
Väg E45, Kåbdalis

Samrådsmöte 

2016-03-16



2 2016-04-06
2 2016-04-06

1. Inledning

2. Presentation av medverkande

3. Kort om projektets bakgrund

4. Redogörelse för planeringsprocessen och vägplanens prövning

5. Förutsättningar och miljöintressen

6. Presentation av vägförslaget

7. Information om markfrågor

8. Allmän frågestund

9. Fika

10. Enskild genomgång för de som önskar

Dagordning



3 2016-04-06
3 2016-04-06

Presentation
Malin Fahller, Projektledare, Trafikverket

010-505 71 16

malin.fahller@trafikverket.se

Svante Lindqvist, Markförhandlare, Trafikverket

010-123 74 09

svante.lindqvist@trafikverket.se

Madeleine Älgamo, Projektingenjör, Trafikverket

010-124 42 79

madeleine.algamo@trafikverket.se

Maja Bylin, Projektingenjör, Trafikverket

010-123 70 50

maja.bylin@trafikverket.se

Katja Uusitalo Strömberg, Uppdragsansvarig, ÅF

Jan Asplund, Vägprojektör, ÅF
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Projektets bakgrund

E45 fungerar dels som en 

genomfartsled och dels som 

Kåbdalis centralgata.

Körbanebredden upptar hela 

vägutrymmet vilket innebär 

försämrad trafiksäkerhet och 

framkomlighet för oskyddade 

trafikanter.

Under vintertid skapar 

snövallar och snörök dålig 

sikt vilket gör det svårt för 

fordonstrafiken att upptäcka 

gång- och cykeltrafikanter.
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Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten genom följande åtgärder:

• Ny gång- och cykelväg med belysning, parallellt med E45, från 

järnvägsövergången till busshållsplats norr om Kåbdalis skidliftar

• Säkrare passager ska anläggas, förbättring av busshållplatser

• Entréer till samhället ska anläggas 

Förslag till åtgärder
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Planläggningsprocessen
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Granskningshandling = hela det färdiga planförslaget

Ställs ut på följande platser:

• Trafikverket, Sundsbacken 2-4, Luleå

• Jokkmokk kommun

• I lämplig lokal på orten

• Delar av planen läggs ut på Trafikverkets hemsida

Granskningshandling
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Hur kan du påverka?
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Tidplan

• Samråd och projektering pågår

• Synpunkter på samrådshandling senast 21 april 2016

• Planen ställs ut för granskning preliminärt augusti 2016

• Planen skickas för fastställelse preliminärt oktober 2016

• Byggstart ingen planerad byggstart
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Förutsättningar E45 Kåbdalis:
• Allmän väg, BK1 klassad, ingår i TEN-T

• Genomfartsled och centralgata för orten.

• Belagd bredd ca 6,5 meter fördelat på två körfält.

• Rekommenderad väg för farligt gods.

• Trafikmängd (2011) 636 ÅDT varav ca 119 är tung trafik.

• Fastigheter längs hela vägsträckan (året runt- och säsongsboende).

• Ökad trafiktäthet under vinterhalvåret (ökad andel turister).
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• Samrådsunderlaget har utgjort underlag för de inledande samråden 

och Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

• Länsstyrelsen har den 15 mars 2016  tagit beslut att projektet inte kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. Projektet kommer med 

detta beslut att bedrivas som en plantyp 2, vilket innebär att en 

vägplan med en miljöbeskrivning tas fram. 

Icke betydande miljöpåverkan
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Enligt vägförordningen ska en miljöbeskrivning innehålla uppgifter om:

• miljöförutsättningar i det område som kan komma att påverkas av den 

planerade vägen.

• de förändringar i miljökvalitet som projektet kan medföra och vad 

dessa förändringar bedöms innebära för människors hälsa och miljön.

Miljöbeskrivning i vägplan
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Hur miljöintressen tillses i vägplanen:

• Miljöbeskrivningen är en del av vägplanen. I denna vägplan kommer 

miljöbeskrivningen att ingå i vägplanens planbeskrivning, d.v.s. det blir 

en gemensam Plan- och miljöbeskrivning.

• I plan- och miljöbeskrivningen identifieras och beskrivs miljöintressen 

och de skyddsåtgärder som arbetats in i vägplanen.

• Länsstyrelsens kommer att yttra sig över vägplan inkl. 

samrådsredogörelse.

• I Länsstyrelsens yttrande ska det framgå om de tillstyrker att planen 

fastställs.

• Miljöåtgärder och särskilda tekniska lösningar förs vidare till 

bygghandlingarna.

Miljöbeskrivning i vägplan
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• E45 riksintresse för 

kommunikationer.

• Kåbdalisjaure ingår i Natura 

2000 området och tillhör 

Piteälvens avrinningsområde.

Skyddade områden
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• Artrika vägkanter cirka 400m norr 

om utredningsområdet.

• Inga områden omfattas av 

biotopskydd.

• Sjön Varvojaure och bäcken under 

E45 omfattas av strandskyddet.

• Kåbdalisjaure, del av Natura 2000 

Piteälvens avrinningsområde.

• Tillhör Udtjas sameby

• Fridlyst revlummer i närheten

Naturmiljö
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Bäcken under E45

• Befintlig trumma förlängs 

eller byts ut

• Omfattas ej av Natura 

2000 

Naturmiljö
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• Utanför utredningsområdet finns fem 

stycken fornlämningar.

Kulturmiljö
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• Expanderande skidort

• Skoterleder som korsar E45

• Längdskidspår

Kartförklaring:

Grönt (skidliftar)

Blått (längdspår)

Rött (preparerad skoterled)

Friluftsliv
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Miljöprövningar

Identifierade anmälningar, dispenser och tillstånd

Ansökan om Artskyddsdispens inom vägområdet. Lummerarter är fridlysta i enlighet 

med § 8 i 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 om inte Länsstyrelsen godkänner åtgärder enligt dispensansökan.

Ett vattendrag omfattas troligt av anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a §

miljöbalken. 
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• Allt grävande och byggande i vattenområde definieras som 

vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § miljöbalken

• Utgångspunkten i miljöbalken är att vattenverksamheter är 

tillståndspliktig. 

• Anmälan för vattenverksamhet skickas in till Länsstyrelsen

• Det finns ett vattendrag som berörs på aktuell sträcka. För denna ska 

åtgärder beskrivas i anmälan om vattenverksamhet.

Vattenverksamhet
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Hänsyn och skyddsåtgärder

• Trummor utformas så att inga vandringshinder uppstår 

• Den ekologiska statusen i vattendrag ska inte försämras

• Trummor projekteras enligt Trafikverkets riktlinjer 

• Åtgärder vidtas för att minimera grumling och erosion 

• Arbetena ska ske under tidpunkter då effekterna av verksamheten som 

leder till grumling är som minst, t.ex. under lågvattenperioder och 

under perioder då fiskvandring ej sker. 

Vattenverksamhet
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- Plankartor

- Plan- och miljöbeskrivning

- Fastighetsförteckning

- Översiktsplan

- Typsektion

Vägplan
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Sekvensanalys av aktuell vägsträcka
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Plankarta som fastställs (exempel)
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Illustrationskarta i vägplan (exempel)
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Plankarta som redovisas på samrådsmötet
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- Vägplanen startar strax efter järnvägsövergången och är ca 1,5 km 

lång i norrgående riktning.

- Förtydligande av entré till Kåbdalis utförs genom anläggande av 

refuger i väg E45 i södra och norra änden av Kåbdalis.

- Ny gång- och cykelväg med bredden 2,85 m. Vid trånga partier 

smalnas gång- och cykelvägen av till 2,35 m. Gång- och cykelväg 

separeras från väg E45 med kantsten.

- Ny belysning längs gång- och cykelväg.

- Befintligt övergångställe tas bort och ersätts med gångpassage.

- Nya busshållplatser utformas som fickhållplatser.

- Nya dagvattenbrunnar och dagvattenledningar för avledning av vatten.

- Befintliga trummor förlängs alternativt byts ut. In- och utloppsdiken 

rensas upp.

Vägförslaget
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Typsektion GC Väg
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Typsektion GC Väg utförande vid bank
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Enligt SGU:s brunnsarkiv finns inga brunnar registrerade längs sträckan. 

Uppgifterna i brunnsarkivet gäller främst bergborrade brunnar.

Uppgifter om ledningar är tillhandahållet från ledningsägare.

Finns det några enskilda brunnar/ledningar som vi bör 

känna till? 

Markera gärna ut på plankartorna!

Brunnar
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En miljöprovtagning ska genomföras i anslutning till affären/bensinpumparna 

för att undersöka eventuella föroreningar.

Finns det något ytterligare som vi bör känna till? 

Markera gärna ut på plankartorna!

Förorenade områden
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Målpunkter som har identifierats är bl.a Kåbdalis skidliftar samt 

affären/bensinmacken.

Finns det andra rörelsemönster inom byn som vi bör 

känna till? Kan vara inofficiella passager av vägen etc…

Markera gärna ut på plankartorna!

Rörelsemönster
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Information om markfrågor
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Vägrätt

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk 

mark för väg, det vill säga när vägens sträckning 

över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet 

påbörjats. (31 § Väglagen) 

• Ingen förändring av fastighetsgränser.

• Vägrätten upphör när vägen dras in. (32 § Väglagen) 
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Väglagen 30§

Vägrätt innefattar rätt för väghållaren att nyttja mark eller annat 

utrymme som behövs för en väg, trots den rätt som någon annan kan 

ha till fastigheten. I den mån någon inskränkning (inskränkt vägrätt) inte 

har gjorts i vägplanen, i en skriftlig överenskommelse eller i ett beslut 

om förändring av enskild väg till allmän, ger vägrätt även i övrigt 

väghållaren rätt att i fastighetsägarens ställe

1. bestämma över markens eller utrymmets användning under den tid 

vägrätten består, och

2. tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur 

marken eller utrymmet. Lag (2012:439).
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Vägområde
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Mark under byggtiden ”TN-område” – mark 

för tillfälligt nyttjande under byggtiden.

Vägområde

Yta som används under 

byggnadstiden, t.ex. för 

massupplag
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Vad ersätts?

• Markintrånget

• 25 %-påslag 

• Annan skada

• Uppräkning med index och ränta

3

8
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Reglering av intrång 

• Trafikverket meddelar genom brev vilket datum 

marken kommer att tas i anspråk för vägutbyggnad.

• Intrånget regleras i allmänhet när vägen är 

färdigbyggd. 

• Ersättningsbeloppet räknas upp med index och ränta 

från den dag marken togs i anspråk.
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Typer av vägar

• Allmän väg = Väg där stat eller kommun är 

väghållare. 

• Enskild väg = Väg som inte är allmän väg. 

Väghållarna som har ansvar för de 

enskilda vägarna kan vara enskilda 

markägare eller organisationer. 
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Synpunkter på vägplanen

Samrådsmaterialet finns tillgängligt under perioden 

2016-04-07 – 2016-04-21 på följande platser:

• Trafikverket Region Nord, Sundsbacken 2-4, Luleå 

• Trafikverkets webbplats: 

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/projekt-i-

norrbottens-lan/E45_Kabdalis/

Samrådsmaterial

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/projekt-i-norrbottens-lan/E45_Kabdalis/


42 2016-04-06
42 2016-04-06

Synpunkter på vägplanen

Mall för yttrande som ligger på borden

E-post

investeringsprojekt@trafikverket.se

Postadress 

Trafikverket Region Nord

Box 809

971 25 Luleå

Märk din synpunkt med ärendenummer 

TRV 2015/88421

Senast den 21 april 2016 vill vi ha dina 

synpunkter

Synpunkter på vägplanen
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Kontaktuppgifter

Projektledare 

Malin Fahller, 010-505 71 16

malin.fahller@trafikverket.se

Trafikverket

Box 809, 971 25 Luleå

Besöksadress: Sundsbacken 2-4

Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Markförhandlare

Svante Lindqvist, 010-123 74 09

svante.lindqvist@trafikverket.se

mailto:malin.fahller@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/
mailto:Svante.lindqvist@trafikverket.se
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Tack för oss!


