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1. Sammanfattning 

E45 är en av Sveriges längsta vägar och sträcker sig från Göteborg till Övre Soppero. Vägen 
ingår i det nationella stamvägnätet, och utgör en del i EU:s TEN-T nätverk (Trans-European 
Transport Networks) och är av särskild internationell betydelse. E45 är en viktig 
transportled för näringslivet, besöksnäringen samt skogsnäringen. 

E45 genom Kåbdalis utgör en viktig genomfartsled, samtidigt som den fungerar som ortens 
centralgata. Den långväga trafiken blandas med turisttrafik, lokal trafik och oskyddade 
trafikanter. Vägens dubbla funktion skapar problem med trafiksäkerheten. Körbanebredden 
upptar hela utrymmet vilket medför att oskyddade trafikanter går eller cyklar på körbanan. 
Problemen bli alltmer påtagliga under vinterhalvåret på grund av den ökade trafikmängden 
med turister samt snövallar som minskar vägrummet. Fordonstrafiken får sämre sikt, på 
grund av snörök, som gör det svårare att upptäcka oskyddade trafikanter. Rådande högsta 
tillåtna hastighet genom samhället är 50 km/h, men på grund av vägens goda plan- och 
profilstandard upplever invånarna att hastigheten genom orten är högre. Under 2009 
genomförde Trafikverket en bristanalys som omfattade oskyddade trafikanter längs E45 i 
Kåbdalis. Enligt bristanalysen finns det påtagliga risker för olycka.  

Länsstyrelsen i Norrbottens län tog 2016-03-15 med stöd av 6 kap. 5 § miljöbalken beslutet 
att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Kåbdalis karaktäriseras till stor del av verksamheter som är kopplade till turism och 
friluftsliv. Den främsta målpunkten i området utgörs av skidanläggningen. Bebyggelsen på 
orten utgörs av randbebyggelse längs båda sidor av E45 och domineras av friliggande 
enfamiljshus. 

Sjön Kåbdalisjaure, väst om Kåbdalis, ingår i Piteälvens Natura 2000-område. Inga andra 
riksintressen finns i nära anslutning till E45 i Kåbdalis. På några platser på sträckan genom 
Kåbdalis  förekommer revlummer som kan komma att påverkas. Revlummer är fridlyst 
enligt artskyddsförordningen. För att genomföra åtgärder som riskerar att påverka fridlysta 
arter krävs dispens från  artskyddsförordningen. De störningar som oundvikligen 
uppkommer på grund av de planerade åtgärderna är förhållandevis små och bedöms inte ge 
några bestående negativa konsekvenser för växt- och djurliv. Inga kulturmiljöer bedöms 
påverkas. Eventuell grumling i vattendrag bedöms vara övergående och inte ge några 
bestående negativa konsekvenser för populationerna av fisk och andra vattenlevande 
organismer. Projektet bedöms inte komma att påverka de ekologiska eller kemiska 
förutsättningarna i vattendrag eller i Kåbdalisjaure. Undviks åtgärder under tiden för 
fiskvandring, blir konsekvenserna för fiskarna försumbara. Bästa tiden att genomföra 
arbetet med hänsyn till både vårlekande harr och höstlekande öring är under sensommaren. 

Åtgärderna bedöms medverka till att både de transportpolitiska målen och projektmålen 
uppfylls genom ökad trafiksäkerhet. En gång- och cykelväg förbättrar tillgängligheten, 
framkomligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Även 
framkomligheten för fordonstrafiken kommer att förbättras när fordonstrafiken inte 
behöver samsas med de oskyddade trafikanterna. 

Den totala kostnaden av projektet är bedömd till cirka 24,2 miljoner kronor.  
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

2.1. Bakgrund 

Kåbdalis är en mindre ort i Jokkmokks kommun, Norrbottens län, se figur 2.2. Orten är 
väldigt attraktiv för turister och turismen expanderar kraftigt. Genom orten går E45 som 
utgör en viktig genomfartsled, samtidigt som den fungerar som ortens centralgata, se figur 
2.1. Den långväga trafiken blandas med turisttrafik, lokal trafik och oskyddade trafikanter. 

Vägens dubbla funktion, som både genomfartsled och ortens centralgata, skapar problem 
med trafiksäkerheten. Körbanebredden upptar hela utrymmet vilket medför att oskyddade 
trafikanter går eller cyklar på körbanan. Problemen bli alltmer påtagliga under 
vinterhalvåret på grund av den ökade trafikmängden med turister och snövallar som 
minskar vägrummet. Fordonstrafiken får sämre sikt på grund av snörök som gör det svårare 
att upptäcka oskyddade trafikanter. Rådande högsta tillåtna hastighet genom samhället är 
50 km/h, men på grund av vägens goda plan- och profilstandard upplever invånarna att 
hastigheten genom orten är högre. 

För att komma till rätta med problemen har Trafikverket beslutat genomföra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för E45 genom Kåbdalis.  

 

Figur 2.1 Del av E45 genom Kåbdalis 
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Figur 2.2  Översiktskarta 
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2.2. Övergripande mål 

På nationell nivå finns ett övergripande mål för transportpolitiken som är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet stöds av två huvudmål: 

• Funktionsmålet, som berör resans eller transportens tillgänglighet. 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara 
mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

• Hänsynsmålet, som handlar om säkerhet, miljö och hälsa. 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad 
hälsa. 

De transportpolitiska målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom 
transportområdet. 

2.3. Ändamål och projektmål 

Ändamålet med projektet är att bibehålla E45:s viktiga funktion som genomfartsled 
samtidigt som en trafiksäker trafikmiljö skapas i Kåbdalis.  

Projektets mål är att förbättra trafiksäkerheten framförallt för oskyddade trafikanter, 
tydliggöra trafikmiljön genom orten samt förtydliga entréer till Kåbdalis. 

2.4. Planläggningsprocessen 

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som regleras av 
miljöbalken och väglagen (1971:954). Arbetet ska resultera i en fastställd vägplan. 
Planläggningsprocessen illustreras i figur 2.3. Under processen analyseras och beskrivs 
väganläggningens lokalisering och alternativa utformningar. Slutligen fastställs 
lokaliseringen och den valda detaljutformningen . 

I början av planläggningen tas ett samrådsunderlag fram som beskriver hur projektet kan 
komma att påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar med hjälp av samrådsunderlaget om 
projektet antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Om Länsstyrelsen beslutar 
att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan upprättas ingen 
miljökonsekvensbeskrivning. Projektets påverkan på miljön beskrivs istället i en 
miljöbeskrivning som integreras i vägplanens planbeskrivning. 

Planen finns sedan tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter 
innan Trafikverket färdigställer den. Efter granskningen begärs fastställelse av planen hos 
Trafikverket. Innan planen skickas till fastställelse ska Länsstyrelsen lämna sitt 
granskningsyttrande med tillstyrkan till väg- eller järnvägsplanen. När planen är fastställd 
följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket 
sätta spaden i jorden. 
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Samråd är en mycket viktig aspekt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket 
tar kontakt och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet 
för att få deras synpunkter och rådgivning. Alla synpunkter som kommer in under samråd 
sammanställs i en samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter som är av betydelse för det 
fortsatta arbetet inarbetas i vägplanen. 

Vägplanen befinner sig just nu i skede fastställelsehandling. 

 

Figur 2.3 Trafikverkets planläggningsprocess 

2.5. Beslut 

Länsstyrelsen i Norrbottens län tog 2016-03-15 med stöd av 6 kap. 5 § miljöbalken beslutet 
att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta betyder att ingen 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas, utan endast en miljöbeskrivning som integrerats i 
vägplanen. 

2.6. Åtgärdsval och tillämpning av fyrstegsprincipen 

Under 2009 genomförde Trafikverket en bristanalys. Bristanalysen omfattade oskyddade 
trafikanter längs E45 i Kåbdalis. Analysen belyser problemen längs E45 och analyserar 
tänkbara åtgärder enligt fyrstegsprincipen. 

Enligt bristanalysen finns det påtagliga risker för olycka. Trafiksäkerheten är låg, särskilt för 
oskyddade trafikanter och under vinterhalvåret då fler människor rör sig längs E45 i 
Kåbdalis, både till fots och med bil.  

Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder ska analyseras i följande ordning: 

1. Tänk om  
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka 
behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.  

2. Optimera 
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande 
av den befintliga infrastrukturen. 

3. Bygg om 
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.  
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4. Bygg nytt 
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det 
betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadion. 

Innan nybyggnads- och ombyggnadsåtgärder föreslagits har även andra alternativa 
lösningar enligt steg 1 och 2 studerats. I bristanalysen rekommenderas en kombination av 
lösningar enligt steg 2 och 3 för att skapa en säker miljö för alla trafikanter längs E45.  

Exempel på lösningar som rekomenderades på kort sikt var utökad belysning, förtydligande 
entré till orten, tätortsskylt, pistat spår för gående, avsmalning vid entréer samt ITS info om 
hastighet, varning för gående och automatisk hastighetsövervakning. Den rekommenderade 
lösningen på lång sikt var att förlägga en gång- och cykelväg mellan vägarmatur och väg. 

Med nya förutsättningar att ta sig fram till fots och med cykel skapas även en god 
utgångspunkt för vidare beteendeförändringar enligt steg 1. 

3. Miljöbeskrivning 

3.1. Miljöbeskrivningens avgränsningar 

Miljöbeskrivningen ska beskriva förutsättningar och belysa de konsekvenser som kan 
förväntas uppstå till följd av de planerade åtgärderna längs E45 genom Kåbdalis. I 
miljöbeskrivningen redovisas även de åtgärder som Trafikverket avser att utföra för att 
minimera konsekvenserna. 

Utredningsområdet omfattar 1,5 kilometer lång  vägsträcka genom Kåbdalis. Området 
börjar i söder i nära anslutning där inlandsbanan korsar E45 i plan och slutar norr om 
infarten till skidanläggningen. Geografiskt avgränsar sig miljöbeskrivningen till det område 
som berörs av ombyggnationen samt ett bedömt influensområde för trafikbuller, 
hydrologisk påverkan,  med mera. 

Under kapitel 4 beskrivs förutsättningar i området för projektet. Bedömning av effekter och 
konsekvenser av projektet redovisas under kapitel 6. Även förslag till skyddsåtgärder 
respektive försiktighetsmått som är tekniskt möjligt redovisas i kapitel 6. 

3.2. Väsentliga miljöaspekter 

Miljöbeskrivningen följer 6 kap. miljöbalken avseende redovisningar av de uppgifter som 
krävs för att bedöma projektets huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljö och 
hushållningen med mark och vatten samt andra resurser. 

Särskilt viktiga intressen att bedöma och beskriva i detta projekt är boendemiljö, 
landskapsbild, naturmiljö och konsekvenser under byggtiden. 

3.3. Nollalternativet 

Effekter och konsekvenser jämförs med ett nollalternativ. Om inga åtgärder genomförs, 
innebär det att befintliga problem och brister med trafiksäkerheten kvarstår. Framförallt 
under vinterhalvåret då det är mer biltrafik och fler oskyddade trafikanter på vägen samt 
snövallar som minskar vägrummet. 
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3.4. Metodik – bedömning av konsekvenser 

Enligt väglagen ska en miljöbeskrivning innehålla uppgifter om projektets förutsebara 
påverkan på människors hälsa och på miljön. Miljöbeskrivningen ska redovisa uppgifter om 
områden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken samt miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3§ 
miljöbalken samt skyddade områden och arter enligt 7 och 8 kap. miljöbalken och 
kulturmiljölagen (1988:950). 

För ett projekt där Länsstyrelsen beslutat att projektet ej kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbeskrivning för vägplan upprättas. Miljöbeskrivningen behöver 
inte godkännas av Länsstyrelsen. 

En bedömning/värdering av en åtgärds konsekvens görs genom en sammanvägning av de 
berörda intressets värde och av ingreppets, eller störningens omfattning, se figur 3.1. Där 
inte annat anges avses negativ konsekvens. Positiva konsekvenser lyfts fram och tydliggörs. 
Den begränsade skalan i bedömningarna gör att mindre skillnader inte alltid framgår. Varje 
bedömningsgrad får också ett stort omfång. Observera att begreppet stor saknar ”tak” 
medan liten slutar vid inget eller försumbar. I löptexten kan andra ord för bedömning 
användas till exempel ”försumbara, ringa, minst, mindre, små, begränsade eller störst” för 
att öka läsbarheten. 

 Ingreppets/störningens omfattning  

Intressets värde Stor omfattning Måttlig omfattning Liten omfattning 

Högt värde Stor konsekvens Måttlig – Stor 

konsekvens 

Måttlig konsekvens 

Måttligt värde Måttlig – Stor konsekvens Måttlig konsekvens Liten – Måttlig 

konsekvens 

Lågt värde Måttlig konsekvens Liten – Måttlig 

konsekvens 

Liten konsekvens 

Figur 3.1 Bedömningsskala för konsekvenser 

3.5. Begrepp i miljöbeskrivningen 

I miljöbeskrivningen används olika begrepp varav följande är av vikt att förklara för 
läsförståelsen: 

• Påverkan är det fysiska intrång som verksamhetsutövaren orsakar, till exempel att den 
nya vägen går i skärning och påverkar grundvattennivån så den sänks. 

• Effekten är den förändring av miljökvaliteter som uppstår där vägen dras fram, till 
exempel sättningar på byggnader eller sinande brunnar. 

• Konsekvenser är en värdering av effekten med hänsyn till vad den betyder för olika 
intressen, till exempel skador på byggnader eller att ett antal hushåll måste hämta sitt 
vatten i en annan brunn. 
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För att undvika eller för att minimera negativa konsekvenser kan olika skyddsåtgärder 
utföras, till exempel stabilisering av husgrunden innan skadan uppkommer eller att brunnen 
grävs djupare. 

4. Förutsättningar 

4.1. Vägens funktion och standard 

E45 är en av Sveriges längsta vägar och sträcker sig från Göteborg i söder till Övre Soppero i 
norr. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet, och utgör en del i EU:s TEN-T nätverk och 
är av särskild internationell betydelse. TEN-T (Trans-European Transport Networks) spelar 
en viktig roll för att säkerställa den fria rörligheten av passagerare och gods inom EU. E45 är 
en viktig transportled för näringslivet, besöksnäringen samt skogsnäringen. Vägens 
bärighetsklass är BK1, som är den högsta klassen av tre. På vägar med BK 1 tillåts högre 
fordonsvikter. 

E45 genom Kåbdalis har en god plan- och profilstandard och är en central väg i samhället 
som fungerar både som lokalgata och som genomfartsled. Längs vägen blandas 
genomfartstrafiken av både personbilar och tyngre trafik med lokaltrafik, turisttrafik och 
oskyddade trafikanter. 

Vägbredden längs sträckan genom Kåbdalis är 6,5 meter med två körfält. Högsta tillåtna 
hastighet är 50 km/h ,se figur 4.1.  

 

Figur 4.1  E45 har smala vägrenar och bebyggelsen består av randbebyggelse 

4.2. Trafik och användargrupper 

Trafiktätheten på E45 är låg genom Kåbdalis under sommaren, men under vinterhalvåret 
ökar trafikmängderna i och med att många turister söker sig till orten för skidåkning och 
skoterkörning. Genom Kåbdalis mättes år 2011 trafikmängden på E45 till cirka 636 fordon 
per dygn i snitt varav 119 (20 %) är tung trafik. Även antalet oskyddade trafikanter som rör 
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sig längs E45 ökar under vinterhalvåret. Skidanläggningen i Kåbdalis är den största 
anledningen till detta. 

E45 genom Kåbdalis saknar gång- och cykelväg och de oskyddade trafikanterna är 
hänvisade till att gå och cykla i blandtrafik.  

Inom utredningsområdet finns tre busshållplatser längs E45. Vid infarten till 
skidanläggningen finns fickhållplatser med plattform samt väderskydd. Även i anslutning 
till affärens parkering och lastbrygga finns en busshållplats med väderskydd. Plattformarna 
vid alla hållplatserna är smala och korta.  

Länstrafiken Norrbotten trafikerar med följande busslinjer: 

• Linje 405 trafikerar sträckan  Kåbdalis – Jokkmokk dagligen 

• Linje 36 trafikerar sträckan Piteå-Älvsbyn-Kåbdalis-Jokkmokk dagligen 

• Linje 45 trafikerar sträckan Gällivare-Jokkmokk-Arvidsjaur-Sorsele-Östersund dagligen 

E45 är en rekommenderad väg för transporter med farligt gods . 

4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

4.3.1. Befolkning och boendemiljö 

Kåbdalis är en mindre ort i Jokkmokks kommun med cirka 90 bofasta invånare. Geografiskt 
är Kåbdalis beläget mellan Älvsbyn och Jokkmokk, ungefär 50 km söder om Jokkmokk. 
Kåbdalis uppstod under 1800-talets andra hälft då Norrbottens inland till stor del var 
obefolkat. Staten delade ut mark till de som kunde odla upp den och bosätta sig på orten. 
Som mest hade byn kring 500 invånare och det sammanföll med byggandet av 
Inlandsbanan under tidigt 1900-tal. 

Bebyggelsen på orten utgörs av randbebyggelse längs båda sidor av E45 (se figur 4.1) och 
domineras av friliggande enfamiljshus med ett par flerbostadshus om cirka fyra lägenheter. 
De flesta fastigheterna har sina utfarter direkt mot E45. Befintliga hus vilka i dagsläget står 
övergivna är på väg att få nya fritidsboende till ägare. För närvarande pågår en expansion av 
orten och nya områden för fritidshusbebyggelse växer fram. 

Kåbdalis karaktäriseras till stor del av verksamheter som är kopplade till turism och 
friluftsliv. Den främsta målpunkten i området utgörs av skidanläggningen med restauranger 
och pub. Under vinterhalvåret ökar befolkningsantalet i orten då turister söker sig till 
Kåbdalis för skidåkning i skidanläggningen. Direkt vid skidanläggningen finns 350 bäddar 
och ytterligare 100 nere i byn. Husvagnsparkeringen vid skidanläggningen är med sina 300 
vagnar en av Sveriges största vintercampingar.  

Andra målpunkter i området förutom skidanläggningen är idrottsanläggningar, kyrkan, 
samt affären med bensinstation och bageri i de centrala delarna av samhället, se figur 4.2.  

I dagsläget finns två barn i grundskolelåldern i Kåbdalis. Skola finns i Jokkmokk dit barnen 
får skolskjuts. 
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4.3.2. Kommunala planer 

För området gäller Jokkmokk kommuns översiktsplan. Gällande översiktsplan antogs 2011. 

Fem detaljplaner finns fastställda hos Jokkmokk kommun längs E45 på den aktuella 
sträckan, BPL akt_25-JOK-1844, BPL akt_25-JOK-2640, DP akt_25-p95_29, DP akt_25-
p99_12 och DP akt_2510-p14_6. Detaljplanerna finns i direkt anslutning till E45 och 
utspridda längs hela sträckan.  

Detaljplanegränserna redovisas på illustrationskartor 201T0501-201T0503. 

 

Figur 4.2 Målpunkter samt områden för rekreation och friluftslivområden inom Kåbdalis.  
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4.3.3. Friluftsliv 

I nordöstra delen av orten finns Kåbdalis Skidliftar, som har en stor attraktionskraft för 
turismen på orten. Förutom utförsåkningen finns ett 10 km långt längdskidsspår och ett 
stort nät av skoterleder. I Kåbdalis finns även en idrottsanläggning, ishockeybana samt 
elljusspår, se figur 4.2. Det finns även god tillgång för fiske och jakt i närområdena samt 
skogar och sjöar som kan nyttjas för rekreation och friluftsliv. Skoterleder korsar E45 vid 
anslutningen till skidanläggningen samt vid affären och bensinstationen i de centrala 
delarna av Kåbdalis, se figur 4.3. 

 

Figur 4.3. De röda linjerna representerar skoterleder i Kåbdalis. Källa: www.kabdalis.com  

4.3.4. Vattenresurser 

Kåbdalisjaure är en registrerad vattenförekomst (SE734427-168882) i VISS (Vatten 
Informations System, för Sverige). Inga borrade brunnar finns registrerade i SGU:s 
brunnarkiv men det förekommer brunnar och avstängningsventiler inom vägområdet.  

4.3.5. Rennäring 

Utredningsområdet ligger inom Udtjas sameby. Hela området utgörs av samebyns vår-, 
sommar och höstbetesland, se figur 4. 4. Inga utpekade riksintressen för renskötseln finns 
inom projektområdet.  
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Figur 4.4 Kartan visar samebyns årstidsland; vår, sommar och höstland 

4.3.6. Övrig markanvändning 

Ingen jordbruksmark finns i anslutning till E45 genom Kåbdalis. Skogsbruk bedrivs i 
området.  

4.4. Landskapet 

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

Vid ankomst till Kåbdalis längs E45 från söder övergår det omgärdande skogslandskapet till 
mycket spridd bebyggelse för att sedan successivt blir tätare. I och med bebyggelsens 
varierade och relativt glesa placering längs vägen finns ingen påtaglig sammanhängande 
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.  

Vid ankomst till Kåbdalis från norr färdas trafikanter genom en sluten grön korridor, 
omgiven av skogsmark. Det slutna skogslandskapet öppnas snabbt upp med breddning av 
vägrummet för busshållsplats samt tomtmark, vilket ger viss känsla av att ha anlänt till en 
ort. Övergången mellan landsbygdskaraktär och ortskaraktär är mer påtaglig när trafikanter 
kommer från norr än från söder. 

4.5. Miljö och hälsa 

4.5.1. Skyddande och skyddsvärda områden 

Områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen kan pekas ut som 
områden av riksintressen. 

Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk skyddade områden i hela EU. Målet med nätverket är att 
förhindra utrotningen av arter och livsmiljöer.  

Sjön Kåbdalisjaure, väst om Kåbdalis, ingår i Piteälvens Natura 2000-område.  

Riksintressen 

E45 är riksintresse för kommunikationer i enlighet med 3 kap. 8 § miljöbalken. Vägen ingår 
i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt och är av särskild nationell betydelse. 
Riksintresseområdet ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen.  

Se figur 4.8  för skyddade och skyddsvärda områden i närheten av utredningsområdet. 

  



18 

 

4.5.2. Naturmiljö 

Den största delen av området längs E45 genom Kåbdalis består av tomtmark med mindre 
skogspartier mellan hustomterna som bidrar till ökad ekologisk mångfald i området. Vid 
flera tomter längs vägen finns planterade rönnar.  

Omgivande naturmark består till största del av lingonbarrskog. Jordarten är morän och det 
är genomgående torra förhållanden inom området i anslutning till E45 i Kåbdalis. 
Dominerande arter i markskiktet är lingon, kråkbär och ljung samt i viss mån blåbär och 
skvattram. I buskskiktet förekommer björk, vide och al. Längs vägkanterna dominerar gräs, 
vide och rallarros och i viss mån lingon och ettåriga örter. På några platser på sträckan 
genom Kåbdalis  förekommer revlummer som är fridlyst enligt artskyddsförordningen. 
Samtliga fyndplatser ligger utanför vägbanken och den del som röjs. Det finns generellt gott 
om äldre tallar längs sträckan.  

Dikena är breda och grunda med en relativt bred del som hålls klippt. Dominerande 
växtlighet är olika gräs och vide. En stor död tall finns cirka 20 meter norr om vägen mitt på 
sträckan. Tallen har gott om hål gjorda av hackspettar och är ett viktigt habitat för insekter 
och lavar. 

Sjön Kåbdalisjaure ingår i Natura 2000 och är en registrerad vattenförekomst (SE734427-
168882) i VISS (Vatten Informations System, för Sverige). Sjön har huvudavrinningsområde 
i Piteälven. Enligt Kåbdalis fiskevårdsförening förekommer blandbestånd av abborre, mört 
och sik i sjön. Arter som pekats ut enligt Art- och habitetdirektivet i Piteälven med 
tillhörande sjöar och biflöden är flodpärlmussla, lax, stensimpa och utter.  

Ett par små diken och en mindre bäck korsar vägen inom inventeringsområdet. Mellan 
sjöarna Kåbdalisjaure och Varvojaure rinner en mindre bäck, via en befintlig trumma, under 
E45. Se figurerna 4.5 – 4.7. Enligt Kåbdalis fiskevårdsförening förekommer bestånd av 
röding, öring och harr i Varvojaure. Bäcken och Varvojaure omfattas inte av Natura 2000. 
Harr är vårlekande och leker under maj-juni. Öring är höstlekande och leker från mitten av 
september till slutet av oktober. Öringens rom ligger nergrävd i grus och stenbottnar under 
vinterhalvåret. 

    

Figur 4.5 Bäck under E45       Figur 4.6 Bäck under E45 
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Figur 4.7 Bäcken rinner mot Kåbdalisjaure 

Skogsstyrelsen har inga dokumenterade nyckelbiotoper, sumpskogsobjekt eller naturvärden 
i nära anslutning till E45 i Kåbdalis. Länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI) har heller 
inga objekt registrerade i närheten. Inga artrika vägmiljöer finns utpekade längs 
vägsträckan. Artrika vägmiljöer finns cirka 400 meter norr om området som omfattas av 
vägplanen.  

Naturmiljöintressen redovisas i figur 4.8.  

Artskydd 
Artskyddsförordningen omfattar många arter i flera olika organismgrupper, till exempel 
kärlväxter, mossor, lavar, svampar, insekter, fåglar, groddjur, reptiler och däggdjur. En 
rödlistad art, sädgås, har noterats i Artportalen i närhet till utredningsområdet.  

Inom inventeringsområdet förekommer en lummerart. Samtliga lummerarter är fridlysta 
enligt 8 § artskyddsförordningen (2007:845). Detta innebär att det enligt lag är förbjudet att 
plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna och att ta bort 
eller skada frön eller andra delar. 

De allra flesta av förekomsterna är funna minst 5 meter från vägkant och är således utanför 
vägområdet. De lummerförekomster som har lokaliserats redovisas i figur 4.8. 

Biotopskydd 
Inga områden som omfattas av biotopskydd eller generellt biotopskydd finns i närområdet.  

Strandskydd 
Sjöar och vattendrag omfattas av generellt strandskydd på 100 meter från strandkanten, 
både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Sveriges 
stränder är en naturtillgång av mycket stort värde och är av stor betydelse för allmänheten 
och för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer. Det kortaste avståndet 
mellan sjön Kåbdalisjaure och E45 i Kåbdalis är 100 meter, det betyder att strandskyddet 
gäller. Inom strandskyddet får det inte uppföras byggnader, utföra grävning eller på annat 
sätt förbereda för sådana byggnationer, utföra anläggningar eller anordningar som strider 
mot strandskyddets syfte eller utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurlivet. Även 
Varvojaure och bäcken under E45 omfattas av strandskyddet. 
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4.5.3. Kulturmiljö 

Inga kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns i nära anslutning till 
E45 i Kåbdalis. Utanför utredningsområdet finns fem stycken fornlämningar, RAÄ 
Jokkmokk 4238:1 (husgrund), RAÄ Jokkmokk 4242:1 (husgrund), RAÄ Jokkmokk 4896 
(härd), RAÄ Jokkmokk 4897 (gruvhål), RAÄ Jokkmokk 4243:1 (boplatsgrop), se figur 4.8.  

Vägsträckan är inte utpekad som värdefull vägmiljö i Länsstyrelsens och Trafikverkets 
inventering. 

 

Figur 4. 8  Natur- och kulturmiljöintressen samt bäcken som rinner från Varvojaure mot 
Kåbdalisjaure 



21 
 

4.5.4. Hälsa 

Buller  och vibrationer 
Eftersom de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna inte är att betrakta som väsentlig 
ombyggnad gäller riktvärden för befintliga miljöer. För närvarande utför Trafikverket 
bullerskyddsåtgärder för boende längs lågtrafikerade statliga vägar som bedöms värst 
utsatta. För att Trafikverket ska göra en åtgärd krävs det att något av följande kriterier 
uppfylls: 

• Ekvivalent ljudnivå är över 40 dB(A) inomhus 

• De maximala ljudnivåerna är högre än 55 dB(A) inomhus fler än fem gånger per 
natt 

• Ekvivalent ljudnivå är över 70 dB(A) vid en uteplats 

Inomhusvärdena utgår från en fasaddämpning på 25 dB(A). Detta gäller för äldre hus med 
tvåglasfönster. Bullerskyddsåtgärder ska vidtas där det är miljömässigt motiverat, tekniskt 
möjligt och samhällsekonomiskt rimligt. 

Enligt genomförda bullerberäkningar bedöms inga boendemiljöer i närheten beröras av 
ekvivalenta ljudnivåer överstigande 40 dB(A) inomhus. De maximala ljudnivåerna 
överskrider inte 55 dB(A) inomhus. Bedömning av ljudnivåer bygger på en trafikmängd på 
630 fordon per årsmedeldygn, varav 110 tung trafik (2015). Bedömningarna grundar sig på 
nuvarande hastighet som är 50 km/h.  

Barriär 
E45 utgör en barriär för oskyddade trafikanter både längs och tvärs vägen.  

Trafiksäkerhet 
Under perioden 2003.01.01–2015.08.30 har tre stycken olyckor i Kåbdalis rapporterats till 
Transportstyrelsens databas STRADA, se figur 4.9. En av olyckorna involverade en 
fotgängare som fick lindriga skador, en annan olycka klassas som övrig och utfallet var 
lindrig skada. Under 2015 inträffade en olycka som involverade tung motorcykel och klassas 
som allvarlig. Fotgängarolyckan inträffade söder om anslutningen till skidanläggningen de 
andra två inträffade söder om järnvägskorsningen. 
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Figur 4.9 Plats för olyckor som inrapporterats till STRADA, mellan åren 2003 – 2015 

Det finns ett flertal anmälda och registrerade viltolyckor efter sträckan genom Kåbdalis. 
Totalt är det 57 stycken viltolyckor registrerade hos nationella viltolycksrådet, NVR under 
perioden 2010-2016. 

4.6. Byggnadstekniska förutsättningar. 

E45 genom Kåbdalis ligger längs långa sträckor i nivå eller i låg bank till omgivande mark. 
Där vägen sträcker sig längs sjön ligger vägen i högre bank. Det finns även sträckor där 
vägen går i skärning. 

4.6.1. Geoteknik 

E45 genom Kåbdalis ligger på långa sträckor i nivå med omgivande mark eller på låg bank. 
Längs större delen av sträckan består omgivande mark av villatomter. Där vägen går längs 
sjön så ligger vägen på en bank. Terrängen i området består av moränmark av framförallt 
grusig sand med inslag av silt.  

Längs den västra sidan utgörs marken av grusig sand och siltig sand inom stora delar av 
området. Vägen närmast järnvägen är ombyggd under 70-talet. På sträckan närmast 
järnvägen består fyllning av undergrund under befintligväg av krossat material.  

4.6.2. Hydrologi 

De uppmätta grundvattennivåerna visar på att grundvattenytan befinner sig relativt stort 
djup. I anslutning till skärning kan grundvattenytan vara närmare markytan.  
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4.6.3. Förorenade områden 

Det finns inga utpekade områden som är potentiellt förorenade inom utredningsområdet, 
eller några uppgifter om att beläggningen innehåller stenkolstjära.  

Vid ortens bensinstation finns en cistern som ligger ovanpå marken. Inga föroreningar har 
hittats i genomförd miljöteknisk provtagning. 

4.6.4. Ledningar 

Inom området finns ett antal olika ledningar och kablar. Samråd med ägare till befintliga 
ledningar och kablar har genomförts i vägplanen. Samråd kommer även att ske under 
kommande skeden. Ledningar redovisas på illustrationskartor 201T501–201T503. 

El- och teleledningar 
I den allra sydligaste delen av utredningsområdet finns en luftburen kraftledning tillhörande 
Vattenfall. Befintlig ledning kommer att utgå och en ny högspänningsledning samt ny 
lågspänningsledning  är planerade att förläggas i samband med den nya gång och 
cykelvägen. Tele, opto och bredbandsledningar finns i mark längs hela sträckan. 

VA 
Längs aktuell sträcka förekommer korsande och längsgående vatten- och 
spillvattenledningar, dessa ledningar ligger till största del på den östra sidan av E45. Inga 
borrande brunnar finns registrerade i SGU:s brunnsarkiv, men det förekommer brunnar och 
avstängningsventiler inom vägområdet. 

5. Den planerade vägens lokalisering och 
utformning med motiv 

5.1. Val av lokalisering 

5.1.1. Bortvalda lokaliseringsalternativ 

Två alternativ för dragning av en gång- och cykelväg har studerats i Vägplanen. Ett förslag 
på den östra sidan av E45 och ett på västra sidan om E45. Vid val av alternativ har hänsyn 
tagits till intrång, påverkan på bebyggelse, VA samt övrig omgivningspåverkan. Alternativet 
med placering av gång- och cykelväg på den östra sidan om E45 har valts bort på grund av 
det större markintrånget på tomtmark samt den konflikt som förslaget innebär på befintliga 
vatten- och avloppsledningar samt brunnar.  

Ett inkommet förslag om vändslinga för buss vid infart till Kåbdalis skidliftar har avfärdats 
på grund av ett stort markintrång på tomtmark. 

Vidare har förslaget om breddning av E45 på höger sida vid ca km 0/720 avfärdats på grund 
av den stora påverkan på befintlig vägslänt samt den platå som fungerar som 
uppställningsplats för husvagnsparkeringar. 
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5.1.2. Gång- och cykelväg 

Som placering av ny gång- och cykelväg förordas en placering längs E45:ans västra sida från 
plankorsningen med järnvägen i söder fram till befintliga busshållplatser vid korsningen till 
Kåbdalis skidanläggning i norr. Placeringen innebär mindre konflikter med befintliga 
vatten- och spillvattenledningar samt brunnar. En västlig placering innebär även att 
avvattningen från nya dagvattenbrunnar kan, där det är möjligt, ledas direkt ut i bankslänt 
på grund av den större höjdskillnaden i terrängen.  

5.1.3. Entré till samhället 

Olika placeringar  av entréer till samhället har studerats. Vid val av alternativ har hänsyn 
framför allt tagits till markintrång. För den norra entréens placering har möjligheten att få 
en sammanhängande utformning med tanke på placeringen av nya busshållplatser och 
gångpassager varit avgörande. 

5.1.4. Busshållplatser 

Lokalisering av hållplatser har skett i samråd med länstrafiken, med utgångspunkt från 
bussresenärernas behov och möjligheterna att skapa goda och säkra förbindelser till och 
från hållplatserna.  

5.2. Val av utformning 

Utformningen av E45 med tillhörande gång- och cykelväg har skett enligt Trafikverkets 
styrande dokument, benämnt VGU, vägar och gators utformning. 

För beskrivning av vägens utformning se plankartor 201T0201-201T0203, 
illustrationskartor 201T0501- 201T0503 och typsektionsritningar 201T0401- 201T0402.  

I planbeskrivningen redovisas olika sträckor med längdmätning som har sin början i noll, 
denna nolla är i detta projekt belägen i söder vid järnvägsövergången. Exempelvis är sektion 
1/000 den punkt som ligger 1 km norr om nollpunkten. 

5.2.1. Gestaltning 

Vägplanens förslag innebär huvudsakligen åtgärder längs befintlig E45. Framtagna 
gestaltningsprinciper och utformningsförslag syftar till att mildra ingrepp och förstärka 
positiva effekter av förslaget med hänsyn till befintlig landskapsbild. Vägen och vägens 
sidoområde ska utformas med utgångspunkt i omgivande landskaps natur- och 
kulturvärden samt de befintliga landskapskaraktärer som har identifierats längs med aktuell 
sträcka av E45 genom Kåbdalis. För att bevara befintliga karaktärstyper är det viktigt att 
värna om utblickar till det omgivande kulturlandskapet samt att, i den utsträckning det är 
möjligt, anpassa vegetationen i vägens sidoområde för att åstadkomma en naturlig övergång 
till omgivande miljöer.  

Gestaltningsmål för projektet är att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, 
skapa en tydligare och säkrare trafikmiljö genom Kåbdalis samt förtydliga entréerna till 
orten. Ny vägutformning ska utformas så att den upplevs trygg för bilister såväl som för 
oskyddade trafikanter. Föreslagna entréer ska bidra till att uppmärksamma bilister på att de 
anländer till, samt passerar orten Kåbdalis.  



25 
 

Hastigheten ska möjliggöra utblickar ut mot omgivande berglandskap. Oskyddade 
trafikanter, såsom gående och cyklister, ska uppleva en trygg trafikmiljö oavsett tidpunkt 
och att det finns ett sammanhängande uttryck och utformning längs med hela sträckan.  

Projektets specifika gestaltningsmål är att:  

• Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.  

• Tydliggöra trafikmiljön genom orten.  

• Förtydliga entréerna till orten.  

5.2.2. Referensstandard och typsektion för E45 

Referenshastighet för E45 genom Kåbdalis är 50 km/h och den befintliga vägens bredd är 
cirka 6,5 meter. På sträckor där ny kantsten sätts breddas befintlig vägren på E45 från 0,25 
m till 0,5 m. I övrigt behålls befintlig vägbredd.  

Vägens indelning blir: 

Sträcka V K K V Innerslänt Ytterslänt 

E45 0,5 3,0 3,0 0,25 1:3 1:2 

5.2.3. Plan och profilstandard 

Upprustning av E45 kommer i stort sett ske i befintligt läge. Det kommer att ske en 
breddning av vägen där hastighetssänkande refuger anläggs vid entréer och vid 
ombyggnation av korsningen mot Kåbdalis skidliftar.  

5.2.4. Entré till samhället 

Ett flertal förslag på alternativa utformningar till både norra och södra entrén har studerats. 
Vid val av alternativ har hänsyn framför allt tagits till markintrång. Vid en enkelsidig 
breddning blir markintrånget för stort, speciellt vid södra entrén. För minsta möjliga 
markintrång föreslås entréerna både i norr och i söder utformas som dubbelsidig breddning 
av E45. Dubbelsidig breddning förordas även eftersom vägen är en Europaväg där 
framkomligheten för fordonstrafiken är viktig.  Dubbelsidig breddning ger en lokal 
hastighetssänkning vilket medför att fordonen kommer att hinna öka hastigheten 
däremellan.  

Södra entrén utformas som dubbelsidig breddning med upphöjd refug. Refugen utförs med  
kantsten av granit. Hela refugen beläggs med smågatsten och blir som bredast 2,3 m. Belagd 
bredd, inklusive vägren och 2 rader storgatsten mot refug blir 3,75 m. Norra entrén 
utformas som dubbelsidig breddning med upphöjd refug. Refugen utförs med  kantsten av 
granit. Hela refugen beläggs med smågatsten och blir som bredast 2,6 m Belagd bredd, 
inklusive vägren och 2 rader storgatsten mot refug blir 4,5 m. Se även ritning 201T0402. 

5.2.5. Ny gång- och cykelväg 

Gång- och cykelvägen utförs avskild från E45 på hela sträckan med kantstöd. För att 
förtydliga gång- och cykelvägen både visuellt och taktilt mot kantstenen så placeras en rad 
med plattor i betongsten längs med kantstenen. Den belagda bredden blir generellt 2,5 
meter. Vid trånga passager och för att minska markintrånget så minskas den belagda 
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bredden till som minst 1,5 meter. En stödremsa av grus med bredden 0,25 m utförs utanför 
den belagda delen. På sträckor där bankhöjden överstiger 4,0 m förses gång- och cykelvägen 
med räcke. Räcke utförs med höjden 1,1 m. 

5.2.6. Passager 

Befintligt övergångställe vid anslutning till kyrkan tas bort och ersätts med en gångpassage. 
Gångpassager utförs även på båda sidor om befintlig anslutning till Kåbdalis Skidliftar. 
Passager utförs med bredden 3,0 m. Gångpassagen tillgänglighetsanpassas i form av tydlig 
gräns mellan gångbana och cykelbana som förstås och uppfattas av seende, synsvaga och 
blinda. Utformningen anpassas till behoven hos synsvaga och rörelsehindrade genom att en 
del utförs med nivå + 2 cm ovanför vägbanan och en del utförs med kantstensnivå + 6 cm 
och kontrastmarkering. För att förtydliga passagen utförs en refug av smågatsten omgiven 
av granitkantsten med bredden 1,0 m. Refugen utförs i nollnivå. Se även ritning 201T0402. 

5.2.7. Stödmur 

En stödmur kommer att utföras längs gång- och cykelvägenvänstra sida på sträckan ca 
0/554 – 0/601. Stödmuren utförs med synlig höjd 0,7 m. Stödmuren utförs för att minska 
markintrånget mot fastigheten. 

5.2.8. Korsningar och anslutningar 

Befintlig anslutning mot Kåbdalis skidliftar kommer att breddas och förses med en 
gångbana på respektive sida för att få en bättre angöring mot de föreslagna gångpassagerna. 
Gångbanorna utförs med bredden 2,5 m. Anslutningen utformas som typ A, dvs utan 
mittrefug, och dimensioneras för Bb, boggiebuss.  

Där gång- och cykelvägen passerar enskilda fastighetsanslutningar kommer kantstenen att 
utföras som fasad med höjden 6 cm. Se även typsektionsritning 201T0402. 

Där gång- och cykelvägen korsar enskilda vägar utförs ingen kantsten. 

Skoterpassager 
Befintlig skoterleder som passerar E45 vid ca 0/370 samt vid ca 1/420 kommer att dras om 
på grund av de nya lägena för busshållplatserna. Förslag till omdragning redovisas på 
illustrationskartor, 201T0501 och 201T0503. 

5.2.9. Kollektivtrafik 

Befintlig busshållplats vid affären tas bort och istället föreslås två nya hållplatser vid E45 i 
anslutning till affären. Befintliga busshållplatser i anslutning till Kåbdalis Skidliftar byggs 
om så att de uppfyller kraven enligt VGU, Vägar och gators utformning. Samtliga 
busshållplatser kommer att utformas som fickhållplatser med plats för väderskydd. 

Kantstöd vid busshållplats utformas med 17 cm kantsten samt taktilt och visuellt ledstråk 
utmed hela plattformslängden samt vid påstigningspunkt. Se även ritning 201T0402. 

5.2.10. Väg- och utloppsdiken 

Avvattning av  gång- och cykelvägen och E45 kommer att ske via befintliga vägdiken och nya 
dagvattenbrunnar. De befintliga in och utloppsdikena kommer att behöva rensas för att 
erhålla god avrinning. In och utloppsdiken rensas generellt 15-20 meter. 
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5.2.11. Avvattning och trummor 

Gång- och cykelvägen utförs med ett generellt dikesdjup om 0,8 m. För att minska 
markintrånget på tomtmark mot befintliga hus minskas dikesdjupet till 0,3 m. På vissa 
sträckor med kantsten utförs dränering för att säkerställa att befintlig vägkropp och ny 
överbyggnad för gång- och cykelvägen avvattnas. Dräneringen leds ut i naturliga lågpunkter 
alternativt leds in i nya dagvattenbrunnar. Avvattningen av gång- och cykelvägen kommer 
att ske genom avrinning från överytan ut i nya diken eller bankslänter. Vatten från E45 som 
rinner mot ny kantsten avleds via nya dagvattenbrunnar och dagvattenledningar ut till 
naturliga lågpunkter eller direkt från dagvattenbrunn ut i bankslänt. Nya 
dagvattenledningar dras längs befintlig väg för att kunna avleda vattnet till lågpunkt. 

Genom skogsmark där E45 breddas för entréer avvattnas vägkroppen, där det är möjligt, 
med öppna 1,3 meter diken.  

Befintliga vägtrummor kommer där det är möjligt att förlängas. Om en vägtrumma byts så 
skall dimension på denna vara minst vara 800 mm eller minst lika med befintlig. Befintliga 
sidotrummor i anslutning till ny gång- och cykelvägrivs och ersätts med nya. Dimension på 
nya sidotrummor ska minst vara 400 mm eller minst lika med befintlig dimension. 

5.2.12. Beläggning 

E45 och den nya gång- och cykelvägen ska beläggas med bitumenbundet slitlager. 

5.2.13. Belysning 

Befintlig vägbelysning längs med aktuell sträcka kommer att rivas. Detta sker i samråd med 
Jokkmokks kommun,  Anders Sundberg, ÅVC/Gatukontoret 0971-17312. 

Den nya gång- och cykelvägen och vägen föreslås belysas med gemensam armatur. Denna 
armatur monteras sidoplacerad på en 8,0 m hög stolpe med 1,5 m arm, 1,0 m från 
beläggningskant på gång- och cykelvägsidan. 

Busshållplatser och passager kan belysas genom att den nya belysningens stolpar placeras 
på ett sådant sätt så att dessa punkter belyses med rätt klass enligt VGU. 

Den nya belysningsanläggningen kommer att ägas och driftas av Trafikverket, och matas 
från ny belysningscentral med eget abonnemang. 

Krav på belysningsanläggning utgår från VGU 2015:086-87 samt vägledande stöd i 
vägbelysningshandboken. 

5.2.14. Skyltar och vägmarkering 

Ny gång- och cykelväg kompletteras med skylten påbjuden gång- och cykelbana.  

Infarterna till Kåbdalis vid de nya entréerna kompletteras med ortsskyltar med texten 
KÅBDALIS/ GOABDDÁLIS och med skylt ort upphör.   

Övrig befintlig skyltning anpassas efter den nya gång- och cykelvägen. Skyltning samordnas 
med nya belysningsstolpar.  
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Ny vägmarkering utförs på hela sträckan. Kantlinje utförs som I(0,1) 1+2. Kantlinje utförs 
även längs kantstöd som heldragen H(0,1). Körfältslinje/mittlinje utförs som I(0,1) 3+3. 

5.2.15. Befintliga ledningar 

Befintliga brunnar kommer att behöva justeras i höjd på grund av den nya gång och 
cykelvägen. Befintliga ledningar som hamnar i snöröjda ytor kommer troligen att behöva 
isoleras. Åtgärder avseende ledningar kommer att utredas närmare i bygghandlingsskedet, 
och i samråd med berörda ledningsägare. 

5.2.16. Byggnadsverk 

Inga byggnadsverk förekommer längs sträckan. 

5.2.17. Byggnader 

Inga byggnader kommer att åtgärdas i projektet. 

5.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta 
och fastställs 

Följande skyddsåtgärd fastställs och gäller under drifttiden. Skyddsåtgärden redovisas i 
plankarta. 

Sk1 Trumma i bäcken som rinner mellan sjöarna Varvojaure och Kåbdalisjaure, kommer att 
påverkas av åtgärder i befintlig trumma. Åtgärden redovisas i plankartan 201T0502. 

Trummor utformas så vattendragens naturliga funktion bevaras. Inga vandringshinder ska 
uppstå, så att inte den ekologiska statusen försämras. Trummor i bäckar projekteras enligt 
Trafikverkets riktlinjer så att tillräcklig kapacitet erhålls och så att vattenhastigheten genom 
trumman inte blir för hög samt så att vandringshinder undviks. 

6. Effekter och konsekvenser av projektet 

6.1. Trafik och användargrupper 

Vägåtgärderna förbättrar trafiksäkerheten och tillgängligheten både för de oskyddade 
trafikanterna och för fordonstrafiken. 

En ny gång- och cykelväg ökar trafiksäkerheten och tillgängligheten för de oskyddade 
trafikanterna längs vägen. Förtydliganden av entréer och hastighetssänkande hinder ökar 
trafiksäkerheten för alla trafikantgrupper.  

Barriäreffekten bedöms minska med den planerade gång- och cykelvägen och med de nya 
passagerna. 
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6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Genom att göra aktuell vägsträcka säkrare för de oskyddade trafikanterna och förbättra 
möjligheten att cykla och gå genom att anlägga en gång- och cykelväg längs med E45, 
genereras en positiv inverkan på lokalsamhället. Ökad framkomlighet och förbättrad 
transportkvalitet bidrar till ökad tillgänglighet för rekreation och friluftsliv.  

De föreslagna åtgärdena innebär en mycket liten påverkan på rennäringen. Några bestående 
negativa konsekvenser för rennäringens bedrivande bedöms inte uppstå, eftersom att ny 
mark endast tas i anspråk i direkt anslutning till befintlig väg. 

6.3. Landskapet 

Anläggningen av gång-och cykelväg, passager, busshållplatser och breddning för entréer 
kommer medföra en viss fysisk påverkan på det omgivande landskapet i samband med att 
vägen breddas. Breddningen sker framförallt västerut. Befintlig vegetation kommer delvis 
fällas längs med den västra sidan samt vid några avsnitt på den östra sidan, exempelvis vid 
anläggning av bussfickor och gångytor. För att minimera den fysiska påverkan i miljön 
närmst den nya vägdragningen föreslås återplantering i anslutning till entréerna, vid 
bussfickor och infart till livsmedelshandeln samt vid infart och bussfickor vid 
skidanläggning.  

Avsikten är att Kåbdalis som ort ska annonseras tydligare i förhållande till omgivande 
landskap. Detta föreslås ske genom entréer samt att de identifierade landskapskaraktärer; 
centrumbildningen och skidanläggningen förstärks i samband med utbyggnad av gång- och 
cykelväg.   

Vidare är intentionen att minska intrycket av landsvägen genom orten och istället skapa ett 
vägrum som tydligare signalerar sammanhängande ort. För att förankra vägen i omgivande 
landskapsmiljöer föreslås att slänter anpassas till omgivande miljöer samt att befintlig 
vegetation glesas ut längs med en viss del av sträckan för att skapa en koppling till 
omgivande naturvärden samt tydliggöra siktlinjer till kringliggande berglandskap och sjön 
Kåbdalisjaure.   

6.4. Miljö och hälsa 

6.4.1. Naturmiljö 

Naturvärden 
Åtgärderna innebär ett intrång i omgivande mark och påverkan på marken närmast vägen, 
men ingen större påverkan på naturvärden i stort. Åtgärderna görs i vägens närområde där 
naturvärdena till största del är låga. Biotoptypen som förekommer i området är väldigt 
vanligt förekommande i Sverige. Förhållandena för växt- och djurliv ändras inte långsiktigt 
på platsen. Runt E45 förekommer fridlysta lummerarter som kan komma att påverkas av 
vägåtgärderna. Att genomföra åtgärder som riskerar att påverka fridlysta arter kräver 
dispens från artskyddsförordningen. Behov av en artskyddsdispens finns för de förekomster 
som befinner sig inom 5 meter från vägkant. De lokala konsekvenserna för lummer kan bli 
stora om växtplatsen försvinner. Ingen påverkan på artens bevarandestatus bedöms 
uppkomma. Lummerarter är allmänna både lokalt, regionalt och nationellt och därför 
bedöms konsekvenserna för lummer i stort bli försumbara.   
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De äldre, stora tallarna som påträffats under naturvärdesinventeringen bör skyddas mot 
åverkan under byggnationerna. Inga övriga naturvärden bedöms bli påverkade av projektet. 
Den rödlistade arten utanför utredningsområdet, sädgås, bedöms inte bli påverkad av 
projektet. 

De störningar som oundvikligen uppkommer på grund av de planerade åtgärderna är 
förhållandevis små. Därför bedöms inte åtgärderna ge några bestående negativa 
konsekvenser för växt- och djurliv. 

Biotopskydd 
Inga områden som är skyddade enligt 7 kap. 11 § miljöbalken har identifierats under 
naturvärdesinventeringen. Inga biotopskyddsområden eller artrika vägmiljöer  kommer att 
beröras i samband med vägåtgärderna. 

Sjöar och vattendrag 
Grumlande arbeten utförs vid grundläggning av trummor, rivning av befintliga trummor, 
återställning av slänter, utläggande av erosionsskydd, et cetera. Även rensning av diken och 
eventuella andra åtgärder i befintliga trummor kommer att medföra schakt av bäck- och 
dikesbotten. Vilket i sin tur kommer att medföra att botten berörs och en temporär grumling 
i vatten uppstår. Längs hela sträckan görs nya diken samt justering av befintliga diken för att 
åstadkomma en bra vattenavrinning. Bäcken som rinner mellan sjöarna Varvojaure och 
Kåbdalisjaure, kommer att påverkas av åtgärder i befintlig trumma.  Schaktningsarbetena 
kan även ge upphov till ytor som på kort och lång sikt kan erodera när 
strömningsförhållandena förändras. Risk för grumling kan även finnas under perioder med 
stora regnmängder om markytor är blottlagda och utan vegetationstäcke. 

Vattendraget och sjön Kåbdalisjaure bedöms inte komma att påverkas negativt av planerade 
åtgärder. Effekten av grumling under byggtiden förväntas bli att vattenspegeln närmast 
trumman missfärgas, samt att eventuellt förekommande fisk i närheten av trumman 
uppvisar undvikelsebeteende. Om grumling pågår under lång tid, kan skador uppkomma på 
akvatiska organismer. Generellt är fiskyngel och rom extra känsliga. En hög andel 
finsediment på lekbottnar orsakar en ökad mortalitet av ägg och yngel. Grumling kan även 
orsaka flykt, stress och beteendeförändringar samt skador på fiskarnas gälar. 

Ingen förändring av vattenflöde eller hydrologiska förhållanden bedöms uppstå. Trummor 
utformas så att strömning och miljö i vattendrag påverkas i så liten grad som möjligt. Vid 
utformning ska hänsyn tas till dämning, vattenhastigheter samt vattendragets bredd och 
botten vid normal vattenföring. För att undvika att en trumma utgör en ekologisk barriär 
behålls vattendragets naturliga bredd. Vattenhastigheten genom trumman ska inte 
nämnvärt avvika från vattendragets naturliga vattenhastighet. Detta kan innebära en 
överdimensionering i förhållande till dimensionering utifrån avbördningskapacitet. Vid 
trumbyte grävs trummor ner och läggs på en nivå minst 0,30 m ner under vattendragets 
botten. En naturlig, varierande botten ska finnas genom hela trumman. 

Alla schaktade ytor ska om möjligt erosionsskyddas. Erosionsskydd av skarpkantat material 
ska undvikas eller täckas med lämpligt ytmaterial. 

Eventuell grumling bedöms vara övergående och därför inte ge några bestående negativa 
konsekvenser för populationerna av fisk och andra vattenlevande organismer. Projektet 
bedöms inte komma att påverka de ekologiska eller kemiska förutsättningarna i 
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vattendraget eller i Kåbdalisjaure. Undviks åtgärder under tiden för fiskvandring, blir 
konsekvenserna för fiskarna försumbara. Bästa tiden att genomföra arbetet med hänsyn till 
vårlekande harr och höstlekande öring är under sensommaren. 

Allt grävande och byggande i vattenområden definieras som vattenverksamhet enligt 11 kap. 
9 § miljöbalken. Utgångspunkten i miljöbalken är att vattenverksamheter är 
tillståndspliktig. 

Strandskydd 
Strandskyddets syften vid berörda sjöar och vattendrag uppfylls även fortsättningsvis då 
allmänhetens tillgång till strandområden inte förändras på grund av planerade vägåtgärder. 

6.4.2. Kulturmiljö 

Inga kända fornlämningar berörs av de planerade vägåtgärderna. Fornlämningarna som 
ligger utanför utredningsområdet bedöms inte bli påverkade av projektet. 

6.4.3. Hälsa och säkerhet 

Ny gång- och cykelväg längs E45 i Kåbdalis bedöms minska barriäreffekterna för oskyddade 
trafikanter men bedöms inte ha någon påverkan på bullernivåer, vibrationsnivåer och 
luftkvalitet.  Den planerade åtgärden innebär ingen ökning av mängden trafik eller 
utsläppen till luft. Den nya vägen skapar ett jämnare trafikflöde och därmed kan marginell 
förbättring av luftkvaliteten ske. 

Åtgärderna medför positiva konsekvenser för människors hälsa och säkerhet då 
trafiksäkerheten förbättras.  

6.5. Övrig markanvändning och naturresurser 

Inga negativa konsekvenser för möjligheten till fortsatt brukande av skog bedöms uppstå. 
Ökad framkomlighet och förbättrad transportkvalitet bidrar till ökad tillgänglighet för 
skogsnäringens transporter. Några bestående negativa konsekvenser för rennäringens 
bedrivande bedöms inte uppstå, eftersom ny mark endast tas i anspråk i direkt anslutning 
till befintlig väg. 

Den nya gång- och cykelvägen bedöms medföra små positiva konsekvenser för friluftslivet 
då tillgängligheten ökar.  

6.5.1. Material och massor 

Användbara schaktmassor används inom projektet som fyllnadsmaterial. Befintlig 
överbyggnad kan komma att återanvändas till breddning av väg och markvegetation 
kommer delvis återanvändas och återläggas i ytterslänter.  

Entreprenören har som uppgift att se över användningsmöjligheter för massorna. Massor 
som inte kan användas i projektet måste hanteras och transporteras bort av entreprenören 
till lämpliga platser och om möjligt användas som resurs i andra byggprojekt. Schaktmassor 
skall hanteras enligt gällande lagstiftning och förordningar och en masshanteringsplan ska 
tas fram inför byggskedet. Cirka 2000 m3 av schaktmassorna bedöms kunna används inom 
projektet som fyllnadsmaterial. Mängden jordschakt som transporteras bort bedöms vara 
cirka 4500 m3. 
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Förslag till tillfälliga upplag, med tillfällig nyttjanderätt för schaktmassor och 
vägbyggnadsmaterial, är gjord i vägplanen.  

Projektet kommer att kräva vägbyggnadsmaterial i form av material för överbyggnad 
(bärlager, förstärkningslager och skyddslager) samt bankfyllnadsmaterial.  Mängden massor 
från täkt till ny överbyggnad bedöms till cirka 10 000 m3. 

Val av täkter m.m. till byggnadsmaterial ska göras med hänsyn till lokal miljö samt med 
strävan att minimera masstransporterna.  

6.6. Samhällsekonomisk bedömning (sammanfattning) 

Ingen samhällsekonomisk bedömning har gjorts. 

6.7. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser 

Inga indirekta och samverkande effekter och konsekvenser ligger inom detta projekt. 

6.8. Påverkan under byggnadstiden 

Vägarbetena kommer att orsaka störningar såsom damning, buller och byggtrafik med 
maskiner på vägen. Behov av områden för uppläggning av massor kommer att uppstå. 
Vägen kommer att vara öppen för trafik under hela byggskedet men begränsad 
framkomlighet kan periodvis råda.  

Masstransporter och entreprenadarbeten genererar klimatpåverkan i och med förbränning 
av fossila bränslen. Val av täkter m.m. till byggnadsmaterial ska göras med hänsyn till lokal 
miljö samt med strävan att minimera masstransporterna.  

Trafikverket ställer krav på att entreprenörerna följer de regler för kvalitetssäkring, 
miljöhänsyn och trafiksäkerhet. Byggskedets miljöhänsyn regleras i en separat miljöplan 
som tas fram i bygghandlingsskedet. 

6.8.1. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått under byggtiden 

Vägåtgärderna ska utföras så att de harmonierar väl med omkringliggande landskap. 
Befintlig vegetation ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 

Arbeten i vatten utförs så att minsta möjliga grumling uppstår. Arbetena bör även ske under 
tidpunkter då effekterna av verksamheten som leder till grumling är som minst, då 
vattennivån är låg och då ingen fiskvandring sker. För att inte störa vårlekande fisk som harr 
ska arbete i vatten undvikas under maj-juni. Arbete bör även undvikas från mitten av 
september till slutet av oktober på grund av höstlekande öring i vattendraget. Bästa tiden att 
genomföra arbetet med hänsyn till höstlekande öring är under sensommaren. 

Om en skyddsanordning för att undvika grumling av vattendraget ska användas får den inte 
tas bort förrän allt suspenderat material från arbetena sedimenterat eller avlägsnats från 
vattenområdet samt all hantering av massor, avvattningsvatten och miljöfarliga ämnen 
inom området avslutats. 

Erosionsskydd kommer vid behov att anläggas på slänt och bottenytor under vatten för att 
förhindra den allmänna erosionen och framtida grumling. För att ökad avrinning och 
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erosion inte ska kunna hota vattenkvaliteten och de mest skyddsvärda arterna som till 
exempel öring, ska entreprenören ha beredskap att skydda slänter och markytor i händelse 
av kraftigt regn under byggtiden för att minska grumling.  

Förvaring och hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter ska inte ske i 
närheten av vattendrag. 

Åtgärder ska vidtas så att petroleumprodukter eller andra för människors hälsa eller miljön 
skadliga ämnen inte kan förorena mark, ytvatten eller grundvatten. Arbetsmaskiner ska 
drivas med miljödiesel och förses med miljöanpassade hydrauloljor. 

Okända fornlämningar är skyddade i Kulturmiljölagen (1988:950). Om en fornlämning 
påträffas inom vägområdet ska arbetet omedelbart stoppas, lämningen märkas ut och 
Länsstyrelsen kontaktas.  

Användbara schaktmassor används inom projektet som fyllnadsmaterial. Val av täkter med 
mera, till byggnadsmaterial ska göras med hänsyn till lokal miljö samt med strävan att 
minimera masstransporterna. Förslag till tillfälligt upplag, med tillfällig nyttjanderätt för 
överskottsmassor och vägbyggnadsmaterial, är gjord i vägplanen med hänsyn till rådande 
mark- och vattenförhållanden.  

Upplagsplatser och uppställningsytor får inte väljas invid sjön Kåbdalisjaure eller vid bäcken 
som rinner under E45. 

Om massor som innehåller föroreningar upptäcks under byggskedet ska 
tillsynsmyndigheten underrättas. Påträffas asfaltsmassor som innehåller tjärhaltiga 
föroreningar under byggtiden ska dessa hanteras enligt Trafikverkets riktlinjer. Eventuell 
förorenad mark som schaktas i samband med vägåtgärder omhändertas och transporteras 
av en transportör som innehar tillstånd för att transportera avfall till en godkänd mottagare 
för omhändertagande.  

De riktvärden för ljudnivåer från byggarbetsplatser som föreslås av Naturvårdsverket och 
Socialstyrelsen får inte överskridas annat än undantagsvis. 

Arbeten nära bostadsbebyggelse genomförs dagtid så störningarna blir så små som möjligt. 

7. Samlad bedömning 

7.1. Överensstämmelse med de transportpolitiska målen och 
projektmålen 

Åtgärderna bedöms medverka till att både de transportpolitiska målen och projektmålen 
uppfylls genom ökad trafiksäkerheten. En gång- och cykelväg förbättrar tillgängligheten, 
framkomligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Även 
framkomligheten för fordonstrafiken kommer att förbättras när fordonstrafiken inte 
behöver samsas med de oskyddade trafikanterna. 

Entréerna till orten förtydligas samtidigt som E45:s viktiga funktion som genomfartsled 
bibehålls. Trafikmiljön genom orten tydliggörs genom att vägen förankras till omgivande 
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landskapsmiljöer. Vidare förstärks de identifierade landskapskaraktärerna, 
centrumbildningen och skidanläggningen, i samband med utbyggnad av gång- och cykelväg.   

Projektet har liten påverkan på miljön genom att områdets förutsättningar har beaktats i 
projekteringen. Vägprojektet ska anpassas efter de miljöförutsättningar som finns i området 
genom en god gestaltning. Vägåtgärderna görs i nära anslutning till befintlig väg så att 
markintrång och ingrepp i naturmiljön minimeras.  

7.2. Överensstämmelse med nationella miljömål 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål som beskriver de egenskaper som vår natur- 
och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar.   

I detta projekt berörs främst målen God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag och ett 
rikt växt- och djurliv. Miljömålen bedöms inte motverkas. 

Det markintrång som är nödvändigt för projektets genomförande kommer så långt som 
möjligt minimeras. Vidare vidtas försiktighet så att påverkan på omgivande miljöer blir så 
liten som möjligt. Åtgärderna bedrivs i så pass begränsad omfattning att de inte medför 
något hot mot bevarande av den biologiska mångfalden inom området. 

8. Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och 
bestämmelser om hushållning med mark och 
vattenområden 

Miljöbalken ska tillämpas så att: 

• Människors hälsa och miljön kan skyddas mot skador och olägenheter 

• Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas 

• Den biologiska mångfalden bevaras 

• En långsiktigt god hushållning med mark, vatten och fysisk miljö i övrigt 
tryggas 

• Återanvändning och återvinning samt hushållning främjas så att kretslopp 
uppnås 

8.1. Allmänna hänsynsregler 

I 2 kap. miljöbalken redovisas de allmänna hänsynsregler som är grundläggande för 
prövningen om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens. Projektet kommer att 
bedrivas så att miljöbalkens allmänna hänsynsregler uppfylls.  

Nedan är exempel på hur de allmänna hänsynsreglerna är planerade att beaktas i projektet: 

• Bevisbörderegeln MB 2:1  – miljöbeskrivning/miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas till vägplanen. 
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• Kunskapskravet MB 2:2  – Projekteringen och miljöarbetet görs av erfarna 
projektörer och handläggare och följer gällande normer och krav. Kunskap 
och underlag inhämtas via samråd och genom fördjupade utredningar. 

• Försiktighetsprincipen MB 2:3 - Trafikverket ställer omfattande miljökrav på 
sina entreprenörer för byggtiden. Åtgärder som föreslås utreds och beaktas 
noggrant för att mildra intrång och olägenheter. 

• Produktvalsprincipen MB 2:4 – Val av produkter och metoder utifrån risker 
för människans hälsa och miljö beaktas i projektet. 

• Hushållningsprincipen MB 2 : 5  – God masshantering eftersträvas, där delar 
av schaktade massor om möjligt planeras att användas i projektet. Åtgärder 
som projektet föreslår sker så att ianspråktagande av ny mark begränsas. 

• Lokaliseringsprincipen MB 2 :6  – Val av alternativa lösningar och 
lokaliseringar utreds under planeringsprocessens gång. Ny lokalisering 
planeras med hänsyn till minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 
och miljö. 

• Skälighetsregeln MB 2 : 7  – Åtgärder kommer att föreslås för att begränsa de 
negativa konsekvenserna projektet medför för vissa aspekter. De 
huvudsakliga konsekvenserna kommer identifieras i vägplanen och 
skadeförebyggande åtgärder kommer att vidtas där det är motiverat och 
skäligt för att minska projektets miljökonsekvenser. 

• Skadeansvaret MB 2 : 8  – Åtgärder för att hjälpa och motverka att skada eller 
olägenhet som uppkommer ska utredas och övervägas under projektets gång. 

8.2. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken. Idag finns 
fyra förordningar om miljökvalitetsnormer: 

• Föroreningar i utomhusluft 

• Omgivningsbuller 

• Fisk- och musselvatten 

• Vattenförekomster 

Projektet omfattas inte av miljökvalitetsnormen för buller som gäller för buller från större 
vägar (över 3 miljoner fordon/år). Normerna för utomhusluft bedöms inte överskridas på 
denna vägsträcka p.g.a. låg trafikmängd. 

Inga vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnormerna för fisk- eller musselvatten finns i 
anslutning till E45 i Kåbdalis.  
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Kåbdalisjaure (Se734427-168882) omfattas av miljökvalitetsnormen vattenförekomst: 

Status 2009 Senaste statusklassning (år) Kvalitetskrav 

God ekologisk status/ God 

kemisk ytvattenstatus 

Måttlig ekologisk status/ Uppnår 

ej god kemisk ytvattenstatus 

(2015) 

God ekologisk status 2015/ 
God kemisk ytvattenstatus 

2015 

Figur 8.1 Tabell med miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, registrerade i VISS. 
Statusklassning 2009 är exklusive kvicksilver. I senaste statusklassningen ingår 
kvicksilver då ingen bedömning exklusive kvicksilver finns. I Sverige överstiger 

kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster. 

Den 19 november 2015 beslutade regeringen att pröva åtgärdsprogram för vatten för 
kommande sexårsperiod 2016-2021. Prövningen kommer att ske under våren 2016. 

Regeringen har beslutat att åtgärdsprogram som avser perioden 2009–2015 för de fem 
vattendistrikten ska gälla fram tills omprövning har skett och beslut om fastställande tas. 
Beslutet innebär att miljökvalitetsnormer som avser perioden 2009–2015 fortsatt gäller. 

9. Markanspråk och pågående markanvändning 

9.1. Vägområde för allmän väg 

Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar förutom vägen, utrymme för de 
väganordningar som redovisas i kapitel 5.2. Dessutom ingår en kantremsa på vänster sida 
om gång- och cykelvägensamt på båda sidor om vägen i vägområdet där breddning utförs 
för entréer. I skogsmark är kantremsan 2,0 meter utanför släntkrön respektive släntfot. 
Kantremsan är tilltagen för att kunna ta bort träd som hamnar nära släntkrön och släntfot 
och som riskerar att falla in mot vägen pga. rötterna grävs av. Kantremsan i ängsmark är 0,5 
meter och 0,0 m vid tomtmark. Kantremsan behövs även för att underlätta framtida drift 
och underhåll av väganordningar såsom t.ex. diken, slänter och trummor samt utföra 
erosionsskydd. På plankartan framgår befintligt och nytt vägområde. Det är det 
tillkommande vägområdet som är angivet i fastighetsförteckningen, det vill säga det som 
ligger utanför det befintliga vägområdet för allmän väg.  

Tillkommande vägområde för allmän väg enligt denna vägplan omfattar cirka 6 000  m2. 
Vägområdet fördelar sig på ca 2700 m2 skogsmark, 3000 m2 tomtmark och 300 m2 
ängsmark 

9.2. Vägområde för allmän väg med vägrätt 

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg 
med stöd av fastställd vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat 
utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma 
över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får 
myndigheten tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller 
utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in.  
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Byggandet av vägen kan starta när vägplanen har fastställts och vunnit lagakraft. Vägrätten 
uppstår när vägens sträckning över fastigheten tydligt har märkts ut på marken och 
Trafikverket påbörjar det vägarbete som anges i vägplanen inom fastigheten. 

Värdetidpunkt för intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den som äger och i 
förekommande fall brukar marken när ytan tas i anspråk har rätt till ersättning för intrånget 
som det medför. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för ianspråktagandet, med 
ränta och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om ersättning avgörs i domstol. 

9.3. Väghållningsansvar för allmänna vägar 

Inom det aktuella området är Trafikverket väghållare. 

9.4. Vägområde inom detaljplan 

Detaljplan Vägplanens beröringpunkter 

akt_25-JOK-1844. Förslag till 
byggnadsplan för Kåbdalis. Fastställt 1954-
01-22 

Vägsträckningen går intill områden för 
bostadsändamål. 

akt_25-JOK-2640. Förslag till ändring av 
byggnadsplan för Kåbdalis. Fastställt 1970-
11-18 

0/000 – 0/200 på h-sida om väg finns det 
planerat för bostadshus. 0/000 – 0/190 på 
v-sida om väg finns det planerat för 
bostadshus. 

akt_25-p95_29. Detaljplan för del av 
Kåbdalis 2:2. Fastställt 1995-03-21 

1/350 – 1/448 på h-sida om väg finns det 
planerat för byggnader för handelsändamål 
och övernattningsändamål. 

akt_25-p99_12. Detaljplan för del av 
Kåbdalis, Snaskerudden. Fastställt 1998-11-
20 

0/970 – 1/030 på v-sida om väg finns det 
planerat för parkering och naturområde. 

akt_2510-p14_6. Detaljplan för del av 
Kåbdalis 4:61. Fastställt 2014-01-13 

0/430 – 0/530 på v-sida om väg finns det 
planerat för bostäder. 

Figur 9.1  Tabell med detaljplaner inom Kåbdalis 

9.5. Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt 

Vägrätt innefattar normalt rätt för väghållaren att nyttja marken för vägändamål, trots att 
annan har äganderätt till fastigheten. Dessa rättigheter kan inskränkas.  

Väghållaren har, inom markerat område för inskränkt vägrätt, rätt att uppföra, bibehålla 
och justera in- och utloppsdiken samt för att anluta ny dagvattenledning till befintligt 
dagvattensystem vid affären. I övrigt får markägaren använda marken så länge som denna 
användning inte medför negativ påverkan på vägens eller väganordningens utformning eller 
funktion. 
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Inskränkt vägrätt omfattar totalt cirka 1 100 m2. Inskränkt vägrätt fördelar sig på 800 m2 
skogsmark, och 300 m2 ängsmark. 

9.6. Område med tillfällig nyttjanderätt 

I vägplanen föreslås att cirka 6 000 m2 mark tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Dessa 
områden har markerats på plankartorna 201T0201-201T0203. Områdena kommer att 
användas för anläggande av etablering, yta för byggskyltar, åtkomst av befintliga brunnar, 
åtkomst att anlägga stödmur, åtkomst att anlägga vägdiken och förlängning av vägtrummor, 
åtkomst för flytt av hästhage och renstängsel samt tillfälligt upplag av vegetationsmassor 
och matjordsavtagning. Nyttjanderätten för vegetationsmassor och matjordsavtagning 
behövs längs sträckor som anses värdefulla på grund av den växtlighet som förekommer i 
inner- och ytterslänter. Massor i område med värdefull växtlighet läggs upp tillfälligt och 
återförs sedan på nya vägslänter. Nyttjanderätten ska gälla under byggnadstiden till och 
med godkänd slutbesiktning av projektet i sin helhet. Marken kommer att återställas innan 
den återlämnas. 

9.7. Övrigt område 

Område för enskilda vägar ingår inte i fastställelsebeslutet. 

10. Fortsatt arbete 

10.1. Dispenser och tillstånd 

Dispenser, lov och tillstånd kommer att bli nödvändiga vid byggande av väg. I vissa delar 
innebär fastställd vägplan att tillstånd finns. Tillståndet gäller för den statliga vägen och 
dess anläggningar, men inte för enskilda vägar. För dessa krävs samråd med Länsstyrelsen 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och lagen om fornminnen (1942:350).  

Följande prövningar kan bli aktuella och söks av entreprenör: 

• Uppläggning och deponering av massor och avfall kräver tillstånd eller 
anmälan enligt 9 kap. miljöbalken 

• Tillstånd krävs för transport av avfall.  

• Anläggning för stenkrossning, makadamtvätt och tillverkning av asfalt kräver 
enligt miljöbalken anmälan till miljönämnden.  

 
Följande prövningar söks av Trafikverket: 

• Allt grävande och byggande i vattenområde definieras som vattenverksamhet 
enligt 11 kap. 9 § miljöbalken. Utgångspunkten i miljöbalken är att 
vattenverksamheter är tillståndspliktig. Ansökan om tillstånd till 
vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen. Anmälan för 
vattenverksamhet görs till Länsstyrelsen.  

• För att genomföra åtgärder som riskerar att påverka fridlysta arter krävs 
dispens från artskyddsförordningen. 

• Bygglov kommer att krävas för byggande av  stödmur. 
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11. Genomförande och finansiering 

11.1. Formell hantering 

11.1.1. Fastställelseprövning 

Hur vägplaner ska kungöras, hållas tillgängliga för granskning och fastställas regleras i 17-18 
§§ väglagen (1971:948). 

Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå 
fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan 
berörda sakägare och övriga lämna skriftliga synpunkter på planen. De synpunkter som 
kommer in sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas när 
granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att väghållningsmyndigheten reviderar vägplanen. 
De sakägare som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på 
ändringen. Är revideringen omfattande kan ett nytt kungörelse- och granskningsförfarande 
behöva göras. 

Vägplanen, samrådsredogörelsen och granskningsutlåtande översänds till länsstyrelsen för 
yttrande. 

Efter att Länsstyrelsen tillstyrkt planen kan beslut tas om att skicka planen för fastställelse. I 
samband med begäran om fastställelseprövning ska så kalla kommunikation ske med de 
som yttrat sig om granskningen (i kommunikation är det bland annat granskningsutlåtandet 
och Länsstyrelsens yttrande som skickas ut). Efter denna kommunikation kan beslut tas att 
fastställa vägplanen. Planen fastställs sedan om den kan godtas och uppfyller de krav som 
finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas prövas överklagandet av regeringen. 

11.1.2. Fastställelsebeslutets omfattning 

Hur vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 17-18 §§ väglagen 
(1971:948). 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar om 
det behövs, eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som måste 
följas när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens plankartor. 

11.1.3. Rättsverkningar av fastställelsebeslut 

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. Detta 
innebär bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har rätt, men 
också skyldighet, att lösa in mark som behövs permanent för vägen. Mark som behövs 
permanent framgår av fastighetsförteckningen och plankartan. I fastighetsförteckningen 
framgår också markens storlek (areal) och vilka som är fastighetsägare eller 
rättighetsinnehavare. 

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

• Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de 
villkor som anges i beslutet. 
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• Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För den mark 
eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. 

• Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 
Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av anläggningen. 
På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs, vad den ska 
användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer som berörs samt vilka 
som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja använda 
mark tillfälligt så fort vägplanen har vunnit laga kraft, men ska meddela 
fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske. 

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra 
byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som behövs för 
anläggningen. Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen.  

11.2. Överensstämmelse med kommunala planer 

Gällande översiktsplan antogs för Jokkmokks kommun 2011. De föreslagna åtgärderna 
stämmer överens med kommunens översiktliga planer.  

Vägåtgärdena strider mot ett flertal gällande detaljplaner som finns i Kåbdalis, se figur 9.1. 
Intrång i gällande detaljplaner kan komma att kräva en detaljplaneändring. Samråd med 
kommunen kommer att ske under projektets gång. 

Intrång i gällande detaljplaner bedöms både av projektet och av kommunen utgöra en 
mindre avvikelse från detaljplanen. Avvikelsen gäller en åtgärd som bedöms vara av 
begränsad omfattning. Gång- och cykelväg samt hållplatser tillgodoser ett allmänt intresse 
och ett angeläget gemensamt behov och bedöms inte strida mot planens syfte. 

11.3. Produktion 

Trafiken längs E45 ska fortgå under byggtiden. Riskerna för trafikolyckor är störst där 
byggtrafik använder befintlig väg. Risk för påkörning av vägarbetare är förhöjd vid partier 
där arbeten bedrivs. Inskränkningar i hastighet, tillfälliga trafikanordningar, med till 
exempel signalreglering för stopp och trafik i ett körfält, kan bli aktuellt under byggskedet. 
Det kan också bli aktuellt med omledning av trafiken på befintligt vägnät. 

Under byggskedet kommer E45 att belastas av trafik i form av arbetsfordon som också 
orsakar utsläpp till luft. Det kan förekomma dammning under byggtiden som orsakas av 
arbetsmaskiner vid schaktning, materialhantering och övriga transporter. Vid problem av 
dammning ska förebyggande åtgärder i form av vattning eller saltning genomföras. 

I byggskedet upprättas trafikanordningsplaner och arbetsmiljöplaner av entreprenören. 
Information till närboende och allmänhet ska ske i god tid innan arbetet påbörjas. 

11.4. Finansiering 

Den totala kostnaden av projektet är bedömd till cirka 24,2 miljoner kronor.  
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12. Underlagsmaterial och källor 

Bristanalys E45 Kåbdalis, Vägverket 2009. 

Fakta om vägar: http://nvdb.se/ 

Jokkmokk Kommun: www.jokkmokk.se 

Kåbdalis skidliftar. http://www.kabdalis.com/skidakning.php 

@Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Länsstyrelssen. GIS-datan: gis.lst.se/lstgis/ 

Länsstyrelsen Norrbotten: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten 

Länstrafiken i Norrbotten: http://www.ltnbd.se/ 

Olycksstatistik STRADA 

Naturvårdsverket. Strandskydd: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddadnatur/ 

Strandskydd/ 

Naturvårdsverket. Natura 2000: http://www.naturvardsverket.se/natura2000 

Norrbottens-Kuriren. http://www.kuriren.nu/nyheter/4-jubileumsar-med-stora-nyaplaner- 

8595881.aspx 

Riksantikvarieämbetet Fornsök: www.fmis.raa.se 

Sametinget. https://www.sametinget.se/8744 

SLU Artdatabanken. http://www.artportalen.se/ 

SGU Jordartskarta: http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100-tusensv. 

html 

Vattenkartan, miljökvalitetsnormer för vatten, förorenade områden: 

www.viss.se/MapPage.aspx 

http://www.viltolycka.se/statistik/har-hander-viltolyckorna/ 

 



 

Trafikverket, 97125 Luleå. Besöksadress: Sundsbacken 2-4. 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
 
www.trafikverket.se 


