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Gestaltningsprogram1 1 Landskapets förutsättningar

Figur 9. Sekvensanalys av aktuell vägsträcka.
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Figur 10. Bild tagen från infartsvägen till skidanläggningen i norrgående riktning. Busshållplats med väderskydd finns på båda sidor om vägen. Skyltning, stugor och parkerade husvagnar annonserar 

skidanläggningen för trafikanter. 

Figur 11. Längs sjön går vägen på bank. Figur 12. Befintligt övergångsställe vid kyrkan har idag inga 

anslutningsvägar och är inte belyst.

Figur 13. Inne på den asfalterade ytan vid matbutik och 

bensinstation finns en busshållplats med väderskydd.
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2.3 KVALITETER OCH BRISTER

Längs vägsträckan genom Kåbdalis finns ett antal 
kvaliteter, brister och utmaningar av både visuell och 
funktionell karaktär. 

Övergripande kvaliteter

• Ortens geografiska lokalisering 
i bergslandskap med omgivande 
skogslandskap, sjöar och bergshöjder.

• Servicemöjligheter i form av bland annat 
matbutik, bensinstation och restauranger.

• E45 håller god standard gällande plan, profil 
och beläggning.

• Utblickar och vyer ut över berglandskapet, 
framförallt längs med sträckan som passerar 
intilliggande sjön Kåbdalisjaure.

• Goda möjligheter finns för aktiv fritid i och 
med anläggningar och företag som fokuserar 
på friluftsliv och aktivitet.

Övergripande brister och utmaningar

• Otydlig gräns mellan landsbygd och ort, 
otydlig entré. Vägrummets utformning har 
en svag ortskaraktär, även genom centrum. 
Detta skapar svårighet i orientering och 
förståelse för Kåbdalis utbredning.

• Vägens dubbla funktion som genomfartsled 
samt lokalgata skapar motsägelsefulla 
aspekter.

• Centrum och övriga delar av orten utmärker 
sig inte. För trafikanter upplevs sträckan som 
del i ett transportstråk; den går förbi Kåbdalis 
utan att trafikanten uppmärksammas på att 
det är en ort som passeras.

• Hastighet 50 km/h efterlevs inte, sträckan 
inbjuder till högre hastigheter i och med 
vägens goda standard, plan, profil och 
beläggning. Avsaknaden av en tydlig 
ortskaraktär kan vara bidragande till detta.

• Gaturummet upptas helt av körbanebredden. 
Utrymme för oskyddade trafikanter saknas.

• Stor säsongsvariation i trafikmängd med 
många fordon och oskyddade trafikanter 
framförallt vintertid.

• Stora brister vintertid då oskyddade 
trafikanter rör sig i vägrummet samtidigt som 
mörker och väderförhållanden försämrar 
sikt.

• För skyddade trafikanter upplevs vägrummet 
smalt vid möten.

• Endast ett övergångsställe över E45 på 
hela sträckan. Bristfällning belysning runt 
anslutande vägar.

• Många in- och utfarter finns längs sträckan 
och korsningar till målpunkter är otydliga.

• Bristfällig angöring, belysning  och beläggning 
vid busshållplatser.

• Bristfällig trafikbelysning som inte når hela 
gaturummet. Bidrar till känsla av otrygghet 
hos både oskyddade och skyddade trafikanter. 
Endast armaturer i varannan stolpe.

• Reklamskyltning exempelvis vid 
skidanläggningen har varierande placering, 
utseende och form. Skapar ett rörigt och 
svårorienterat uttryck.
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3 Gestaltningsavsikter

Utifrån Trafikverkets uppsatta övergripande 
projektmål ska en effektiv drift, ett underhållsvänligt 
samt kostnadseffektivt vägsystem med minimerade 
livscykelkostnader eftersträvas. Målsättningen 
med den färdiga anläggningen är att underhåll 
och felavhjälpning kan utföras på ett effektivt, 
miljömässigt och arbetsmässigt riktigt sätt. 

Målet med vägutformningen är att den ska upplevas 
trygg både för fordonstrafiken samt för oskyddade 
trafikanter. För fordonstrafiken ska det tydligt 
signaleras att de kommer in och passerar orten 
Kåbdalis. Åtgärder längs med vägsträckan, så som 
entréportar och ny gc-väg, ska bidra till dämpad 
hastighet som i sin tur möjliggör bättre möjlighet 
för utblickar till omgivande landskap. För oskyddade 
trafikanter miljön upplevas trygg oavsett tidpunkt 
och att det finns ett sammanhängande uttryck och 
utformning längs med hela sträckan.

Projektets specifika gestaltningsmål är att:

• Minska intrycket av landsväg genom Kåbdalis och 
istället förstärka ortskaraktären av E45 genom 
orten för att uppnå en hastighetsreducerande 
effekt. 

• Tydliggöra trafikmiljön och orienterbarheten 
genom orten. 

• Förtydliga entréer till Kåbdalis.

Målbilden som ska styra gestaltningsarbetet 
genom projektet formuleras under detta kapitel. 
Gestaltningsavsikterna ska behandla vilka frågor, 
avsnitt eller aspekter som är viktiga att arbeta 
vidare med samt vad som ska uppnås i projektet 
ur gestaltningssynpunkt. Gestaltningsavsikterna 
förankras i hela projektgruppen. I kapitel 4-5 
redovisas gestaltningsprinciper och förslag som ska 
svara på hur dessa mål kan uppnås i fortsatt arbete.

Förstärkt ortskänsla

• Orten binds samman och tydliggörs genom en 
vägutformning som är enhetlig och har högre 
grad av ortskaraktär innanför entréportarna. 

• Konsekventa material, belysning och annan 
utrustning används med utformning som är 
anpassad till ortens karaktär.

• Kombinerad väg- och cykelbelysning mellan 
entréportarna för att öka ortskänslan och 
förtydliga gc-vägen under dygnets mörka 
timmar.

• Vägrummet konkretiseras och visar på ökad 
rumslighet exempelvis genom tillägg av 
vegetation i symmetrisk placering.

Förtydligad entré till orten

• Entréportar med tydlig gestaltning placeras i 
nära anslutning till ortens början i norr och 
söder.

• Placering och utformningsval utförs så att en 
hastighetsreducerande effekt uppnås.
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Hastighetsreducerande vägmiljö

• Tydliggörande av gräns mellan landsbygd 
och ortsmiljö för att få trafikanter att öka 
uppmärksamheten på omgivningen och 
skapa en hastighetsreducerande effekt.

• Entréportar vid ortens början samt passager 
över E45 utformas för att få trafikanter att öka 
uppmärksamheten och sänka hastigheten.

• Vägrummet smalnas av visuellt genom 
materialbyten och vegetation intill vägen.

Ökad orienterbarhet

• Tydliggörande av entréer till Kåbdalis.

• En gestaltning av vägrummet genom Kåbdalis 
som skiljer sig från landsbygden och får en 
tydligare ortskaraktär.

• Ortens olika delar förtydligas.

• Konsekvent och tydlig skyltning till 
målpunkter längs sträckan.

Enkelt att drifta

• Utformning anpassas till behoven för drift 
under alla årstider. 

• Material ska väljas som tål det slitage som 
driften ger upphov till.

Enhetliga och långsiktigt hållbara material

• Markmaterial med karaktär som passar 
orten och har hög tålighet för aktuellt slitage 
används.

• Olika ytors funktion tydliggörs genom att 
markmaterial används konsekvent. 

Sammanbundet gc-väg

• Tillägg av ett separat gc-väg längs hela 
sträckan.

• Miminerat antal sidbyten längs sträckan för 
att undvika passager över E45.

• Vid nödvändiga sidbyten ska överblickbara 
och tydliga överfarter anläggas. 

Säkra passager

• Passager placeras på väl utstuderade platser.

• Ges en tydlig utformning genom 
materialbyten, belysning och form.

Tillgänglig miljö

• Eventuella ledstråk utgörs främst av naturliga 
ledstråk i exempelvis materialgränser och 
kantsten. Detta för att fungera under hela 
året och på lång sikt.

• Passager utformas för att underlätta för 
synsvaga och för personer med rörelsehinder.

Väg förankrad i landskapet

• Den nya gc-vägen ska ges en tydlig koppling 
till landskapet genom flackare slänter samt 
utglesning av befintlig vegetation på vissa 
delar av sträckan.

• Placering av gc-vägen görs på ett sätt 
som minimerar markintrång, säkrar god 
belysning för fotgängare och cyklister, 
förenklar snöröjning samt bidrar till en ökad 
ortskaraktär.  

Förstärkning av landskapets kvaliteter

• Vyer över sjölandskapet och fjällen i närmiljön 
värnas och förstärks genom en variation av 
öppna och slutna sekvenser längs vägen.

• Sjön Kåbdalisjaure tydliggörs mer genom 
utglesning av vegetation.

• Visuell koppling mellan E45 och bergshöjden 
vid skidområdet förstärks genom utglesning 
av vegetation samt tydlig skyltning.
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4 Övergripande gestaltningsprinciper och riktlinjer

4.1 GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR 
HELA STRÄCKAN

• Vinterväghållningen är dimensionerande för 
gc-vägen som ska ha en belagd bredd på 2,5  
meter med tillkommande betongplatta på 
0,35 cm samt kantsten. 

• Ny gc-väg avskiljs från E45 med  kantsten för 
att skapa ett vägrum med tydlig ortskaraktär, 
samt för att skapa goda förutsättningar 
för snöröjning och belysning. Separering 
mellan E45 och gc-vägen har betydelse för de 
oskyddade trafikanternas säkerhet, trygghet 
och komfort ökar i regel med större avstånd 
till vägen. 

• Vid in-/utfarter till fastigheter sätts en 
sänkt kantsten mellan gc-väg och E45.
Vid anslutande vägar släpps kantsten och 
återupptas i samband med gc-vägen. 
       
   

• Belysningstolpar placeras med ett intervall 
om cirka 40 meter längs med hela gc-vägen, 
mellan de två entréportarna.  

4.2 GESTALTNINGSPRINCIPER 
KOPPLADE TILL VÄGKARAKTÄRER

Orten Kåbdalis förtydligas och binds samman till 
en helhet genom en konsekvent och ortsanpassad 
vägutformning. Utformningen utgår från fem 
huvudsakliga vägkaraktärer inom vilka  utformningen 
är konsekvent: entré, by, centrumbildning, 
skidanläggning samt landsbygd. 

I norra och södra entrén utformas två entréportar 
för att tydliggöra ankomsten till Kåbdalis. Mellan 
entréportarna utformas vägmiljön med bykaraktär. 
Vid den befintliga centrumbildningen i vägsträckans 
södra del skapas en tydligare centrumkaraktär i 
utformning och materialval. Skidområdet tydliggörs 
som en händelsepunkt längs sträckan. Vägkaraktären 

landsbygd är utanför vägområdet och kommer inte 
ges några specifika förslag på utformning i detta 
program, utan bibehåller befintlig karaktär.

Ny vegetationsplantering längs med sträckan ska 
bidra till att tydliggöra de olika vägkaraktärerna 
och annonsera händelsepunkter. Placering och 
utformning av vegetationen följer karaktärsområdena 
längs sträckan och består främst av träd i grupper 
eller rader. Ny vegetationsplanteringar ska bidra till 
att förtydliga årstidsvariationer.


