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1 Inledning 

Vi har utfört beräkning av bullerspridning kring Hemavans flygplats i Storuman 
kommun. Beräkningarna omfattar flygbullernivå – FBN för den vanligt 
förekommande reguljärtrafiken samt maximala nivåer LAmax från de flygplanstyper 
som angjort flygplatsen under 2015. 

2 Underlag 

Som underlag för beräkningarna har vi tagit del av statistik över antalet ankommande 
flygplan under 2015, från flygplatsledningen.  
Kartor och annan information om flygplatsen har inhämtats från Swedavias hemsida. 
Av erfarenhet är flygvägarna på mindre flygplatser omöjliga att definiera exakt då 
varje pilot väljer flygväg efter rådande förhållande. 
Flygvägarna har därför valts ur egna erfarenheter från liknande flygplatser och 
flygplanstyper. 

3 Riktvärden för flygbuller 

Enligt regeringsproposition 1996/97:53 samt enligt Statens förordning SFS 2015:216 
gäller följande riktvärden för flygbuller, se tabell 1. 
Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller 
andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en 
viktig faktor och där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet. 
 
Tabell 1. Riktvärden för flygbuller, dBA 
 FBN LAmax 
Utomhus vid permanent- och fritidsboende 
samt vårdlokaler 

55 70 

Utomhus där tystnad är en väsentlig del av 
upplevelsen exempelvis friluftsområden 

40  

 
För maximal ljudnivå – LAmax gäller att om nivån överskrids får det ske högst 16 
gånger per dag (06:00-22:00) och högst 2 gånger per timme. 
 
Ljudkraven gäller för normalt förekommande flygplanstyper flygplan som inte 
regelbundet trafikerar flygplatsen utgör endast sporadiska händelser och behöver inte 
redovisas. I denna rapport har vi tagit med flygplanstyper som angjort flygplatsen 
mer än 10 gånger under året. 

4 Beräkningsmetod 

Vi har beräknat flygbuller enligt de för Sverige gällande principerna i ECAC 
dokument 29. För beräkning och databas har vi använt beräkningsprogrammet INM 
7.0d. 

5 Flygplatsens placering 

Hemavans flygplats ligger nära Hemavan centrum med bostäder och fritidshus, se 
karta 1. Runt Hemavan finns flera naturreservat där man kan anse att tystnad kan 
anses viktig. 
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Rullbanan är av asfalt och ligger i riktning 15/33. Höga berg gör att landning i bana 
15 medför en brantare inflygningsvinkel (3,7°) än normalt. 
 

 
Karta 1. Karta över Hemavan 

6 Flygplansrörelser 

Vi har erhållit en sammanställning av de flygplan som ankommit till flygplatsen 
under 2015, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Flygplansrörelser (landningar) 

Maskintyp Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 
ATP 94 97 111 103 7 0 19 25 4 0 0 16 476 
Saab 340 14 16 16 18 58 58 44 38 58 63 68 62 513 
Privat 1 16 1 6 1     2 1     1 29 
Ambulans 2 2 2                 2 8 
Charter     4                   4 
Mätflyg         1               1 
Hercules                   8     8 
Totalt 111 131 134 127 67 58 63 65 63 71 68 81 1039 

 
Av tabellen kan vi utläsa att det är det reguljära flyget med flygplanstyperna BAE 
ATP och SAAB SF340 som helt dominerar trafiken.  

Vindelfjällens 
Naturreservat 
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I övrigt finns det en ringa privatflygverksamhet med Cessna 172 eller likvärdig samt 
Ambulans och charter av typen tvåmotoriga propellerplan typ Beach King 200 eller 
Cessna Citation 441. 
Mätflyg och militära flygplan som Hercules C130 landar mycket sporadiskt och har 
inte tagits med i denna beräkning. 
 
Exakta fördelningen av bana 15 och 33 är inte känd och vi antar därför jämn 
fördelning. Detta påverkar dock bara FBN eftersom LAmax inte påverkas av antalet 
rörelser. På grund av den ringa trafiken kommer varje flygväg att användas mindre 
än en gång per årsmedeldygn. Våra beräkningar antar dock att flygvägarna trafikeras 
av ett reguljärflyg per dygn. 
 
Utöver dessa flygplanstyper förekommer viss Helikoptertrafik vid flygplatsen 
speciellt under vintertid. Helikoptrarna har dock inga specificerade flygvägar och 
verksamheten under årsmedeldygn är mindre än en rörelse. Denna verksamhet är 
därför inte beräknad i denna rapport. 

7 Beräknade ljudnivåer 

De beräknade ljudnivåerna redovisas i kartor som ISO-linjer för FBN 40, FBN 55 
och LAmax 70 dB. 
 
Följande kartor redovisas: 
 

Karta Trafikslag Flygplanstyp Bullerkriterie 
2 Reguljärflyg BAE ATP/SAAB SF30 FBN 40, 55 
3 Reguljärflyg BAE ATP/SAAB SF30 LAmax 70 
4 Privata  Cessna 170 LAmax 70 
5 Ambulansflyg  BAC200 LAmax 70 
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7.1 Reguljärflyg FBN 

 
Karta 2. Reguljärflyg FBN 
 
Här kan vi se att FBN 55 sträcker sig bara en bit utanför flygfältet och inga bostäder 
finns i området. FBN 40 har ett större område men omfattar mest samhället Hemavan 
och området kring E12an. Ljudnivån i naturreservaten i närheten ligger därmed klart 
under 40 dBA. 

FBN 40 dB 
FBN 55 dB 
Flygväg ankommande 
Flygväg avgående 

Vindelfjällens 
Naturreservat 
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7.2 Reguljärflyg LAmax 

 
Karta 3. Reguljärflyg LAmax 

 
Den maximala ljudnivån – LAmax från reguljära trafiken innebär nivåer över 70 dBA i 
delar av bebyggelsen i Hemavan och Portbron. Om flygplanen väljer en längre 
inflygning mot bana 15 kommer även Klippen att omfattas. 
LAmax 70 dBA överskrids dok endast enstaka gånger per dygn vilket kan accepteras 
enligt kraven.  

LAmax 70 dB 
Flygväg ankommande 
Flygväg avgående 

Vindelfjällens 
Naturreservat 
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7.3 Privata flygplan 

 
Karta 4. Privatflyg LAmax (enmotoriga) 
 
I Hemavan bedrivs en del privat verksamhet med enmotoriga flygplan. Det rör sig 
om privat flygning och enklare transporter inom fjällvärden men ingen 
skolverksamhet. Något enstaka hus kan ligga inom LAmax 70 dBA.  

LAmax 70 dB 
Flygväg ankommande 
Flygväg avgående 

Vindelfjällens 
Naturreservat 
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7.4 Ambulansflyg och charter 

 
Karta 5. Ambulansflyg och charter LAmax (tvåmotoriga propellerplan) 
 
Ambulans och chartertrafik består av tvåmotoriga propellerplan typ Beach King 200 
eller likvärdiga. Dessa trafikerar mycket sporadiskt. Ett antal hus vid Portbron 
hamnar inom LAmax 70 dB. 

LAmax 70 dB 
Flygväg ankommande 
Flygväg avgående 

Vindelfjällens 
Naturreservat 
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8 Sammanfattning 

Vi har utfört beräkning av flygbuller kring Hemavans flygplats för de vanligast 
förekommande flygplanstyperna. Helikoptrar och annan verksamhet har inte 
beräknats på grund av den ringa trafiken. 
Beräkningarna visar att kraven på flygbullernivåer – FBN uppfylls både vid bostäder 
och i naturreservaten runt Hemavan. 
De maximala ljudnivåerna – LAmax överskrider riktvärden högst två gånger per dygn 
vid bostäder och fritidshus. Detta kan dock accepteras då det accepteras 16 
överskridanden per dag och 2 gånger per natt. 
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