, Mathias Lindström Kvarkenrådet, Tero Voldi Österbottens förbund, Mårten Edberg 
Region Västerbotten samt Anders Östergård NMT-centralen. Samtliga deltagare i referens-
gruppen för projektet BA3NET. 
 
Som projektledare vill jag tacka författarna och övriga medarbetar i BA3NET för deras insatser. 
BA3NET visar på möjligheten att med systematiska och långsiktiga insatser utveckla ny kunskap 
och stark samverkan mellan Botnia Atlanticaregionens universitet. 
 
Umeå den 16 september 2019 
 
 
Jeanette Kjellberg 
Projektledare BA3NET 
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1. INLEDNING 
 
I en allt mer internationell ekonomi och med fortsatt integration inom EU ökar efterfrågan på 
gränsöverskridande transporter. Behovet av samverkan ökar när det gäller utvecklingen av 
det europeiska transportnätverket. I Norden och i Botnia-Atlantica regionen krävs därmed att 
de nationella planeringsprocesserna utvecklas och anpassas till ökade gränsöverskridande 
flöden. Bristen på strukturerad nordisk samverkan inom transportområdet har inneburit att 
gränsregioner som bildar samverkansorganisationer för att stärka transportlänkar och stråk  
utvecklar egen kompetens och kunskap för att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla sina stråk. 
TEN-T E12 är ett sådant stråk där regionala aktörer ända sedan 1960-talet aktivt verkat för att 
stärka stråket. 
 
Nyttjandegraden av ett nätverks olika delar, dvs efterfrågan på transporter i nätverket,  är en 
central faktor när det gäller att förstå ett regionalt transportsystem och dess infrastruktur. En 
bild av nyttjandet av vägnätet kan erhållas genom att mäta trafikflödet på olika vägsträckor. I 
denna rapport presenteras analyser baserade på trafikmätningar längs TEN T- E12 stråket. 
Europavägen E12 binder, som framgår av Figur 1, samman Mo i Rana i Norge med centrala 
delar av Västerbottens län samt når Österbotten via färjan mellan Umeå och Vasa hamnar. I 
Finland fortsätter E12 till Helsingfors.  I Sverige har Trafikverket ansvaret för drift, underhåll 
och andra åtgärder på vägen. Umeå och Vasa kommuner har tagit ansvaret för vägens hamnar 
och färjan som leder vägen över Kvarken. 
 
 
 

 

Figur 1. Viktiga vägstråk för persontrafik i Botnia-Atlantica regionen. Källa: Ramböll 
(2017) Systemanalys E12 Atlantica Transport. 
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Syftet med denna rapport är att ställa samman information om trafikflödena längs TEN-T E12 
stråket. Data består av Trafikverkets periodvisa icke-stationära mätningar med slang samt fyra 
fasta mätstationer som testats inom projektet INTERREG Botnia-Atlantica projektet ”E12 
Atlantica Transport”. Dessutom inleds en diskussion om vad som påverkar trafikflödet, dvs 
konsumtionen av vägkapacitet, på olika delar av stråket. Avslutningsvis diskuteras även åtgär-
der som kan komma att reducera trafikanternas kostnad för att färdas mellan  målpunkter 
längs stråket.  
 
 

2. TRAFIKVERKETS MÄTNING AV TRAFIKFLÖDEN  
 
Trafikverket mäter användandet av vägkapitalet, antal fordon som trafikerar en vägsträcka 
under ett år, med hjälp av slumpmässigt placerade ”slangmätningar” under olika mätperioder 
på olika delar av vägnätet. Slangmätningarna ger en databas som används för att uppskatta 
ett genomsnittlig dagligt trafikflöde för ett givet år, ett vägsegments årsdygnstrafik (ÅDT). Det 
årliga flödesgenomsnittet beräknas från de observationer som gjorts under olika mätperioder 
med hjälp av en årsprofil, så kallade indexkurvor för olika typer av vägar. Indexkurvorna ger 
sannolikheter för trafik under årets samtliga dagar. Kurvorna ger en vikt för sannolikheten för 
trafik under en dag. Genom att anpassa det värde som uppmätts under en period till den 
vikten kan sannolika flöden under övriga delar av året beräknas. Det gör det möjligt att välja 
olika tidpunkter under året som mätperiod.  
 
Varje ny mätperiod ger ytterligare data till anpassningar av indexkurvorna samt anpassningen 
av dessa till en enskild vägsträcka. När den mest sannolika fördelningen av trafiken över ett år 
är beräknad kan den genomsnittliga årsdygnstrafiken beräknas för en vägsträcka. Det bör även 
nämnas att ÅDT mätningarna inte ger någon information om vilka reseärenden enskilda 
fordon representerar eller deras mål- och startpunkter. 
 
Olika indexkurvor representerar olika typer av trafikflödesmönster över ett år. Trafikverket 
använder 33 olika indexkurvor. För att beräkna ÅDT rätt blir det därmed viktigt att anpassa 
data från en mätperiod på en vägsträcka till den för vägsträckan mest relevanta indexkurvan. 
Självfallet är det idet arbetet viktigt att rätt identifiera säsongsvariationerna i flödet på de 
vägar som beräkningarna gäller. Säsongsmönstret kan variera betydligt mellan olika vägar-
sträckor. Utpräglade turistvägar får ett annat säsongsmönster än vägar som huvudsakligen 
används för arbetspendling. 
 
Det övergripande mönstret för årsdygnstrafiken år 2016 i Botnia-Atlantica regionen framgår 
av Figur 2. Befolkningstäthet och befolkningsstorlek är två avgörande faktorer för att förklara 
flödets storlek. Dessutom är genomfartstrafik längs kusterna och besöksnäringsrelaterad 
trafik en källa till flöden. Betydelsen av E12 för de öst-västliga flödena i regionen framgår här 
tydligt. Figuren ger en bild av flödena. För trafikplaneringen är utvecklingen i flödena över tid 
även viktig. Stabil tillväxt i ÅDT på ett vägavsnitt som kan förklaras av en befolkningstillväxt 
eller industriell utveckling i platser kopplade till vägavsnittet ger incitament att studera 
kvalitetsförbättringar på vägavsnittet.    
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Figur 2. Årsdygnstrafik (ÅDT) i Botnia-Atlantica regionen med omgivningar. Källa: 
Ramböll (2017) Systemanalys E12 Atlantica Transport. 

 
I Tabell 1 nedan presenteras estimerade flöden av ÅDT från åren 1993 och 2015 för några 
vägsegment av TEN-T E12. I tabellen har som jämförelse dessutom ytterligare data för några 
vägsträckor längs E10, Väg 95 och E14 lagts in. 
 
Tabellen illustrerar, liksom Figur 2, tydligt det generella samband som gäller mellan 
befolkningens storlek i nätverkets noder, närheten till bostäder, arbetsplatser och köpcentra 
samt trafikflödet. Som jämförelse och för att få perspektiv på flödena längs E12 kan andra 
vägsträckors flöden användas.  
 
Som framgår av tabellen återfinns de största vägflödena i Norrland på E4 mellan Birsta 
köpcentrum och Norra brofästet för bron i Sundsvall. Här kan det genomsnittliga trafikflödet 
uppgå till 30 000 fordon, med uppskattade maxflöden på 33 000 fordon per dag under 
sommarmånaderna.  
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Tabell 1.   Genomsnittlig ÅrsDygnsTrafik (ÅDT) för statliga vägsträckor med 
gränspassager mot Norge samt referensvägsträckor i Norrland. År 1993 samt 
observationer från perioden 2015-2018. Källa: Vägtrafikflödeskartan, 
Trafikverket.  

VÄGSTRÄCKA 
ÅDT 
1993 

ÅDT 2015 
ABSOLUT 

FÖRÄNDRING 
PROCENTUELL 
FÖRÄNDRING 

E12        Umeå hamn 1 300 860 -  440 - 33 

E12        Obbolavägen 3 090 6 200 3 110 100 

E12/E4  Kolbäcksbron - 17 312 (2019) - - 

E12        Kullavägen – ”Gasaremsan” 7 770 14 190 6 420 83 

E12        Brännland 4 810 6 500 1 690 35 

E12        Vännäs-Vännäsby 4 960 6 380 1 420 29 

E12        Väster Tvärålund 1 310 1 480 170 13 

Väg 363 Öster Vindeln - 1 780 (2017) - - 

E12      Lycksele Rondell v 365 3 080 3 560 480 16 

E12     Lycksele bro över Ume älven 10 660 11 740 1 080 10 

E12      Kattisavan 890 960 70 8 

E12      Gunnarn 670 750 80 12 

E12      Barsele 830 950 80 10 

E12/E45 Stensele-Storuman 3 300 3 100 - 200 - 6 

E12      Storuman centrum 3 000 3 000 0 0 

E12      Slussfors 600 900 300 50 

E12     Tärnaby Centrum 1 800 1 670 - 130 -7 

E 12    Hemavan Centrum  - 3 000-6 000 (2011) - - 

E 12    Gränsen Norge/Sverige 170 600 430 252 

     

E10    Gränsen Björkliden - Norge 430 640 210 49 

     

Väg 95 Gränsen - Våggatjolme 170 340 170 100 

     

E14    Norska gränsen - 2 120 - - 

E14    Öster Storlien 530 1 240 711 134 

E14    Väster Östersund - 4 710 (2018) - - 

E14    Väster Ånge 1 420 2 110 (2018) 690 49 

E14    Väster Sundsvall  - 9 700 (2018) - - 

     

E4     Lögdeå 3 290 5 890 2 600 79 

E4     Lövånger 2 560 3 910 1 350 53 

E4     Örnsköldsvik Norr Centrum - 20 700 (2018) - - 

E4     Sundsvall Norr Brofäste - 30 000 (2018) - - 

E4     Gränsen Finland  
         Väster Haparanda 

3 200 4 700 1 500 47 

 
 
När det gäller E12 är det på Kolbäcksbron i Umeå där E12 och E4 delar vägsträcka som de 
största flödena uppstår. Här kan genomsnittsflödena uppgå till 17 000 fordon. Även om det 
inte finns data för toppflödet på den vägsträckan kan sommarflödet förväntas vara över 
20 000 fordon. De flödena är däremot inte i nivå med E4 i Sundsvall eller på E4 norr om genom-
farten i centrum av Örnsköldsvik.  
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Trots att flödena på vägsträckor i närheten av Umeå ökat starkt har t.ex. inte flödet i hamnen 
vid Patholmsviken ut mot färjeläget nått tillbaka till trafikflödet från år 1993. Det hänger till 
en del samman med utvecklingen i färjetrafiken. Som framgår av Figur 3 minskade trafiken 
drastiskt under slutet av 1990-talet. Flera faktorer förklarar nedgången och den svaga utveckl-
ingen därefter. Bland annat innebar avskaffandet av Taxfree på sträckan att trafiken ställdes 
inför nya utmaningar. Med den nyrenoverade färjan och en ökad trafikering torde trafiken 
efter 2015 ha ökat på sträckan. Men även den mycket svaga ekonomiska utvecklingen i 
Norrland under 1990-talet kan ha bidragit. Dessutom ökade intresset för resor mot Asien. 
 
 
 

      

Figur 3.  Passagerarresor med färjan mellan Umeå och Vasa från år 1970 till 2014. 
Några år är överlappande.  

 
Följer vi E12 från kusten till norska gränsen ser vi inledningsvis att trafiken på sträckor utanför 
tätort mellan Umeå och Vännäs tenderar att ligga på över 6 000 ÅDT. Efter Vännäs mot 
Lycksele uppgår ÅDT generellt till över 1 000 fordon. På bron över Umeälven i Lycksele passe-
rar  i genomsnitt över 11 000 fordon per dygn med maximala värden på sommaren på runt 
12 500 fordon. Bron i Lycksele är således en av de mer trafikerade delarna av E12 stråket. Efter 
Lycksele har vid Gunnarn öster om Storuman däremot flödet sjunkit under 800 fordon. Mellan 
Storuman och Tärnaby är det även ett svagare trafikflöde, vilket 900 ÅDT vid Slussfors visar. 
Trafikutvecklingen på Slussforsavsnittet har däremot varit relativt stark sedan 1993. I Tärnaby 
och speciellt i Hemavans centrum ökar trafikflödena åter rejält. Enskilda dagar kring större 
helger kan flödet motsvarande trafikflödet på E12 i Umeåområdets utkanter.  
 
Väster om Hemavan reduceras trafikflödet till cirka 600 fordon vid den norska gränsen. Gräns-
trafiken mot Mo i Norge har däremot ökat med drygt två gånger det flöde som uppmättes år 
1993, vilket signalerar något om den utveckling som nu sker i Hemavanområdet men även den 
betydelse gränshandeln fått. Generellt har gränstrafiken mot Norge ökat sedan 1993. Den 
största ökningen i absoluta tal ser vi i gränstrafiken mot Finland vid Haparanda. Det är även 
den gränspassage i Norrland som har det högsta trafikflödet med 4 700 fordon. 
 
Jämför vi de i Tabell 1 markerade gränspassagerna mot Norge, ser vi att E14 mellan 
Åre/Östersund och Trondheim är den dominerande gränspassagen med över 2 000 fordon per 
dag. Trafiken på E12 och E14 är betydligt lägre men inbördes mer jämförbara, även om den 
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senare haft en stabilare trafiknivå över tid. Väg 95 har lägre flöden. Det pågår dock arbeten på 
båda sidor om gränsen längs väg 95, som kan komma att öka den trafiken. 
 
De av Trafikverket rapporterade ÅDT värdena anger årliga genomsnitt för trafikflödet. Som vi 
berört finns givetvis över året en betydande säsongsvariation. De dagsvärden och därmed de 
säsongsmönster Trafikverket uppskattar med hjälp av indexkurvornas vikter och undersök-
ningsperiodernas data framgår nedan i figurerna 4 till 10 för olika delar av E12. 
  

 

 
 

Figur 4.  Uppskattade dagsvärden och  säsongsvariation i trafikflödet på E12 vid Umeå 
hamn 2015. Röd linje markerar genomsnittlig årsdygnstrafik (ÅDT). Källa: 
Vägtrafikflödeskartan, Trafikverket.  

 

 

Figur 5.  Uppskattade dagsvärden och  säsongsvariation i trafikflödet på E12 vid 
Brännland mellan Umeå och Vännäs 2015. Röd linje markerar genomsnittlig 
årsdygnstrafik (ÅDT). Källa: Vägtrafikflödeskartan, Trafikverket.  
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Figur 6.  Uppskattade dagsvärden och  säsongsvariation i trafikflödet på E12 vid 
Bastuselet, väster om Tvärålund mellan Vännäs och Lycksele 2015. Röd linje 
markerar genomsnittlig årsdygnstrafik (ÅDT). Källa: Vägtrafikflödeskartan, 
Trafikverket.  

 
 
 

 
 

Figur 7.  Uppskattade dagsvärden och säsongsvariation i trafikflödet på E12 vid 
Kattisavan/Umgransele mellan Lycksele och Storuman 2015. Röd linje 
markerar genomsnittlig årsdygnstrafik (ÅDT). Källa: Vägtrafikflödeskartan, 
Trafikverket. 
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Figur 8.  Uppskattade dagsvärden och  säsongsvariation i trafikflödet på E12 vid Barsele 
öster om Stensele 2015. Röd linje markerar genomsnittlig årsdygnstrafik 
(ÅDT). Källa: Vägtrafikflödeskartan, Trafikverket.  

 
 
 

 
 

Figur 9.  Uppskattade dagsvärden och  säsongsvariation i trafikflödet på E12 vid 
Slussfors väster om Storuman 2015. Röd linje markerar genomsnittlig års-
dygnstrafik (ÅDT). Källa: Vägtrafikflödeskartan, Trafikverket.  
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Figur 10. Uppskattade dagsvärden och  säsongsvariation i trafikflödet på E12 vid 
Klippen väster om Hemavan innan norska gränsen 2015. Röd linje markerar 
genomsnittlig årsdygnstrafik (ÅDT). Källa: Vägtrafikflödeskartan, Trafikverket.  

 
Jämför vi säsongsmönster för fordonsflöden i figurerna framgår det generella mönstret att 
trafiken längs E12 har en mer eller mindre tydlig sommartopp med svagare flöden under pe-
rioden november till januari. Generellt gäller för trafiken på det svenska och det norrländska 
vägnätet att sommaren är intensivast medan december är en månad med relativt begränsad 
trafik.  
 
Ingen av figurerna över säsongsvariationen representerar som framgår någon utpräglad 
”arbetspendlingsväg”. På sådana vägsträckor kan trafiken minska i juli. Det gäller även vägar 
som har en betydande andel godstransporter. Vi kan tolka flödena som att de flöden som är  
genererade av besöksnäringen under sommaren är en viktig del av trafiken på E12. Den 
sträcka som främst kan förväntas kombinera arbetspendling med trafik som är relaterad till 
besöksnäringen är mätpunkten Brännland i Figur 5. Här ser vi det flacka mönster som skapas 
av en vikande arbetspendling under sommaren samtidigt som sommartrafiken upprätthålls av 
trafik genererad av besöksnäringen. 
 
Av Figur 6 framgår istället det karaktäristiska mönster för vägar som kopplar samman vinter-
turistorter med städer. En tydlig puckel i trafikflödet uppstår från februari till slutet av april. 
Det mönstret återfinns även i Figur 8 öster om Stensele samt i säsongsmönstren från Slussfors 
och Klippen. Däremot är det förvånande att den av Trafikverket uppskattade säsongsvariat-
ionen i Kattisavan/Umgransele inte följer det mönstret, utan istället har ett mer markant 
sommarturism mönster. Det kan jämföras med ett liknande flödesmönster i Umeå hamn. 
Kattisavan camping kan påverka mönstret, men det är förvånande att trafiken under mars-
april är så mycket lägre i Kattisavan än i Bastuselet och Barsele, på var sin sida om Kattisavan 
längs E12.  
 
Av Tabell 1 framgick ÅDT värdena för år 1993 och 2015. Den mer detaljerade utvecklingen 
längs E12 under perioden mellan de två åren har varierat. I Figur 11 har den årliga utvecklingen 
mellan åren 1993 och 2015 åskådliggjorts. Trafikverket mäter inte varje sträcka varje år vilket 
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gör det svårt att i detalj följa trafikflödets utveckling och eventuell påverkan från mer kort-
siktiga händelser och andra faktorer som bestämmer efterfrågan på transporter på enskilda 
vägsegment. I figuren har därför den senast kända observationen används för år med saknade 
värden. 
 
Det övergripande intrycket av figuren är att trafikflödet varit förhållandevis konstant längs E12 
under större delen av perioden. Det framgick redan av Figur 3 att perioden 1993 till 2015 
präglades av att det tog lång tid för Kvarkentrafiken vändas till den trafikökning på E12 över 
Kvarken som nu sker. Därtill kan läggas att 1990-talet var mycket besvärligt för ett Norrland 
med relativ sett svaga städer. Det är först efter 2010 som tendenser till tillväxt kan märkas i 
trafiken på E12.  
 
 

 
 

Figur 11.   Trafikflöde mätt som årsdygnstrafik (ÅDT) vid åtta mätpunkter längs TEN-T 
E12 åren 1993 till 2015. År som saknar mätvärde har approximerats med 
senast uppmätta värde på vägsträckan. Källa: Vägtrafikflödeskartan, 
Trafikverket.  

 
Figur 12 visar den indexerade utvecklingen sedan år 1993 för mätpunkterna i Figur 11. Här 
framgår än tydligare den relativa tillväxt som skett i trafikflödet på sträckan Tärnaby-
Hemavan-norska gränsen. Däremot är flödena på E12 öster om Stensele märkligt stabila. En 
viss ökning kan även märkas under de senaste åren på E12 vid Tväråbäck närmare Umeå och 
vid Lillsele öster om Lycksele. Det kan tolkas som att befolkningstillväxten i Umeå regionen 
och en stabilare utveckling i Lycksele tar sig uttryck i ökade trafikflöden på den delen av E12.   
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Figur 12.   Indexerad utveckling av trafikflöden mätt som årsdygnstrafik (ÅDT) vid åtta 
mätpunkter längs TEN-T E12 åren 1993 till 2015. Index 100 är värdet år 1993. 
År som saknar mätvärde har approximerats med senast uppmätta värde på 
vägsträckan. Källa: Vägtrafikflödeskartan, Trafikverket.  

 
Det är utom ramen för denna rapport att analysera och söka de bestämningsfaktorer som 
förklarar utvecklingen under perioden längs E12 generellt eller för enskilda vägavsnitt. Vi har 
berört problemen med färjetrafiken på Kvarken vilket givetvis påverkar flödet i Umeå hamn. 
En hel del av den passagerartrafiken har säkerligen sin målpunkt i Umeå. Men en del har även 
som mål att nå platser längs E12 in mot norska gränsen och Norge. Storleken på det flöde som 
har mål- och startpunkter på olika delar av E12 för varje år är givetvis av intresse om framtida 
flöden på E12 ska prognostiseras. 
 
Som berörts påverkar givetvis Umeås befolkningstillväxt tillväxten i flödet längs E12 i Umeå 
och Vännäs kommuner. Umeås tillväxt bör även ha påverkat flödet mot Tärnaby och Hemavan. 
Däremot ser vi inte en tydlig koppling mellan befolkningstillväxten i Umeå och flödena längs 
E12. Möjligen kan det förklaras av osäkerheten under perioden på fastighetsmarknaden i och 
utvecklingsstrategin för Hemavan som en växande ort för besöksnäringen. De förändringar 
som skett i Hemavan under senare år har däremot varit mycket positiva för området och det 
kan tydligt märkas i ett ökat trafikflöde på flera segment. Däremot har sträckan Lycksele – 
Stensele enligt Trafikverkets mätningar trots det haft en förvånansvärt svag trafikutveckling 
under perioden. 
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3. FÖRSÖK MED FAST TRAFIKMÄTNING 
 

Som framgått baserar Trafikverket huvudsakligen sina beräkningar av trafikflödet på en väg-
sträcka på stickprov med slagmätning under en period. Ett mer tillförlitligt, men kostsammare, 
sätt att mäta ett trafikflöde är att sätta upp fasta radarmätare som registrerar passerande 
fordon. I detta avsnitt redovisas resultat från försök med sådana fasta trafikmätare längs E12-
stråket. Projektet har utförts inom ramen för INTERREG Botnia-Atlantica projektet E12 
Atlantica Transport, ett systerprojekt till BA3NET. Trafikmätningarna med fast radar skedde 
vid mätplatserna E12 Klippen, E12 Södra Västansjö, E12 Stensele och E12 Lycksele. 

 

Figur 13. Fyra fasta mätplatser för trafikflödesmätning längs E12-stråket. 

De fyra mätplatsernas lokalisering redovisas i översiktligt i Figur 13. I Tabell 2 redovisas därpå 
en resultatsammanställning från mätperioden maj 2017 till april 2018. Den mer detaljerade 
placeringen av mätinstrumenten framgår av de följande figurerna 14-17. 

Tabell 2. Data från fyra mätstationer med fast radar längs E12-stråket. (Källa: Trafikia, 2018) 

 Klippen Södra 
Västansjö 

Stensele Lycksele 

År 2017 Maj -December     

Dygnstrafik 677 1 109 981 5 731 

Vardag 665 1 161 1093 6 620 

Helgdag 706 980 710 3 454 

Tung trafik 7.6 % 10.8 % 10.3 % 6.2 % 

Hastighetsöverträdelser 77 % 94 % 70 % 68 % 

År 2018 Januari -April     

Dygnstrafik 657 1 259 778 5 488 

Vardag 609 1 287 828 6 315 

Helgdag 815 1 181 640 3 412 

Tung trafik 7.8 % 8.0 % 8.7 % 7.1 % 

Hastighetsöverträdelser 64 % 92 % 66 % 60 % 

DYGNSTRAFIK GENOMSNITT 667 1 184 880 5 610 
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Figur 14.  Mätplats vid Sånningsgården längs E12 i Klippen. 

    

Figur 15. Mätplats längs E12 vid Södra Västansjö 

    

Figur 16. Mätplats på E12 vid östra infarten till Stensele. 
 

    

Figur 17. Mätplats på E12. Umevägen söder om Lycksele. 

 
 



14 
 

De värden som erhölls vid mätningen med de fasta mätstationerna kan jämföras med de 
värden som redovisas i Tabell 3 från Trafikverkets effektmodell EVA 3. Det är de värden som 
används vid investeringskalkyler av mindre åtgärder i trafikmiljöer utan trängsel. Informa-
tionen om vägsträckorna kommer från uppgifter i Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB). 
 

Tabell 3. Data från modellen EVA 3 för fyra vägsträckor. Baserat på Trafikverkets NVDB 2018. 
(Källa: EVA, Trafikverket, 2018) 

 Klippen Södra Västansjö Stensele Lycksele 

Vägnät Bas Bas Bas Bas 

LänkId 44557 41859 10116 39561 

Längd 1 612 m 6 685 m 192 m 563 m 

Bredd 5.7 - 6.6 m 5.7 - 6.6 m 8.0 - 10.0 m 8.0 - 10.0 m 

Hastighet 70 km/h 90 km/h 70 km/h 50 km/h 

Vägtyp Vanlig väg Vanlig väg Vanlig väg Vanlig väg 

Andel Lb 11% 13% 10% 9% 

ÅDT 725 1 158 2 095 3 342 

 

I tabell 4 jämförs de värden som erhölls från de fasta mätpunkterna med de som rapporteras 
i EVA modellen. Dessutom har de mest aktuella värden som finns i Trafikverkets Vägtrafik-
flödeskarta lagts in i tabellen. Dessa är från 2015 och 2018. 

  

Tabell 4. Jämförelse mellan radarmätpunkter 2017/2018, ÅDT från EVA modellen 2018 och 
Trafikverkets Vägtrafikflödeskarta med värden från 2015 och 2018. 

Mätpunkt 

Genomsnittligt 
trafikflöde 

med 
fast radar 

EVA 
Trafikflöde 

ÅDT 

Vägtrafik-
flödes-
kartan 

ÅDT 

Absoluta  
skillnader:  

ÅDT värden 
relativt fast 

radar 

Procentuella 
skillnader 

Klippen 667 725 740  + 58/+ 73 + 8/+10 

Södra 
Västansjö 

1 184 1 158 1 190 - 26/+ 6 - 2/+1 

Stensele 880 2 095 
950 

(2 150) 
+ 1 215/ +70 + 138 / +8 

Lycksele 5 610 3 342 
3 560 

(11 700) 
- 2 268/ 
- 2050 

- 40/-36 
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Tabellen visar att ÅDT i EVA 3 för Klippen och Södra Västansjö överensstämmer relativt väl 
med resultaten från de radarbaserade trafikmätningarna, med avvikelser som understiger 10 
procent. Trafikverkets mätningar i det utpräglade besöksnäringsorienterade området med 
sina kraftiga säsongsfluktuationer är således relativt goda.  

Som framgår av figur 18 är genomsnittlig ÅDT enligt Trafikverkets Vägtrafikflödeskarta i 
Klippen 740 fordon medan maxflödet är ca 1 200 fordon under februari och juli. Minimiflödet 
är omkring 450 i maj och november. Det ger givetvis upphov till en diskussion om för vilken 
kapacitet vägnätet ska dimensioneras. Genomsnittliga ÅDT ger på sådana vägsträckor mer be-
gränsad information om flödet än relativt uthålliga maxflöden.  

 

    

Figur 18. Säsongsvariationer och årsgenomsnittlig ÅDT på E12 i Klippen och Södra Västansjö 
år 2015. Källa: Trafikverket, Vägflödeskartan. 

 

I Södra Västansjö mellan Hemavan och Tärnaby är genomsnittligt ÅDT betydligt högre. Det 
uppskattade maxvärdet på 2 400 fordon under sommaren är även högre. Det maximala flödet 
är betydligt mer kortvarigt. Trafikflöden på 1 400 fordon förekommer däremot under en 
längre period.  

Avvikelserna i Stensele och Lycksele är betydligt större. I Lycksele underskattar Trafikverkets 
ÅDT dygnstrafiken med ungefär 40 procent och i Stensele ligger Trafikverkets ÅDT-värde un-
gefär dubbelt så högt jämfört med den uppmätta dygnstrafiken från de fasta trafikmät-
ningarna. I båda de fallen är problemet att de fasta mätpunkterna inte blev placerade på exakt 
samma plats som mätpunkterna för Trafikverkets ÅDT skattningar. Vid infarten till samhällen 
stiger trafikvolymerna snabbt för var hundrade meter. Det är även fallet här, det händer 
mycket med arbetsrelaterad och handelsrelaterad trafik vid de båda infarterna vilket gör att 
även några 100 meters skillnad mellan mätpunkter med olika metoder påverkar möjligheten 
att dra slutsatser från försöket.  

Det är sammanfattningsvis svårt att från försöket hävda att Trafikverkets slangmätningar och 
skattningar med indexkurvor generellt ger felaktiga trafikflöden längs E12 stråket. Däremot 
kan i något fall de valda indexkurvorna upplevas som svåra att förklara. Det kan som i 
mätpunkten Kattisavan/Umgransele påverkat det uppgivna värdet på ÅDT.   
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4. BRISTER OCH FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER PÅ E12 STRÅKET 
 
Avståndet mätt som fågelvägen mellan Vasa hamn och Mo i Rana är ungefär 50 mil. Vägläng-
den på E12 mätt som färjeledens avstånd mellan Vasa och Umeå samt vägsträckan från Umeå 
hamn till Mo är enligt Google Maps totalt 589 km. Det innebär att färdvägen skulle kunna 
förkortas med ca 15 procent eller 8-9 mil. Ett första konstaterande är att vägen därmed är 
relativt rak mellan de båda städerna. Ett andra konstaterande är att en förkortning 8 mil givet-
vis inte möjlig. Det hindrar inte att väglängden på några platser skulle kunna förkortas. 
 
Den faktiska vägsträckan är viktig, men lika viktig för trafikanten är hastigheten och säker-
heten längs vägen. Enligt Google Maps tar idag en resa mellan Vasa och Mo, exklusive raster 
och väntetider, ca 10 timmar och 18 minuter. Restiden mellan Vasa och Mo, med flyg, skulle 
kunna vara cirka 1 timme exklusive terminal- och anslutningstider. Inklusive dessa är kanske 
tre timmar snabbast möjliga restid. Det kan vara en referens för potentialen med ett kollektivt 
färdsätt. Det innebär en restidsförkortning med drygt 6 timmar. Hittills har inte underlaget för 
en sådan flyglinje varit kommersiellt bärkraftigt.  
 
Att färdas 60 mil med bil och en genomsnittlig hastighet på 150 km/tim ger en restid på fyra 
timmar. Det skulle kräva en fast förbindelse mellan Vasa och Umeå och betydande förbätt-
ringar av vägstandarden. Ett tåg som färdas 200 km/tim ger en restid på tre timmar. 
 
Om vi lämnar de perspektiven och istället tittar på dagens situation är det viktigt att påminna 
om att det krävs restider under 45, gärna 30, minuter,  för att arbetspendling ska börja leda 
till att en integrerad arbetsmarknad. På vägsträckor där avståndet mellan två orter är 10 mil 
innebär det att genomsnittshastigheten måste uppgå till minst 133 km/tim för att en restid på 
45 minuter ska vara möjlig. Ska hastigheter på t.ex. 120 km/tim bli möjliga måste vägens kva-
lité vara mycket hög. För att i  en samhällsekonomisk kalkyl motivera en sådan standard krävs 
å  andra sidan betydande ÅDT. Den fyrfiliga sträckan på E4 från IKEA rondellen i Umeå och 
söderut har en ÅDT på ca 12 800 fordon. Sträckan kan trots det fortfarande upplevas som 
överdimensionerad i förhållande till den nivån på trafikvolymen.    
 
E12 stråket har i princip tre relationer på drygt 10 mil; Hemavan-Storuman (15 mil), Storuman-
Lycksele (10 mil) och Lycksele-Umeå (13 mil). Det innebär att betydande standardförbättringar 
krävs på vägen eller att Umeå och Lycksele samt orterna längs vägen, som Vännäs och Granö, 
växer ordentligt för att Lycksele ska kunna ingå i Umeå arbetsmarknad. Sträckan Storuman-
Lycksele ligger däremot närmare en sådan integration. Orterna är däremot för idag små för 
att en gemensam arbetsmarknad ska etableras. För kortare perioder av arbetspendling är re-
lation däremot inte oöverstiglig.  
 
I tabell 5 har vi studerat sju segment av E12 från Vasa hamn till Mo i Rana. Det ger en möjlighet 
att identifiera avsnitt som antingen har viss potential till vägförkortning eller där genomsnitts-
hastigheten är lägre än för övriga segment. Det är två olika typer av  möjliga flaskhalsar. Där-
utöver kan vägens bredd, kurvatur och sikt utgöra begränsningar och reducera säkerheten. 
Något som motiverar hastighetsbegränsningar. I tabellen är även genomsnittliga ÅDT på seg-
mentens normalavsnitt redovisade samt årshögsta flödet utanför tätortens centrum längs re-
spektive segment. 
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Tabellen illustrerar hur begränsande färjans hastighet är för den samlade transporttiden från 
Vasa hamn till Mo i Rana. Potentialen i en förkortad färdväg är däremot begränsad. En fast 
förbindelse skulle givetvis förkorta restiden med flera timmar men förkortar inte med säker-
het väglängden.  
 
Även segmentet Umeå Hamn till Vännäs samt från Tärnaby över gränsen till Mo i Rana erbju-
der relativt långsamma passager. Den relativt låga genomsnittliga hastighet som redovisas i 
tabellen för segment från Umeå hamn till Vännäs indikerar att det här finns en viss potential 
till vägförkortning. Den nya ”Västra länken” kan komma att erbjuda såväl förkortad väg samt 
högre hastighet. Förslaget att sänka hastigheten på Obbolavägen till 80 km/tim verkar i det 
sammanhanget i motsatt riktning. Här är flödet istället så högt att en 2+1 väg borde vara 
möjlig. 
 
 

Tabell 5. Beräknad väglängd, restid, genomsnittlig hastighet och potential för 
vägförkortning på olika delar av E12. 

Från Till 
Väglängd 

Km 
Restid 

minuter 
Genomsnittlig 

hastighet 

Fågel-
avstånd 

Km 

Potential 
förkortning 

procent 
ÅDT 

Max 
ÅDT 

Vasa hamn 
Umeå 
hamn 

97 256 23 90 7,6 - - 

Umeå hamn 
Vännäs 
Korsning 
E12/ 92 

49 43 68 38 20,9 860 
6 400 

-16 000* 

Vännäs 
Korsning  
E12/ 92 

Lycksele 
Rondell 
E12/365 

98 74 80 91 7,4 1 080 3 500 

Lycksele 
Rondell 
E12/365 

Stensele 
Korsning 
E12/E45 

102 70 87 93 9,3 740 2 500 

Stensele 
Korsning 
E12/E45 

Tärnaby 
Centrum 

128 92 84 109 14,5 670 3 100** 

Tärnaby 
Centrum 

Norge/ 
Sverige 
Gränsen 

76 58 79 32 58,1 600 4 000*** 

Norge/ 
Sverige 
Gränsen 

Mo 
Korsning 
E12/E6 

39 32 73 28 28,4 - - 

*     E4 Kolbäckbron 
**    E45 Stensele-Storuman 
***  Hemavan centrum 

 
En viss potential för vägförkortning finns på segmentet från Tärnaby till Hemavan. Här är sam-
tidigt de naturgeografiska förutsättningarna för en vägförkortning begränsade. Möjligen kan 
en rakare väg över deltat till Laisholm minska avståndet med två kilometer.  
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5. ÖKADE TRAFIKFLÖDEN FÖR ÖKADE INVESTERINGAR 
 
För att motivera investeringar längs E12 krävs att relationen mellan åtgärdens kostnad och de 
ökade nyttor åtgärden skapar (minskad restid, ökad säkerhet, positiva miljöeffekter, etc.) för 
existerande trafikanter, för nya trafikanter eller för omgivningen blir fördelaktig relativt andra 
insatser för att stärka stråket. Bland andra insatser, dvs den alternativa användningen av de 
medel som investeras, kan nämnas fastighetsutveckling, utbildning, sjukvård, offentliga 
miljöer och annat som ökar antalet invånare och deras förmögenheter längs E12 stråket. Fler 
invånare kan i sin tur leda till öka ÅDT längs stråket och att åtgärder blir lönsamma att vidta.    
 
Som vi sett påverkas storleken på ÅDT av en vägsträckas närhet till större befolkningskoncent-
rationer och i vilken grad vägen drar till sig genomfartstrafik. Som framgår av Figur 19 har 
befolkningen boende längs E12 stråket i Sverige ökat konstant sedan 1950-talet. 
 
 

 
 
Figur 19. Befolkningen i kommunerna längs den svenska delen av TEN-T E12. Data från SCB.  

 
Men figuren visar även att befolkningstillväxten under andra hälften av 1990-talet var mycket 
svag. I Figur 20 nedan framgår ännu tydligare hur E12 stråkets tillväxt relativt tillväxten i övriga 
Sverige avbröts runt år 1995. Det speglar den svaga utveckling vi tidigare belyst i  utvecklingen 
i ÅDT från olika avsnitt av E12. Regionen har under ett tjugotal år haft svårt att växa snabbare 
än det svenska genomsnittet. Det innebär även att motivet för att satsa nationella resurser 
försvagas.  
 
Regioner som växer snabbare än det svenska genomsnittet kan förväntas får ökat utnyttjande 
av det statliga vägkapitalet och därmed behöva medel för drift, underhåll och nyinvesteringar. 
Mycket av befolkningsökningen har varit koncentrerad till Umeåregionen. Det är även här de 
större projekten för ökad tillgänglighet på E12 stråket förväntas ske. Umeås tillväxt har sam-
tidigt varit en viktig faktor som skiljt utvecklingen längs E12 från utvecklingen längs E10 och 
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E14. Det har även gjort att kommunen haft resurser att bidra med i utvecklingen av nya färje-
koncept. Umeå regionens tillväxt har även både skapat kapital för utvecklingen i Hemavan- 
Tärnaby samt ökat underlaget för besöksnäringen i området. Något som nu alltså märks i ut-
vecklingen i området.  
 
 

 

Figur 20.   E12 stråkets befolkningsandel i procent relativt Sveriges befolkning åren 1950 till 
2015. Data från SCB. 

 
 
Konkurrensen om nationell och europeiska medel för infrastruktur är mycket hård. Vi har tidi-
gare belyst relationerna mellan trafikflödena på olika delar av vägnätet i Norrland.  ÅDT på E4 
från Birsta till norra fästet för bron i Sundsvall låg i storleksordningen 25 000 – 30 000 fordon 
år 2018. På E12 är det endast avsnittet som sammanfaller med E4 i Umeå där flöden över 
15 000 kan erhållas idag. Det är vägavsnitt som erbjuder fyrfilig vägstandard och relativt höga 
hastigheter.  
 
Vägavsnitten från Obbola in till Kolbäcksbron och från Kullavägen till Vännäs har med sina 
6 000 fordon underlag för 2+1 vägstandard. Det ökar säkerheten och medger högre hastighet. 
Den västra länken kommer dessutom att förkorta vägavståndet och ge möjlighet till högre 
hastighet förbi Umeå.  
 
På avsnittet från Vännäs till Tvärålund borde trafikflödet nå nivåer som gör att åtgärder för att 
bredda vägen närmar sig. Underlaget för en bredare väg skulle få stöd av att trafiken från 
Vindeln till Umeå förs över från 363 till E12 via Tvärålund. Det kan ske med en ny bro parallellt 
med järnvägsbron till Vindelns industriområde. Det skulle även starkare binda samman 
Vännäs och Vindelns arbetsmarknader. Vägavståndet mellan Lycksele och Tvärålund är 8 mil 
och mellan Tvärålund  och Vännäs under 3 mil. Med en ny bro till Vindelns industriområde 
från Tvärålund skulle vägen från Tvärålund till industriområdet förkortas till 1 mil. Tvärålund 
skulle därmed få en relativt attraktiv position i områdets arbetsmarknad.     
 
 



20 
 

 

6. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE SYNPUNKTER 
 
Trafikflöden är en avgörande faktor för att motivera insatser på vägnätet. Långsiktigt växande 
flöden ger även starkare motiv för åtgärder. I rapporten har årsflödesdata för olika delar av 
E12 stråket presenterats och relaterats till andra vägavsnitt i Norrland. Det är uppenbart att 
trafikutvecklingen sedan 1990-talet på E12 under lång tid varit oförändrad. I vissa avsnitt 
kopplade till färjetrafiken, till och med negativ. Under de senaste åren har den bilden börjat 
förändras. Med en ny färja, med förnyade insatser för utveckling av Hemavan-Tärnabyom-
rådet, ökad gränshandel och ett fortsatt växande Umeå har trafikarbetet börja öka. 
 
Trafikarbetet längs E12 är samtidigt mycket ojämnt. Höga flöden i Umeå och i Lycksele 
återfinns tillsammans med betydligt svagare vägavsnitt. På många sträckor kännetecknas även 
trafikarbetet av betydande säsongsvariation. Längs stråket finns vid sidan om en stark topp 
för sommartrafiken även en typisk ”vinterskidortstrafik” under månaderna februari till maj. 
Det medför att de genomsnittliga trafikflödena kan ligga betydligt under de maximala 
trafikflödena. 
 
Analysen av försök med fast radarmätning ger inte som svar att Trafikverket konsekvent skulle 
felberäkna flöden när de använder periodvis ”slangmätning”. Det kan dock finnas skäl att 
analysera vidare hur indexkurvorna för att beräkna genomsnittstrafiken längs E12 är det rätta. 
 
Färjans turtäthet och hastighet är en avgörande faktor för att värdera den totala restiden från 
Vasa till Mo i Rana. En fast förbindelse hade givetvis avsevärt förkortat den samlade 
transporttiden och ökat genomsnittshastigheten. E12 har i övrigt en relativt effektiv 
sträckning.  I förhållande till det trafikarbete som utförs är det inte uppenbart att insatser av 
större betydelse kan göras längs hela sträckan. Däremot kan, sker och planeras insatser i Umeå 
och Vännäs. Där når trafikflödet även betydande nivåer. Även avsnittet till Tvärålund bör 
kunna åtgärdas, speciellt om trafiken från Vindeln till E12 underlättas. Dessutom är 
utvecklingen i Tärnaby – Hemavan – norska gränsen sådan att åtgärder bör studeras. 
 
En strategi för att öka trafikflödet längs E12 stråket måste framförallt vara fokuserad på att 
öka befolkningen längs hela E12 stråket. För utvecklingen i Västerbotten är det även viktigt 
med en central stark kommunikationslänk. Det talar för att trafiken så långt möjligt bör samlas 
längs starka stråk – E12 är ett givet sådant stråk.   
 
En parallell satsning på både tåg och väg som inte skapar en sådan attraktiv region att befolk-
ningen växer snabbare än det svenska genomsnittet riskerar att begränsa trafikutvecklingen 
på E12 och därmed förutsättningarna för en vidare utveckling av E12 stråket. Det är därför av 
största betydelse att frågor relaterade till fastighetsmarknaden och bostadsbyggandet längs 
stråket placeras centralt på agendan för insatser för att stärka E12 stråket när konkurrensen 
från tågresor kan komma att öka.  
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