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1.1 BAKGRUND

Kåbdalis är en mindre ort belägen längs europaväg 
45 (E45) i Jokkmokks kommun i Norrbottens län. 
För att öka trafiksäkerheten och skapa en bättre 
miljö för oskyddade trafikanter längs E45 genom 
Kåbdalis planeras anläggande av en gång-och 
cykelväg. Gång- och cykelvägen (gc-vägen) planeras 
börja i söder, i nära anslutning till där inlandsbanan 
korsar E45 i plan, och slutar norr om infarten till 
skidanläggningen, se figur 2. Vägsträckan är ca 1,4 
km lång. 

E45 verkar som ortens centralgata samtidigt som 
den är en viktig genomfartsled. Ortens främsta 
målpunkter är spridda längs med sträckan och består 
av matbutik, skidanläggning och inlandsbanan. 
Vägen är skyltad 50 km/h vilket bristfälligt efterlevs. 
Detta beror till stor del på vägens goda standard i 
plan och profil.  

1 Inledning

Vägrummet saknar idag utrymme för oskyddade 
trafikanter eftersom körbanebredden upptar hela 
vägutrymmet. Detta gör att oskyddade trafikanter 
hänvisas att röra sig på körbanan. Störst problematik 
ses under vintertid då snörök och höga plogvallar 
bildas utmed vägen och begränsar utrymme och 
sikt för både skyddade och oskyddade trafikanter. 
Samtidigt är antalet människor på orten som flest 
under vintertid vilket bidrar till att fler då rör sig i 
vägrummet. Gles belysning kan även bidra till att 
skapa en otrygghetskänsla för oskyddade trafikanter.

Den planerade gc-vägen ska vara belyst och ska 
förläggas på den västra sidan av E45. För att 
skapa en sammanhängande länk med hög grad av 
trafiksäkerhet ska det även anläggas trafiksäkra 
passager där gc-vägen korsar väg E45. Entréerna till 
orten ska även förtydligas och markeras i form av 
“portar” och skyltning.

Figur 2. Översiktskarta Norrbottens län. Kåbdalis markerat 

med cirklar. E45 är markerad med röd linje. Karta hämtad från 

Bristanalys, Oskyddade trafikanter i Kåbdalis (2009).
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Figur 3. Geografisk avgränsning för gc-

väg E45; från järnvägsöverfart i söder 

till  busshållplats i norr. Karta hämtad 

från Bristanalys, oskyddade trafikanter i 

Kåbdalis, (2009).

1.2 GESTALTNINGSPROGRAM, SYFTE 
OCH MÅL    

Kåbdalis står inför en positiv utvecklingstrend med 
en ökning av rörelser på orten. På grund av detta 
har beslut tagits om att förbättra trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter genom att anlägga 
en gc-väg för aktuell sträcka längs E45. Detta 
gestaltningsprogram är en del av vägplanen för 
anläggande av en ny gc-väg genom Kåbdalis. Här 
beskrivs förutsättningar för gc-vägens utformning 
samt förslag på gestaltningsprinciper på en såväl 
övergripande som detaljerad nivå. Dokumentet 
syftar till att ge stöd och riktlinjer i fortsatt arbete 
med framtagning av bygghandling.

Gestaltningsmål för projeketet är att förbättra 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, tydliggöra 
trafikmiljön genom orten samt förtydliga entréerna 
till orten.
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2 Landskapets förutsättningar

2.1 ÖVERSIKTLIG  
LANDSKAPSANALYS

Kåbdalis är en mindre ort i Jokkmokks kommun, 
geografiskt belägen mellan Älvsbyn och Jokkmokk. 
Inlandsbanan passerar genom orten som har ca 90 
åretruntboende (ÖP, 2011). 

En varierande topografi med skogsbeklädda 
bergstoppar och flackare landskap med stora 
vattendrag i dalgångarna karakteriserar det 
omgivande landskapet. Stora skogsbeklädda områden 
bidrar till slutna landskapsrum samtidigt som det 
intill sjöar och uppe på bergshöjder ges stor möjlighet 
till vidsträckta utblickar över fjällandskapet.

Kåbdalis är belägen mellan sjön Kåbdalisjaure i 
väster och fjället som reser sig på ortens östra sida. 
Omgivande naturmark domineras av gran- och 
tallskogsmark med inslag av björk.

Kåbdalis består av en långsträckt och relativt gles 
bebyggelse som är spridd på båda sidor om E45.  
Längs den aktuella sträckan är bebyggelsen tätare 

och består framförallt av friliggande enfamiljshus, 
men även ett antal flerbostadshus belägna vid ortens 
matbutik, se figur 3. 

E45 är en central väg i Kåbdalis och nyttjas både som 
lokalgata och genomfartsled. Längs vägen blandas 
genomfartstrafik av både personbilar och tyngre 
trafik med lokaltrafik, turisttrafik och oskyddade 
trafikanter. Vägen upplevs som en smal landsväg 
som är snöbeklädd på vinterhalvåret och lummig på 
sommaren. För genomfartstrafik upplevs sträckan 
som del i ett transportsystem som sveper förbi utan 
att lägga märke till orten den omges av. 

Längs E45 finns olika typer av målpunkter 
spridda längs båda sidor, exempelvis busshållplats, 
skidanläggning, med utbud av restauranger och 
pub, samt kyrka och bostäder. En central målpunkt 
är ortens matbutik som är bensinstation, samt 
ombud för apotek, Systembolag och ATG, se figur 7.  
Inlandsbanan som går genom Kåbdalis är en attraktiv 
utflyktsväg för turister sommartid. 

Kåbdalis karaktäriseras idag även till stor del av 
verksamheter som är kopplade till turism och 
friluftsliv. Under 2000-talet har Kåbdalis kommit att 
bli en ort vilken försörjer sig på turism och friluftsliv 
med Kåbdalis Skidliftar och Stugby som största 
attraktion. Skidanläggningen ligger på östra sidan 
om orten med en storlift och 3 släpliftar. Det finns 9 
preparerade pister och 3 offpist-repor som är riktade 
åt söder och väster. Liftsystemet nås via en infartsväg 
från E45 norr om orten. Runt anläggningen finns 
även ett nät av skoterleder, samt ett längdskidspår. 

Längs den planerade gc-vägen kommer vissa 
konfliktpunkter att behöva hanteras. Dessa 
konfliktpunkter gäller delvis vegetation, där 
befintliga träd kommer behöva tas ner i samband 
med ny dragning. Även övergångsställen, 
busshållplats i sträckans norra del och punkter 
där gc-vägen korsar in- och utfarter ska ses över.  I 
figur 4 är konfliktpunkter vid infarten till matbutik/
bensinstation och skidområde, befintlig busshållplats 
samt befintligt övergångsställe markerade. 
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Figur 5. Omgivningen karaktäriseras av ett topografiskt varierande skogs- och fjällandskap med inslag av en mängd sjöar och vattendrag. Stora skogsbeklädda höjdryggar och bergsformationer ramar in landskapet 

och skapar tydligt avgränsade landskapsrum.

Figur 6. Längs aktuell vägsträcka finns partier med långa utblickar 

över intilliggande sjö. Här är en vy ut över sjön Kåbdalisjaure.

Figur 7. En matbutik och bensinstation är en central målpunkt i 

vägsträckans södra del. 

Figur 8. Orten består av en långsträckt och relativ gles bebyggelse 

spridd på båda sidor om E45.
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2.2 ÖVERSIKTLIG SEKVENSANALYS

Vid ankomst till Kåbdalis längs E45 från söder 
sker mötet genom en övergång från omgärdande 
skogslandskap, med mycket spridd bebyggelse, till 
att omkringliggande bebyggelsestruktur successivt 
blir tätare. I och med bebyggelsens varierade och 
relativt glesa placering längs vägen finns ingen 
påtaglig sammanhängd ortskaraktär längs någon del 
av sträckan. Trafikanten möts inte av någon tydlig 
entré som annonserar orten,  vilket innebär att E45 
i hög grad upplevs som en landsväg snarare än en 
central huvudgata genom Kåbdalis. Vägens karaktär 
gällande bredd och linjeföring skiljer sig inte heller 
åt mellan landsbygd och ort, vilket ytterligare bidrar 
till svårighet i orientering och en otydlighet gällande 
ortens utbredning.

Cirka 800 meter söder om plankorsningen mellan 
E45 och järnvägen (Inlandsbanan) möts trafikanten 
av en vägskylt märkt “Kåbdalis”.  Hastigheten skyltas 
ner från 90 km/h till 70 km/h. Vägen omgärdas främst 
av skogsmark varvad med enstaka bostadshus glest 
placerade utefter vägen. Strax innan plankorsningen 
mellan E45 och Inlandsbanan i söder skyltas 
hastigheten ner till 50 km/h. Trafikanten passerar 
Inlaandsbanan och vägen börjar successivt omgärdas 
av tätare bebyggelse på båda sidor. 

Trafikanten möts därefter av en mindre 
centrumbildning med en matbutik, bensinstation och 
några flerbostadshus kring en asfalterad parkering på 
vägens vänstra sida. Här finns även en busshållplats 
med väderskydd inne på asfaltsytan.

Kort därefter finns på vägens högra sida en större 
öppning i skogslandskapet där Kåbdalis gamla skola 
skymtas samt att infarten till ortens kyrka finns. Vid 
denna infartsväg finns även ett skyltat och målat 
övergångsställe över E45. Övergångsstället saknar 
belysning och har på vägens västra sida ingen 
anlutande gångväg. Korsande fotgängare hänvisas 
här direkt ut i vägens sidoområde. 

Därefter följer en längre sträcka med 
landsbygdskaraktär där bebyggelsen är glest 
spridd längs vägen. Längs sträckan går vägen nära 
intilliggande sjö med ett flertal möjligheter till 
vidsträckta och natursköna utblickar över sjön och 
fjällandskapet.

Vid ankomst till Kåbdalis från norr färdas trafikanter 
genom en sluten grön korridor, omgiven av 
skogsmark. En vägskylt märkt “Kåbdalis” möter 
trafikanten ett hundratal meter innan busshållplatsen 
i norra delen av orten. Hastigheten skyltas här ner till 
50 km/h. Det slutna skogslandskapet öppnas snabbt 
upp med breddning av vägrummet för busshållsplats 

samt tomtmark, vilket ger en viss känsla av att 
ha anlänt till ortbebyggelse. Övergången mellan 
landsbygdskaraktär och ortskaraktär är mer påtaglig 
när trafikanter kommer från norr än från söder. 

Strax efter busshållplatsen, vilken består av bussfickor 
med väderskydd på båda sidor om vägen, ligger 
infarten till skidområdet. Vägskylt, reklamskyltar om 
stuguthyrning samt en husvagnscamping  annonserar 
att skidområdet ligger på vänstra sidan om vägen. 
Skyltningen kommer dock hastigt och varierar i 
utseende, placering och detaljeringsgrad, vilket gör 
att miljön upplevs något rörig och svårorienterad. 
Omkringliggande skogsbestånd skymmer delvis 
sikten varför skidbacken enbart snabbt kan skymtas 
för trafikanter som passerar.

Hela vägsträckan har en god standard i plan, profil och 
beläggning. Detta är en anledning till att hastigheten 
50 km/h i många fall överskrids. Ytterligare en 
anledning bedöms vara att gränsen mellan landsbygd 
och ort är otydlig gällande vägutformning och 
gestaltning, vilket bidrar till svårighet i orientering 
samt förståelse för att man färdas genom en ort. 

Vägen ligger längs långa sträckor i nivå med 
omgivande mark eller på låg bank. Där vägen 
sträcker sig längs sjön ligger vägen i något högre 
bank. Det finns även sträckor där vägen går i 
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skärning, exempelvis vid befintligt övergångsställe. 
Viktigt är att ny gc-väg anpassas till befintlig 
anslutande topografi för att på ett bra sätt integreras 
i landskapet.

En sekvensanalys av aktuell vägsträcka kopplat 
till omgivande landskapskaraktär redovisas i figur 
9. Där är vägrummet längs sträckan indelat i de 
övergripande landskapskaraktärerna; landsbygd, by  
och centrumbildning.


