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Figur 14. Målbild landskapskaraktärer längs aktuell sträcka.
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4.3 SÖDRA ENTRÉN

Entréporten i södra delen av Kåbdalis tydliggör var 
orten börjar och ska ha en hastighetsreducerande 
effekt. 

Utformning

• Separerad gc-väg med kantstöd anläggs i 
anslutning till entréporten.

• Entréporten anläggs som en upphöjd 
refug, placerad mitt i körbanan. Syfte med 
entréporten är att signalerar ortens början 
samt sänka trafikens hastighet in i orten.

• Enkelriktade körfält på var sida om refugen 
utförs med en bredd på 3,25 meter vardera. 

• Refugen utformas med kantsten av granit och 
två rader storgatsten närmast körbanorna. 
Hela refugen beläggs med smågatsten. 
Väganvisningsskylt väljs med mindre 
skylt i refugens mitt för att inte dominera 
entréportens uttryck, se figur 15.

• Runt entrérefugen anläggs en kilformad 
gatstensbeläggning. Se figur 16 för exempel.

• Om utrymme finns söder om porten anläggs  
en grupp med granar på var sida om vägen för 
att ytterligare tydliggöra entrén. 

• Ortsskyltar, se figur 17, placeras söder om 
entréporten. Skyltarna placeras på var sida 
om vägen. Skyltarnas baksida markerar 
hastighet efter orten, samt att ortsnamnet är 
överstruken.

• Norr om entréporten minskas en 
fastighetsinfart. Ytan som blir över anläggas 
med kantsten och grässås. Gc-vägen börjar 
strax norr om infarten.  En trädgrupp om 2-3 
träd planteras för att tydliggöra starten av gc-
vägen.

4.4 NORRA ENTRÉN

Entréporten i norra delen av Kåbdalis ska tydliggöra 
var orten börjar och ska ha en hastighetsreducerande 
effekt.

Utformning

• Separerad gc-väg med kantstöd anläggs strax 
norr om entréport i anslutning till utfart. 

• Enkelriktade körfält på var sida om refugen 
görs 4,0 meter på var sida om refugen. 

• Refugen utformas med kantsten av granit och 
två rader storgatsten närmast körbanorna. 
Hela refugen beläggs med smågatsten. 
Väganvisningsskylt väljs med mindre 
skylt i refugens mitt för att inte dominera 
entréportens uttryck, se figur 15.

• Runt entrérefugen anläggs en kilformad 
gatstensbeläggning. Se figur 16 för exempel.

• Norr om entréporten anläggs en grupp med 
granar på var sida om vägen för att ytterligare 
tydliggöra entrén. 

• Ortsskyltar, se figur 17, placeras norr om 
entréporten. Skyltarna placeras på var sida 
om vägen. Skyltarnas baksida markerar 
hastighet efter orten, samt att ortsnamnet  är 
överstruken.
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Figur 15. Refugyta med kantsten i granit där ytan är belagd med storgatsten. Lägre trafikskyltning utförs 

enligt bild i refugytans mitt för att inte dominera entréportens uttryck.

Figur 16. Kilen, som går samman innan och efter refugen, utförs med en beläggning av storgatsten.

Figur 17. Ortsskyltar placeras norr och söder om de nya entréportarna med hastighetsmarkering 50 km/h (fotomontage).
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Figur 18. Södra entréporten,  gc-vägen påbörjas i anslutning till fastighetsinfart norr om entréporten. 
Aktuell infart smalnas av och grässås, mindre trädgrupp planteras. 

Figur 19. Norra entréporten,  gc-vägen påbörjas i anslutning till fastighets infart söder om entréport.  

Grupper av gran planteras i anslut-
ning till entréporten för att förtydliga 
entrén till Kåbdalis. 

Entréport i form av refug 
med kantsten i granit och-
beläggning av smågatsten. 

Befintlig utfart minskas. 
Ny yta grässås och mindre 
trädgrupp planteras.  

Mindre trädgrupper med gran 
planteras på respektive vägsida 
för att förtydliga entrén till orten. 

Ortskyltar placeras 
norr om entréporten.

Ortskyltar placeras söder 
om entréporten.

Entréport i form av refug 
med kantsten i granit och 
beläggning av smågatsten. 
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4.5 BY

Sträckorna genom Kåbdalis där vägen passerar tätare 
bebyggelse och knyter ihop områden med service 
och bostäder ges karaktären by. Vägrummet ges en 
enhetlig utformning som bidrar till att förstärka 
ortskänslan och skapa en hastighetsreducerande 
effekt. Vägrummets utformning bidrar även till att 
göra sträckan tydlig och säker vid transport för alla 
trafikslag mellan olika målpunkter.

Utformning

• Materialval och belysningsarmatur längs 
med bysektionen ska överensstämma 
med  materialval vid skidanläggningen 
samt centrumbildningen för att skapa en 
helhetskänsla längs med hela sträckan.

• Gc-vägen anläggs längs med vägens västra 
sida. Gc-vägen beläggs med asfalt och 
separeras från E45 med kantsten av granit. 
Närmast kantstenen anläggs en 0,35 meter 
bred rad i betongsten. 

• Befintlig vägbelysning ersätts med ny 
belysningsarmatur för väg samt gc-väg, cirka 
8 meter hög. 

• Målat övergångsställe vid infarten till den 
gamla skolan och kyrkan tas bort. Ny gc-
passage anläggs i form av nedfälld vägrefug 
och beläggs med smågatsten, se figur 20. Gc-
passage anläggs i mitten av vägen men syfte 
för en säkrare övergång, se figur 22.

• På den östra sidan, mot körbana, anläggs 
en asfalterad gångyta, med kansten i granit 
och en 0,35 m bred rad av betongsten för att 
förtydliga kopplingen till gc-vägen.

• Vid gångytan på den östra sidan, i anslutning 
till gc-passagen placeras en belysningsstolpe  
för att förstärka ljusflödet vid övergången. 
Belysningstolpe och armatur ska vara samma 
som används för gc-vägen. 

• Gc-räcke anläggas längst med tre sektioner, 
se figur 25. Räcket uppförs som rörprofil och 
med en navföljare i galvaniserat plåt, se figur 
27.   

• En trängre passage längs med gc-vägen vid 
kyrkan och den och gamla skolan anläggs 
med L-stöd i betong, visning 700 mm. Tvära 
vinklar ska undvikas vid övergång mellan 
slänt och stödmur.      
 

• Nya slänter längs med gc-vägen anläggs med 
lutning 1:3 och grässås. 

Figur 20. Nedfälld refug med 0-visning vid gång-passage. 
Vy från Väg 95/Fjällströmsvägen i Arvidsjaur, Google maps.
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Figur 21. Typsektion för vägrummet inom karaktären By. Asfalterad gc-väg anläggs längs med vägens västra sida. Gc-vägen är 2,5 meter bred, vid smalare partier smalnas vägen av till 2,0 meter. 

Vägmitt

Kantstöd i granit 
med 12 cm visning. 

35 cm bred rad av 
betongsten.

Typsektion av vägrum med separerad gc-väg längs med E45 genom Kåbdalis 



Gestaltningsprogram2 3 Övergripande gestaltningsprinciper och riktlinjer

Figur 22. Planskiss över gc-passagen vid infarten till skolan och kyrkan. 

Befintligt övergångställe ersätts av ny gc-passage.  
På den östra sidan anläggs en asfalterad gångyta i 
anslutning till gc-passagen. Längs kant mot körbana 
anläggs  kantsten i granit och en 0,35 m bred rad av 
betongsten.
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4.6 CENTRUMBILDNING

På E45 vänstra sida finns en mindre centrumbildning 
med matbutik, bensinstation samt några 
flerbostadshus centrerade kring en asfalterad 
parkeringsyta. Vid asfaltytan finns en befintlig 
busshållplats med väderskydd. Föreslagen 
utformning av vägrummet bidrar till att förtydliga 
en centrumkänsla med hastighetsreducerande 
effekt samt bidra till ökad trafiksäkert för samtliga 
trafikslag. 

Utformning

• Befintlig busshållplats tas bort. Nya 
busshållplatser anläggs på respektive sida om 
vägen med väderskydd. 

• Busshållplats på den västra sidan flyttas längre 
upp för att möjliggöra bättre anslutning 
för buss- och godstrafik. Perrong anläggs 
med busshållplatskantstöd i granit för att 
underlätta på-/avstigning.

• Vita betongplattor anläggs i anslutning till 
kantstöd som kontrastmarkering.  

• Om utökad belysning behövs vid 
busshållplatserna används samma 
belysningsstolpar och armatur som längs 
med gc-vägen. 

• På östra sidan, i anslutning till ny busshållplats, 
anläggs en asfalterad gångyta.

• Förbi in- och utfarten till matbutiken och 
bensinstation görs en liten förskjutning av gc-
vägen. Detta görs som en trafiksäkerhetsåtgärd 
samt för att minska storleken på in- och 
utfarten. Ytan som uppstår mellan gc-väg och 
väg, vid indragning, beläggs med kantsten. 

• För att annonsera och betona Kåbdalis 
centrum planteras en trädrad på 4-5 lövträd 
alternativ buskträd vid grässlänten på den 
östra sidan, bakom ny bussficka. Ny vegetation 
ska komplettera befintlig vegetationsridå, 

Figur 23. Exempel på björkallé längs i Råneå, bild från Google maps. 

eventuellt behöver viss gallring ske för att 
öka ljustillförseln till ny plantering. 

• På den västra sidan innan infarten till 
matbutiken och bensinstationen finns en 
befintlig björkrad som behöver tas ner i 
samband med anläggning av gc-väg. Ny 
björkrad föreslås planteras utanför ny gc-väg 
för att betona infarten samt för att förhöja 
centrumkaraktären, se figur 23 för exempel.   
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Figur 24. Planskiss över centrumbildning som illustrerar nya busshållplatser med väderskydd. Asfalterad gångyta anläggs på den östra sidan i anslutning till busshållplats samt vegetationsplantering med 
syfte att smalna av vägrummet och förhöja centrumkaraktären. 

Ny placering av busshållplatser 
med väderskydd på respektive 
sida av E45 

För att förhöja centrumkaraktären samt 
förtydliga infarten till livsmedelsbutik 
och bensinmack planteras en ny 
björkrad. 

Asfalterad gångyta i anslutning till 
ny busshållplata. Trädrad planteras i 
grässlänt för att komplettera befintlig 
vegetation. 

Indragningen av gc-vägen vid 
infarten till livsmedelsbutiken 
och bensinmacken. 
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Figur 25. Kartbild illustrerar de sektioner längs med gc-vägen som behöver kompletteras med gc-räcke alternativt stödmur. 

Sträcka för gc-väg

Sträcka med gc-räcke

Sträcka med stödmur
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4.7 SKIDANLÄGGNING

Området vid skidanläggningen utgör en knutpunkt 
i orten. Idag saknar infarten till skidanläggningen 
en tydlig utformning och enhetlig skyltning till 
skidområdet från E45.  Antalet människor som rör sig 
till och runt anläggningen ökar konfliktrisken  mellan 
oskyddade trafikanter och bilister. Utformningen 
av vägrummet ska signalera ett avbrott längs med 
sträckan och gestaltas med avsikt att skapa en 
trafiksäker vägmiljö samt förtydliga entrén till 
skidanläggningen, se figur 26. 

Utformning

• Befintliga busshållplatser ersätts med 
nya busshållplatser på respektive sida om 
vägen med väderskydd. Perrong anläggs 
med busshållplatskantstöd i granit för att 
underlätta på-/avstigning. Vita betongplattor 
läggs i anslutning till kantstöd som 
kontrastmarkering. 

• För att knyta ihop busshållplatserna med gc-
passagerna och gc-vägen anläggs en gångyta 
på den östra sida om E45 vid busshållplatsen 
samt vid infarten till skidanläggningen. 
Gångytan asfalteras och anläggs med kansten 

och en 0,35 cm bred rad i betongsten för att 
visuellt knyta ihop med gc-vägen på den 
västra sidan. 

• Två gc-passager anläggs i anslutning till 
busshållplatserna. Passagerna utformas som 
nedfälld refug och beläggs med smågatsten. 
Refugerna anläggs i mitten av vägen med 
syfte att få en säkrare övergång, se figur 20.

• Vid gångytorna på den östra sidan, i anslutning 
till gc-passagerna och nya busshållsplats, 
placeras belysningsstolpar för förstärkt 
ljusflödet. Belysningsstolpar och armatur ska 
vara samma som används för gc-vägen

• Befintlig skyltning ses över för att uppnå 
en enhetlig skyltning med syfte att markera 
entrén till skidanläggningen. 

• Befintlig vegetation glesas ut längs med 
den östra sidan för att förstärka infarten till 
skidområdet. Dock bör stora tallar och andra 
solitärträd, i den mån det går, bevaras. 

• I anslutning till busshållplats på den östra 
sidan planteras en trädrad på 5-6 träd längs 
med grässlänt bakom asfalterad gångyta. 
Även bakom den västra busshållplatsen 
föreslås en trädrad på 5-6 träd planteras. 

4.8 LANDSBYGD

Landsbygdskaraktären avser de sträckor som ansluter 
till entréportarna i den södra respektive norra delen. 

Utformning

• Vegetationen närmast entréportarna glesas 
ut för att gradvis förstärka intrycket av entré 
till orten.  

• Nya belysningsstolpar placeras ut en sträcka 
innan entréportarna där de ansluter till 
befintlig belysningstolpar i trä. Detta för att 
uppmärksamma trafikanter om kommande 
entréport. 
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Figur 26. Planskiss över skidanläggningen som visar nya busshållplatser med väderskydd och asfalterad gångyta längs med den östra sidan i anslutning till gc-passagerna. 

Gångyta asfalteras i anslutning till 
ny busshållplats på den östra sidan. 
Trädrad på 5-6 träd planteras längs 
med grässlänt. 

Befintliga busshållplatser ersätts av nya 
busshållplatser med väderskydd. Bakom 
busshållplatserna anläggs en trädrad 
på 5-6 träd för att knyta ihop de två 
bussplatserna  med varandra. 

Befintlig grusutfart smalnas 
av och asfalteras.

Gc-passage anläggs som nedfälld 
mittenrefug med 0-visning. Refug beläggs 
med smågatsten. Passagerna förstärks 
med belysningsstolpar  på respektive sida. 

Ny asfalterad gångyta fortsätter en bit söder om 
infarten till skidanläggningen. Gångytorna anläggs 
med kantsten mot körbanan och därefter en 0,35 
cm bred rad av betongsten för att knyta ihop 
utformningsmässigt med gc-vägen.  
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4.9 Vegetationsval

Ny plantering ska förstärka kopplingen 
till omgivande bergslandskap, betona 
centrumbildningen och skidanläggnigen samt 
bidra med årstidsvariation.

För att förankra gc-vägen till omgivande landskap 
föreslås att växtval vid plantering utgår från 
omgivande vegetation. Kåbdalis ligger i växtzon 
7 vilket kräver tåliga växtarter. Exempelvis bör, 
utöver gran och tall,  björk, sälg och rönn väljas 
vid nyplantering. Hägg kan väljas för att få en 
blommande effekt. 

4.10. Materialval

Hela gc-vägen asfalteras och anläggs med kantsten 
i granit längs med hela sträckan vilket bedöms 
lämpligast ur ett driftperspektiv.  Längs med hela 
gc-vägen anläggs en 0,35 m bred rad i betongsten. 
Refuger vid gc-passager och entréportar anläggs 
med smågatssten i granit.

Ny belysningsarmatur,  med en höjd på cirka 8 
meter anläggs längs med hela gc-vägen, mellan 
entréportarna. Vid centrum, skidanläggningen 
samt gångpassagen vid kyrkan/skolan används   
samma belysningsarmatur.  

Galvaniserat stål användas genomgående vid   
val av belysningsarmaturen och gc-räcken.

Figur 28. Belysningsarmatur Italo från AnnellFigur 27. Exempel på galavaniserat vägräcke med rörprofil 

med navföljare från FMK Trafikprodukter. 
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5 Rekommendationer inför fortsatt arbete

Programmet ska vara ett stöd vid val av detaljlösningar 
i bygghandlingsskedet. Det kan ligga till grund för 
Trafikverkets kontakter med andra intressenter för 
eventuella åtgärder utanför vägområdet.

Det rekommenderas att gestaltningsprogrammet 
finns med vid driftupphandlingar för att beskriva 
de intentioner som har funnits när programmet har 
tagits fram. 

Återkommande skötselinsatser är viktiga för att 
bibehålla kopplingar till omgivande landskap, skapa en 
trafiksäkrare vägmiljö samt god trafikantupplevelse 
både för fordonstrafik och oskyddade trafikanter.  

I kommande projekteringsarbete bör det utredas 
vilka solitärträd som kan bevaras längs med de 
slänter där GC-räcke kommer anläggas. 
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