
Åtgärdsvalsstudie
E10 Torneträskområdet
Ärendenummer: TRV 2016/20622



2

Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie E10 Torneträskområdet

Författare: Annika Lindberg

Dokumentdatum: 2018-08-22

Ärendenummer: TRV 2016/20622  

Kontaktperson: Lena Ramström, Eva Furmark

Publikationsnummer: 2018:041

ISBN: 978-91-7725-236-8 (digital)

Trafikverket
Postadress: Box 809, 971 25 Luleå
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921

TM
A

LL
 0

25
6 

R
ap

po
rt 

en
ke

l Å
V

S
 v

 0
.7

.



3

Torneträsk

Abisko

Björkliden

Tornehamn
Kopparåsen

Låktatjåkka
Vassijaure

Katterjåkk

Riksgränsen

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

0 1 2 3 4 5
km

Översiktskarta

Kiruna

N
or

ge
N

or
ge

Vadvetjåkka nationalpark

Abisko 
nationalpark

Trollsjön
Abisko Turist

Abisko Östra

E10
Malmbanan

Figur 0.0-1 Översiktskarta.



4

Namn på åtgärdsvalsstudie:  E10 TORNETRÄSKOMRÅDET

Ansvarig för genomförande: LENA RAMSTRÖM

Organisation:    TRAFIKVERKET REGION NORD, PLANERING

Datum - start:   2016-06-16

Datum - avslut:   2018-08-22 



5

Innehåll
1  Inledning 6

1.1  Bakgrund och syfte  6

1.2  Problembild 6

1.3  Arbetsprocessen 8

1.4  Avgränsningar 10

1.5  Aktörer och övriga intressenter 12

1.6  Tidigare planeringsunderlag och gällande planer 13

2  Förutsättningar 17

2.1  Nuläge  17

2.2  Kommande utveckling i området 30

3  Krav   35

4  Preciserande av brister 37

5  Mål   48

5.1  Beskrivning av målkonflikter 48

6  Åtgärder och prioriteringar 49

6.1  Identifiering av åtgärder 49

6.2  Åtgärder enligt Steg 1 och 2 49

6.3  Åtgärder enligt Steg 3 och 4 54

7  Gestaltning 68

7.1  Gestaltning i ÅVS 70

7.2  Gestaltningsförutsättningar och utmaningar längs 
    sträckan 72

7.3  Fortsatt arbete med gestaltning 79

8  Effektbedömning 81

9  Rekommendationer till fortsatt arbete 89

Bilagor:

Åtgärdsskisser

PM Fördjupning Katterjåkk

PM Björnfjell Tullstation

Övergripande gestaltningsprogram Torneträskområdet



6

1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte   
Torneträskområdet är ett komplext kluster av turistorter och friluftsområ-
den med många typer av såväl inhemska som internationella besökare. I 
området har en successiv expansion skett både vad gäller handel, turismut-
veckling, bostäder och fritidshusområden och trenden fortsätter. Det råder 
stor variation i fördelningen av besökande grupper och kategorier under 
olika delar av året. Generellt går trenden mot att säsongen då besöksantalet 
är högt på orterna förlängs. Andelen utomeuropeiska besökare växer stadigt, 
framför allt under vinterhalvåret. Samtidigt ökar också antalet besökare som 
kommer för att vandra i fjällen sommartid. Det ökande antalet besökare och 
aktiviteter i området alstrar nya verksamheter och nya behov och förvänt-
ningar på funktion för infrastruktur och trafikering, till och från området 
men framförallt inom området. 

Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) har initierats för att det finns ett behov av att ta 
ett samlat grepp om de många planer och strategier som finns för området, 
inte minst avseende trafikfrågor kopplade till enskilda detaljplaner och 
expansionsidéer. Syftet med ÅVS är att med fokus på transportsystemets 
funktion skapa bättre förutsättningar för samordnad planering i Torneträ-
skområdet tillsammans med Kiruna kommun och andra berörda aktörer, till 
exempel lokalt näringsliv och Länsstyrelsen. Målet är ett långsiktigt hållbart 
trafiksystem och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Torneträskom-
rådet samt möjligheter för besöksnäringens långsiktiga utveckling i ”Arctic 
Europe”, d.v.s. nordligaste Norge, Sverige och Finland.  

Åtgärdsvalsstudien förväntas resultera i en grund för gemensam trafikstra-
tegisk planering och konkreta åtgärder i det aktuella, geografiskt avgränsade, 
området. Arbetssättet innebär att berörda intressenter bidrar till problem-
lösning vilket är ett förberedande steg för att senare kunna besluta om 
förbättringsåtgärder och ansvarsfördelning av dessa.

1.2 Problembild
För hundra år sedan byggdes Malmbanan mellan Kiruna och Narvik genom 
obruten och obebyggd terräng. Bebyggelse kopplad till järnvägen och till 
fjällturism etablerades sparsamt och var i stort sett oförändrad tills väg E10 
invigdes i början av 1980-talet. På senare år har utvecklingen av området ac-
celererat, med kraftig utbyggnad av turistanläggningar och privata fritidshus.  

Längs E10 från Abisko till gränsen mot Norge ligger orterna Abisko (med 
Abisko Östra och Abisko Turist), Björkliden, Vassijaure, Katterjåkk och 
Riksgränsen. Bofast befolkning finns framför allt i Abisko Östra medan de 
övriga orterna är uttalade turistorter. Då E10 är den enda vägen i området 
förutom enstaka lokala gator/vägar inom orterna, har E10 funktion både 
som transportstråk för långväga transporter mellan Norge och Sverige, kom-
munikationsstråk till och från området och kommunikationsstråk mellan or-
terna inom området. Intressenterna i området utgörs av många varierande 
grupper som har vitt skilda målpunkter, besöker området under olika delar 
av året samt med mycket varierande frekvens. Med den ökning av antalet 
besökande och den förlängning av säsongen som sker, samt utbyggnaden av 
orterna, ökar konflikterna och säkerhetsriskerna mellan lokal och långväga 
trafik, mellan fordon och oskyddade trafikanter och mellan framkomlighet 
på vägen och tillgängligheten till målpunkter kring vägen.

Figur 1.1-1 E10 går genom alpin och arktisk terräng, linjeföringen är väl anpassad till landska-
pet.
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Turismverksamheten, det rörliga friluftslivet och fritidsboendet i området 
expanderar. Utvecklingen planeras ske inom eller i anslutning till orterna 
och huvudsakligen nyttja befintliga anslutningar till E10. Det medför att an-
talet människor som rör sig till fots på och kring E10 kommer att öka, vilket 
ställer nya krav på trafiksystemets funktion. Det är viktigt att trafiklösningar 
både vad gäller infrastruktur, drift, underhåll och trafikering finns med 
tidigt i utvecklingsplaneringen.

Turismen i Sverige ökar och omsatte nästan 300 miljarder förra året. I takt 
med att den blir en allt viktigare näring för landet, ökar också vikten av att 
effekterna av turism syns i Trafikverkets planering. En forskningsstudie på 
uppdrag av Trafikverket och Tillväxtverket (Turismens samhällsekonomiska 
effekter - Förstudie om utvecklingsbehovet av bättre metoder och modeller 
i den nationella transportinfratrukturplaneringen, januari 2017) har nu 
visat ett antal aspekter som behöver föras in i Trafikverkets metoder, model-
ler och verktyg och i de samhällsekonomiska analyserna och bedömningarna.

Besöksnäringens strategi för området är att det utvecklas med utgångpunkt 
från den globala resenärens efterfrågan, förväntningar och krav, samt med 
hänsyn till turistföretagens behov av insatser för tillväxt. En betydande del 
av potentialen för tillväxt ligger i säsongsförlängningen med besökare hela 
året. Målet med Torneträskområdet är en internationellt attraktiv och håll-
bar destination i världsklass med fokus på hög servicenivå till gästen.  Ett 
samlat grepp om trafikering, planering och infrastruktur i området behövs 
för att höja destinationens lägstanivå. 

Planering av trafikeringen inom och till området hänger ihop. Resmönster 
och krav på funktion lokalt har ett starkt samband med vilket transportslag 

- allmänna kommunikationer eller bil - man väljer för att ta sig till området. 
Lokala och regionala besökare (från norra Sverige och norra Norge) använ-
der huvudsakligen bil för att ta sig till och inom Torneträsk-Riksgränsenom-
rådet. Mer långväga besökare (framför allt från Asien och Europa) kommer 
ofta till Kiruna flygplats eller järnvägsstation och tar sig vidare till området 
med buss, tåg eller hyrbil. Kommunikationerna med kollektivtrafik från 
Kiruna är idag i stor utsträckning dåligt samordnade och bristfälliga. Hyrbil 
är många gånger mindre önskvärt, då besökare från Ostasien men även Syd-
europa ofta är ovana vid och okunniga om bilkörning i arktiskt klimat.

Rörligt friluftsliv förekommer längs med hela E10. Under vårvintern nyttjas 
området från Abisko till Riksgränsen flitigt av bland annat skoteråkare. Par-
kering av bilar med släp förekommer på många ställen längs E10 och bland 
annat i Katterjåkk korsas vägen av skotertrafik i plan. Sommar och höst be-
söks området av fjällvandrare och en ökande cykelturism. Turisterna söker 
sig ut i naturen i närområdet kring E10 och till intressanta besöksmål som 
t.ex. Trollsjön och längs Rallarleden. Under den mörka årstiden har norr-
skensturismen vuxit sig stark och är ökande. Besökarna är huvudsakligen 
långväga internationella turister. Dessutom ökar antalet fritidshus i området, 
och med det en ny typ av besökare som är mer ”bofasta” och har ett delvis 
annat rörelsemönster längs med och tvärs över E10, när man umgås och 
besöker vänner i området.

Hela det berörda området är av riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård 
och naturvård. Stora delar av området ingår i riksintresse för rennäringen. 
Samtliga vattendrag och sjöar ingår i Natura 2000-området Torne- och 
Kalix älvsystem. E10 korsar Abisko Nationalpark. I området finns fornläm-
ningar, bl.a. Rallarkyrkogården i Tornehamn och Rallarvägen.

Parallellt med arbetet med ÅVS arbetar Kiruna kommun med en ny över-
siktsplan (ÖP). För Torneträskområdet finns sedan tidigare en fördjupad 
översiktsplan (FÖP). Den är dock inte på en tillräckligt detaljerad nivå för 
att tillgängligheten, till området eller mellan målpunkter lokalt, ska kunna 
hanteras. Inte heller för hur gestaltning eller markanvändningsbehovet för 
t.ex. ökade parkeringar eller anspråk på E10 påverkas. Förtätning föreslås 
huvudsakligen ske inom befintliga tätorter. Ett av syftena med ÅVS är att 
hantera trafikfrågor sammantaget istället för separat i respektive detaljplan. 

Ett projekt för att höja kapaciteten på Malmbanan genom utbyggnad till 
dubbelspår mellan Kiruna och Narvik pågår. Inom området för denna ÅVS 
pågår i dagsläget arbete med järnvägsplan för delsträckan Kopparåsen - Vas-
sijaure. I järnvägsplanearbetet utreds bland annat behov av och lägen för 
passager/ekodukter över järnvägen.

Det aktuella området är stort och komplext att hantera planeringsmässigt. 
Väg E10 ska uppfylla en rad olika funktioner, som i flera fall står i strid mot 
varandra. Trafiken har stora variationer över året, som gör att siffror över 
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årsdygnstrafik inte ger en rättvisande bild av hur trafiksituationen ser ut. Till 
det kommer de speciella förhållanden som det arktiska klimatet och läget i 
högfjällsterräng med mörker, stora snömängder och stark kyla medför avse-
ende framkomlighet och säkerhet.

Den komplexa situationen på och omkring E10 och det speciella läget i 
alpin-högalpin arktisk terräng motiverar en mer ingående genomlysning av 
problematiken, och kan motivera åtgärder som vanligtvis inte är aktuella på 
en väg med så förhållandevis liten trafikmängd.

1.3 Arbetsprocessen
En åtgärdsvalsstudie utgår från en bestämd metodik som delas in i fyra 
separata arbetssteg. Åtgärdsvalsstudier genomförs som ett första utred-
ningsskede för att analysera brister i transportsystemet, formulera projekt-
specifika mål och pröva åtgärder som kan bidra till att lösa brister och nå 
överenskomna mål. Resultatet från arbetet med åtgärdsval ligger till grund 

för åtgärdsplanering och fysisk planering. Metodiken för åtgärdsval kan 
beskrivas enligt fyra skeden, illustrerade i figur 1.3-1.

ÅVS för Torneträskområdet omfattar ett stort geografiskt område och en 
komplex problematik. För att få en så heltäckande bild som möjligt av bris-
ter, problem och förutsättningar har därför en bred dialog förts med ett stort 
antal intressenter. Dialogerna i processen med ÅVS har skett stegvis och 
kontinuerligt under projektet, anpassat utifrån resurser, organisation och 
redan pågående processer hos de olika intressenterna. Representanterna för 
de olika grupperingarna har varit ansvariga för att koordinera och förankra 
inom respektive organisation och ansvarsområde (Kiruna kommun, länssty-
relsen, KLEF, SLVB, RKM, Trafikverket). Dialogen har genomförts stegvis 
genom processen, dels i form av möten och workshops, dels i samtal och 
skriftligen. Underhand har dialog även förts med enskilda aktörer i specifika 
frågor.

• Platsbesök i Torneträskområdet den 16 juni 2016. Cirka 20 personer, 
från Trafikverket, Kiruna kommun, Länsstyrelsen och aktörer i området 
deltog.

• Workshop hos Trafikverket i Luleå den 19 januari 2017, då ett första 
förslag till projektetmål formulerades. Representanter för Kiruna kom-
mun, länsstyrelsen, RKM, KLEF och flera enheter inom Trafikverket 
medverkade.  

• Workshop i Abisko 6 april med fokus på brister och åtgärder. Aktörer 
inom turistbranschen i området, Kiruna kommun och Trafikverket 
medverkade.

• Workshop hos Trafikverket i Luleå 12 maj 2017 med aktörer inom kol-
lektivtrafiken.

Initiera
Trafikverket har tillsammans med Kiruna kommun och länsstyrelsen initie-
rat denna studie med syfte att samlat greppa planer och strategier för områ-
det, inte minst avseende trafikfrågor. Problembeskrivningen har Trafikver-Figur  1.3-2 Inledande platsbesök i juni 2016 med representanter från Trafikverket, Kiruna 

kommun, länsstyrelsen och det lokala näringslivet.

Figur  1.3-1 Schematisk bild av arbetsprocessen med åtgärdsvalsstudier.
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ket tagit fram tillsammans med Kiruna kommun, länsstyrelsen, Regionala 
Kollektivtrafikmyndigheten (RKM), Kiruna Lappland Ekonomisk Förening 
(KLEF) och Swedish Lapland Visitors Board (SLVB). Ett avtal om samar-
betsformer har tecknats mellan Trafikverket och Kiruna kommun. Trafikver-
ket har en samordnande roll för utredningens form, innehåll och inriktning.  

Förstå situationen 
Arbetet med brister och målformulering i steget ”Förstå situationen” utgick 
från platsbesöket. Under platsbesöket lyftes en rad brister och problem med 
hur vägen används och dess funktion för olika intressenter och i relation till 
förväntad utveckling i området. De framförda synpunkterna har bildat bas i 
de ”bristlistor”, en sammanställning av brister och problem i vägtransport-
systemet, som sedan har utarbetats och vidareutvecklats genom projektet. Fyrstegsprincipen

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 ombyggnatio-
ner.

4. Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare 
stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Med de identifierade bristerna som utgångspunkt formulerades sedan ett 
första förslag till projektetmål. Dessa har under processens gång vidarebe-
arbetats till projektets slutliga fem mål. Projektmålen, tillsammans med mål 
för området som formulerats i andra sammanhang och som är relevanta för 
denna ÅVS, redovisas i figur 1.3-3. 

Pröva tänkbara lösningar 
Med utgångspunkt i de beskrivna bristerna och problemen och i planer för 
och förväntningar om framtida utveckling i området (se kapitel 1.6) har för-
slag till åtgärder enligt Trafikverkets fyrstegsprincip (figur 1.3-4) tagits fram. 

Figur  1.3-4 Trafikverkets fyrstegsprincip.Figur  1.3-3 Projektmål och övriga mål.

Övriga mål och krav Dessa mål och krav beskrivs närmare i kapitel 1.6.

• Kiruna kommuns trafikstrategi för området ska stödjas.
• RKMs mål om bytespunkter och tillgänglighet ska stödjas.
• Länsstyrelsens mål om tillgänglighet till kulturmiljöer ska stödjas.
• KLEF Utvecklingsinriktning för området (som bygger på SLVB, Swedish 

Lapland Visitor Board:s strategi) ska stödjas.
• Åtgärdsförslag ska hållas inte motverka Kiruna kommuns FÖP för Torneträsk-

området

Projektmål
1. Det ska vara smidigt att ta sig till Torneträskområdet oavsett om 

man är bilburen eller inte.
2. Säkra parkerings- och passagemöjligheter av E10 och järnvägen 

för friluftslivet och besökare ska finnas kopplade till målpunkter.
3. Oskyddade trafikanter ska kunna röra sig trafiksäkert mellan 

målpunkter inom området.
4. Gestaltningen och utformningen av väg och anläggningar ska höja 

trafikanternas uppmärksamhet, stödja den självförklarande vägmil-
jön samt stärka attraktiviteten och identiteten i orterna och fungera 
året om.

5. Standard avseende framkomlighet och säkerhet för Europaväg 
upprätthålls.
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Förslag på tänkbara lösningar har fångats upp vid de dialoger och möten 
som genomförts. Åtgärderna har prövats mot identifierade användargrupper 
(figur 1.3-5).

Under arbetet med ÅVS har Kiruna kommun tagit fram en områdesspecifik 
trafikstrategi för Torneträskområdet med utgångspunkt i Trafikstrategi för 
Kiruna kommun.  

För brister avseende trafikering, samordning, samverkan och information 
är ett flertal prövade tänkbara lösningar steg 1- och steg 2-åtgärder som 
de olika aktörerna inom området (turismföretag, kollektivtrafikoperatörer, 
Kiruna kommun, besöksnäringen etc) har att hantera. De föreslagna åtgär-
derna är förankrade hos respektive aktör.

För brister i den fysiska miljön har även tänkbara lösningar enligt steg 3 och 
steg 4 prövats. För de åtgärder som har föreslagits har ansvariga parter iden-
tifierats (Trafikverket, Kiruna kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten, besöks-
näringen m.fl.). Åtgärdsförslagen har kontinuerligt förankrats i respektive 
organisation. 

De föreslagna åtgärdernas effekter har relaterats till identifierad brist och 
vägts mot projektets mål samt övriga relevanta mål (figur 1.3-3). Åtgärderna 
har kostnadsuppskattats. 

Den snabba utvecklingen i området gör det komplext och svårt att bedömma 
effekter och måluppfyllelse av föreslagna åtgärder. Nuläget, situationen som 
bedömningarna görs utifrån, förändras snabbt. Globaliseringen gör att allt 
fler internationella besökare, många från andra värdsdelar, besöker området. 
Nya grupper av resenärer tillkommer plötsligt och ställer nya eller föränd-
rade krav på och medför förändrade förutsättningar för hur trafiksystemet 
nyttjas. Expansionstrycket i området är hårt, både för internationella och 
nationella besökare. 

Forma inriktning och rekommendera åtgärder
Åtgärdernas effekter och måluppfyllelse har vägts samman med bedömd 
kostnad och genomförbarhet. Detta ligger till grund för den rekommenda-
tion till inriktning och genomförande av åtgärder som ÅVS:en mynnar ut i.

1.4 Avgränsningar
Åtgärdsvalstudien omfattar geografiskt väg E10 med omgivningar från Abis-
ko Östra till norska gränsen med fokus på tätorterna där antalet besökare 
är som störst och som utvecklas. Inom området finns orterna Abisko Östra, 
Abisko Turist, Björkliden, Vassijaure, Katterjåkk och Riksgränsen. 

I denna studie har fokus legat på trafiksituationen och vägnätet, dvs inte på 
järnvägsspåret (Malmbanan) som går parallellt med väg E10. I dagsläget är 
Malmbanan tungt belastad. Planläggning pågår för byggande av dubbelspår 
men spårutbyggnaden med påföljande kapacitetsökning är i dagsläget svår 
att tidsbedöma. På grund av de osäkerheter som ännu råder har ÅVS inte 
tagit hänsyn till fullt utbyggt dubbelspår men utgår från beslut om dubbla 
turer i nattågstrafiken. Utbyggnaden av dubbelspår kommer att påverka 
utvecklingen, gestaltningen mm i området. Åtgärdsvalsstudien har ambitio-
nen att i sin tur ge avtryck på dubbelspårsutredningen genom att kunna ge 
rekommendationer och påverka den riktning utredningen tar.

Användargrupper
Boende, skolbarn

Besöksnäringen – turism, handel mm.
Renskötseln
Yrkestrafik (transporter)
Genomresande
Shoppingbesökare (framför allt norrmän) 
Fritidshusboende
Turister (se kap. 1.1) –  Vinter bl.a skidor, skoter, norrsken.  
                                      Sommar bl.a vandring, cykel, midnattsol
Rörligt friluftsliv
Forskning och vetenskap

Figur  1.3-5 Identifierade användargrupper.
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Åtgärdsvalsstudien utgår från Fördjupad översiktsplan för Torneträskom-
rådet. Besöksnäringens utvecklingsstrategi och utveckling av digitalisering 
enligt Swedish Lapland (SLVB), utvecklingsstrategi för Visit Arctic Europe 
(samarbetsorgan för norra Sverige, Norge och Finland) och utvecklingsstra-
tegi enligt Kiruna Lappland (KLEF) har beaktats.

I ett tidsperspektiv utgår studien från att pågående fysisk planering och de 
detaljplaner som är antagna kommer att genomföras. Den förlängning av 
besökssäsong och utökning högsäsong som pågår förutsätts fortsätta.

Avgränsningar för denna åtgärdsvalsstudie kan sammanfattas enligt nedan:

• Geografiskt omfattas området från Abisko i öster till norska gränsen i 
väster.

• Funktionen för E10 i fokus - E10 nationell stamväg av riksintresse, na-
tionellt och internationellt transportstråk.

• Fokus på utvecklingen av besöksnäringen - till och från klustret och 
inom klustret.

• Studien utgår från de förutsättningar som råder idag samt fastställda 
planer och den pågående säsongsförlängningen i området.

• Järnvägen behandlas som en förutsättning, men ÅVS har inte haft am-
bitionen att studera åtgärder för själva järnvägen. Utbyggnad av dubbel-
spår kommer att påverka utvecklingen.

Tillgängligheten till fjällområdet söder om järnvägen ska beaktas med hän-
syn till kommande dubbelspår för Malmbanan. 

Figur 1.4-1 Åtgärdsvalsstudien omfattar väg E10 och orterna fråm Abisko i öster till Riksgränsen i väster. Området ligger inom Kiruna kommun i Norrbottens län och gränsar i väster mot Norge.

Torneträsk

Abisko

Björkliden

Tornehamn
Kopparåsen

Låktatjåkka
Vassijaure

Katterjåkk

Riksgränsen

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

0 1 2 3 4 5
km

Kiruna

N
or

ge

Trollsjön

Abisko 
nationalpark

Abisko Turist

Abisko Östra



12

1.5 Aktörer och övriga intressenter
Berörda aktörer i åtgärdsvalsstudien är: Trafikverket, Länsstyrelsen i Norr-
botten, Kiruna kommun, Regionala Kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafi-
ken, Tullverket, STF, Jernbaneverket, Näringslivsrådet (tung trafik), boende 
i området, handeln i området samt företag i området som verkar inom 
besöksnäringen (representerade främst genom Kiruna Lappland Ekonomisk 
Förening, KLEF). Berörda samebyars (Gabna och Talma) samt det rörliga 
friluftslivets intressen tas tillvara via Kiruna kommuns översiktsplanearbete. 

Aktörer i området och användare av transportsystemet
Aktörer och intressenter i Torneträskområdet utgörs av många varierande 
grupper. Dessa aktörer har vitt skilda målpunkter inom och utanför 
området. Aktörena verkar i/besöker området under olika delar av året samt 
med mycket varierande frekvens.

Det råder stor variation i fördelningen av besökande grupper och kategorier 
under olika delar av året. Generellt går trenden mot att säsongen då besöks-
antalet är högt på orterna förlängs. Från att ha varit ett område som besökts 
nästan uteslutande under vårvinter, sommar och tidig höst har nu senhös-
ten och vintern blivit en ny högsäsong i och med norrskensturismen. Den 
lokala/regionala turismen är alltjämt störst under vårvintern, medan den 
internationella turismen dominerar under den mörka årstiden.

Under denna ÅVS har dialog skett med:

• Trafikverket. Dialog har förts och kunskap om pågående verksamhet och 
planering har säkrats med: 

 – Trafikledning 
 – Drift
 – Investering
 – Planering

• Kiruna kommun. Genom kommunen har information också inhämtats 
från Landsbygdsrådet, berörda samebyar, polisen, rörliga friluftslivet 
(skoter)

• Länsstyrelsen Norrbotten. Dialog med och information från:  
 – Samhällsplanering 
 – Kulturmiljö
 – Naturum Abisko, förvaltningsrådet nationalparken

• STF
• Lapland Resorts
• Kiruna Lappland (KLEF)
• Swedish Lapland
• Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM)
• Jernbaneverket
• Intresseförening/byaförening Abisko och Riksgränsen
• Abisko Vetenskapliga Station, Stockholms universitet
• Marknadsgruppen nattågstrafiken
• Tullen
• Privata företag inom turismsektorn. Deras medverkan samordnas av 

KLEF.
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1.6 Tidigare planeringsunderlag och gällande planer
I Kiruna kommun och i området har flera utredningar tagits fram samt ställ-
ningstagande gjorts. Nedan beskrivs för området viktiga ställningstaganden 
som utgör underlag för denna ÅVS. 

Kommunala mål
Kommunen har målet att till 2020 i samverkan med näringslivet skapa 
förutsättningar för 1000 nya jobb. För att nå de nya målen och skapa tillväxt 
i Kiruna kommun är det viktigt att turismen och rymdforskningen fortsätter 
sin positiva utveckling samtidigt som näringslivet i stort förmår tillvarata 
alla de möjligheter som stadsomvandlingen medför.

Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet
Kiruna kommun har antagit en Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Tor-
neträskområdet i januari 2014. I FÖP:en har Kiruna kommun formulerat 
övergripande mål för utvecklingen av Torneträskområdet, med avseende på 
jämställdhet, hushållning med energi samt långsiktig hållbarhet.

Områdets unika karaktär av storslagen natur, värdefulla kulturmiljöer och 
dess roll som attraktivt frilufts- och rekreationsområde ska beaktas vid den 
framtida utvecklingen. En kombination av olika upplevelser ska kunna er-
bjudas. Olika behov och önskemål ska kunna tillgodoses, där en viktig del är 
att se till kirunabornas intressen av att nyttja området. Viktigt är också att ta 
hänsyn till renskötseln och samekulturen som till stor del präglar området. 
Utveckling ska kunna ske utan att områdets specifika karaktärsdrag försva-
gas. 

Nyckelfrågor i FÖP Torneträskområdet
• Utveckla området för turism och friluftsliv. Utökad bäddkapacitet i 

främst Rikgränsen-Katterjåkk och Björkliden.

• Vatten, avlopp kapacitet och rening.

• Fler fritidshusområden behöver utvecklas.

• Fler campingplatser, båthusplatser, rastplatser, arkar och parkerings-
platser behöver utvecklas.

• Lyft fram kulturmiljövärdena i området.

• Trafiksäkerhetsfrågorna bör studeras.

• Stor hänsyn till renäringen och den samiska kulturen.

• Hänsyn till de unika naturvärden som finns i området.

• Miljö- och riskfaktorer skall studeras

Detaljplaner
Gällande detaljplaner finns i Abisko Östra, Abisko Turist, Björkliden och 
Riksgränsen/Katterjåkk. Nya detaljplaner avseende bostäder och handel är 
under utarbetande i Abisko Östra och avseende utbyggnad av turistanlägg-
ning i Björkliden.

Figur 1.6-1 Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet.
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Kiruna kommus trafikstrategi
Kiruna kommun antog i mars 2014 en trafikstrategi för Kiruna. En trafik-
strategi är ett verktyg för att utveckla den kommunala trafikplaneringspro-
cessen. Den ska ses som ett ramverk för olika beslut som fattas kring trafik.

 Syftet med en trafikstrategi är att den:

• Beskriver den inriktning och de avvägningar som rör trafikplaneringen.
• Ger förslag och åtgärder som kommunen vill arbeta med under kom-

mande år kring trafik.
• Ger vägledning i avvägningen mellan transportbehoven och stadens 

övriga behov.
• Anger begränsningar för transporternas miljöpåverkan.
• Anger balansen mellan de olika trafikslagen.

Trafikfrågor i en kommun är sammansatta av komplexa frågor som kan 
beslutas på olika nivåer och i olika nämnder. En kommun har flera olika 
vägledande eller styrande dokument som kan beröra trafik. Dessutom finns 
programmål, miljömål, olika inriktningsmål och delmål som också berör 
trafiken. Detta innebär en risk att viktiga trafikfrågor hanteras var för sig och 
att en övergripande syn kan tappas bort. För att beslut kring trafik ska bli ef-
fektiva och långsiktiga i en kommun måste besluten samverka med varandra. 
Trafikstrategin är verktyg för att uppnå detta.

Trafikstrategins fokusområden
Kiruna kommuns trafikstrategi är i första hand tätortsmål som geografiskt 
omfattar Kiruna tätort. I trafikstrategi finns sex fokusområden utpekade:

1. Stadens karaktär
2. Resbehov
3. Miljöpåverkan
4. Tillgänglighet
5. Trafiksäkerhet
6. Trygghet

I samband med ÅVS-processen har Kiruna kommun utarbetat en trafikstra-
tegi för Torneträskområdet med utgångspunkt i den kommunövergripande 
trafikstrategin, där de mål som är relevanta för fjällbyarnas förutsättningar 
har renodlats. De övergripande mål och delmål som är relevanta för denna 
åtgärdsvalstudie och som har utpekats som de trafikstrategiska inriktning-
arna för åtgärdsvalsstudiens område är: 

Stadens karaktär – Staden ska karaktäriseras som en vinterstad med ett 
attraktivt och levande centrum, tillgängligt för invånare, näringsliv och turis-
ter.

Delmål 2 –  Andelen besökare av Kiruna centrum ska öka.
Delmål 3 – Gång- och cykeltrafikanter och kollektivtrafikresenärer ska få 
större utrymme i staden.

Resbehov – Trafiksystemet ska vara attraktivt och effektivt. De regionala 
och nationella transporterna ska integreras i stadens övriga transportsystem.

Delmål 2 –  Antalet gång- och cykeltrafikanter ska öka.
Figur 1.6-2 Trafikstrategi Kiruna.
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Delmål 3 – Regional pendling till och från Kiruna ska bli mer effektiv.
Delmål 4 – Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla (geografiskt och 
funktionsmässigt).
Delmål 5 – Kollektivtrafiken och gång- och cykelvägnätet ska vara ut-
gångspunkter vid planering av nya bostadsområden, större arbetsplatser 
och andra verksamheter.

Miljöpåverkan –  Utsläppen från fordonstrafiken ska vara små. Buller, 
vibrationer och andra trafikrelaterade störningar ska påverka få personer.

Delmål 1 – Bilberoendet ska minska.
Delmål 3 – Andelen resor under tre km med cykel ska öka.
Delmål 4 –  Regional pendling till och från Kiruna ska bli mer miljövän-
lig.
Delmål 5 –  Antalet bullerstörda hushåll på grund av biltrafiken ska 
minska.

Tillgänglighet – Kiruna ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett förut-
sättning, utgångsläge eller behov.

Delmål 1 – Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla, året runt.
Delmål 5 – Viktiga samhällsfunktioner ska placeras nära varandra.

Trafiksäkerhet– Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Kiruna.
Delmål 2 – Trafiksäkerhet för gående och cyklister ska öka.
Delmål 3 – Det ska vara säkert för barn och ungdomar att färdas själv i 
Kiruna.
Delmål 5 –  På platser där gående och cyklister korsar bilvägar ska ut-
formningen av övergångspassagen vara anpassad så att bilarnas hastig-
het dämpas.

Trafikstrategins inriktningar
Fyra av trafikstrategins inriktningar påverkar på de åtgärder som föreslås i 
denna åtgärdsvalsstudie: 

1. Utvecklad kollektivtrafik. 
Det största området handlar om att utveckla kollektivtrafiken mellan Ki-
runa och den turistverksamhet som berörs av denna ÅVS. Som framgår 
av avsnitt 2.1 är dagens avgångstider med buss och tåg från Kiruna inte 

anpassade så att hållbara transporter blir ett naturligt val. Det är också 
mycket sämre möjligheter att resa från Kiruna sommartid än under vin-
tersäsongen. Även lokala transporter mellan Riksgränsen – Björkliden – 
Abisko behöver utvecklas så att man inte är beroende av bilen för dessa.

2. Ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister. 
När fler väljer att ta bussen eller tåget kommer det att bli fler som måste 
korsa E10 för att ta sig till eller från järnvägsstationer eller busshållplat-
ser. Beroende på att biltrafiken efter E10 varierar mycket kraftig under 
året kommer också upplevelsen som en fotgängare har av att korsa 
vägen eller som en cyklist har av att färdas efter E10 också att variera. I 
vissa lägen kan planskildheter vara alternativ.

3. Planera smart.  
När utveckling sker i kommunen är det viktigt att samhällsfunktioner 
placeras nära varandra för att minska behovet av att man väljer att ta 
bilen mellan dessa. En ökad turism i Riksgränsen, Björkliden och Abisko 
medför också att samhällsservice, i första hand dagligvarubutiker och 
liknande service, kan komma att byggas ut eller byggas upp. För nya 
etableringar i form av exempelvis handel, fritidshus och bostäder är 
det positivt om dessa placeras och har anslutningar så att befintliga och 
nya områden och verksamheter kan nås utan att behöva använda bilen. 
Målsättningen ska vara att så långt möjligt undvika att blanda lokal och 
långväga trafik.

4. Platsens karaktär. 
Det är viktigt att ta hänsyn till platsens karaktär och skapa och bibehålla 
attraktivitet. För aktuellt område innebär det att man i möjligaste mån 
ska försöka samla bebyggelsen för att även fortsättningsvis ha kvar de 
stora orörda områdena som är så viktigt för attraktiviteten.

Kommentar
Trafikstrategins inriktning 2 om ökad trafiksäkerhet för gående och cyklis-
ter kan utgöra en målkonflikt med åtgärdsvalsstudiens mål 5 om standard 
avseende framkomlighet för Europaväg.
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Kiruna Lapplands Masterplan 
En masterplan för besöksnäringen i Kiruna Lappland är framtagen av 
Kiruna Lappland Ekonomisk Förening (KLEF) som en slutleverans inom 
regeringsuppdraget ”Hållbar destinationsutveckling” (2012-2015). Master-
planen är ett strategiskt dokument för besöksnäringen i Kiruna in Swedish 
Lapland för åren 2015 till 2020. Här beskrivs destinationens strategiska mål 
för att öka omsättningen för turismexport, skapa mervärde till invånare och 
gäster inom destinationen samt skapa hållbar utveckling.

Dokumentet är en ”färdplan” för att hjälpa destinationsorganisationen, kom-
munen, partners, företag och övriga destinationsintressenter att fatta beslut 
om strategiska prioriteringar för de kommande fem åren och framöver.

Figur 1.6-3 Masterplan för Kiruna, Swedish 
Lapland.

• Det ska vara enkelt att planera, boka och kombinera upplevelser och 
platser.

• Planen ska stödja en etablering av turismkluster med inriktning på upp-
levelser, fokusera på unika och stora reseanledningar, förbättra mark-
nadsföringen samt investera i kapacitetsuppbyggnad genom utbildning, 
mentorskap och infrastrukturutveckling.

• Genom att framhålla destinationens värden, kultur, mat och att priori-
tera de viktigaste aktiviteterna, sevärdheterna och den spektakulära na-
turen, kommer destinationen att fördjupa varumärkets ställning, skapa 
nytt intresse och öka lojaliteten till varumärket.

• Destinationens varumärke behöver representera och spegla platsens 
kärnvärden och ”Unique Selling Points”.

• I planering och utveckling av besöksnäringen är det viktigt att ta hänsyn 
till de globala klimatförändringarna.

• Starkt fokus på hållbarhet på både destinations- och företagsnivå kan 
öka kvalitén över hela leverantörskedjan för turismen och ge destinatio-
nen en stor konkurrensfördel.

• En vis och hållbar förvaltning av destinationen ger en kvalitetssäkring, 
högkvalitativa besöksupplevelser, en utveckling av försörjningskedjan 
och förbättrad besöksförvaltning.

• Det är viktigt att styra besöksströmmarna för att möjliggöra olika typer 
av upplevelser i till exempel tysta orörda naturområden, öka flödet till 
befintliga turistanläggningar och besöksområden  i samråd med andra 
näringar.

Kommentar
Kiruna Lapplands Masterplan saknar trafikstrategiskt ställningstagande för 
tillgänglighet och kollektivtrafik. Strategi eller färdriktning för Hela Resan-
perspektiv saknas.
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2 Förutsättningar
I detta kapitel beskrivs först områdets egenskaper, både de naturliga och de 
av människan skapade (2.1 Nuläge). Därefter beskrivs den förväntade ut-
vecklingen, både utifrån beslutade planer, utvecklingsstrategier och trender. 
Sist beskrivs de brister som har identifierats i ÅVS-processen, dels generella 
brister, dels platsspecifika.

2.1 Nuläge 
Torneträskområdet är unikt i Sverige på många sätt. Området är mycket 
glest bebott men i de tre klustren Abisko, Björkliden och Riksgränsen-Kat-
terjåkk är besöksnäringen stark med många internationella besökare. Abisko 
har en mycket stark ställning inom norrskensturismen, som har inneburit en 
betydande säsongsförlängning.

Hela området omfattas av flera riksintressen. Inom området finns Abisko 
nationalpark som också, liksom flertalet vattendrag utgörs av Natura 
2000-område. Vadvetjåkka nationalpark ligger 8 km norr om E10 men nås 
via vandringsled från Kopparåsen. Inom länsstyrelsen pågår en satsning på 
att öka nationalparkens attraktivitet för besökare.

E10 är den enda vägen i området, förutom enstaka lokala vägar inom 
orterna, varför vägen har funktion både som transportstråk för långväga 
transporter mellan Norge och övriga Europa (bland annat trafiken på Ba-
rentsstråket mellan Norge och Ryssland) och som lokalt kommunikations-
stråk. Parallellt med E10 går Malmbanan, som även den är ett mycket viktigt 
transportstråk mellan Sverige och Norge och till området. Närmaste vägar 
som korsar gränsen mot Norge är väg 95 (Silvervägen) 20 mil söderut och 
E8 10 mil norrut i Finland. På grund av att en betydande del av trafiken på 
den aktuella sträckan av E10 är kopplad till besöksnäringen i området och 
att antalet besökare är säsongsberoende varierar trafikmängden på vägen 
kraftigt över året. Uppgifter om årsdygnstrafik (ÅDT) kan därför vara miss-
visande och egentligen representera undantagsfall.

Det arktiska klimatet med sträng kyla, mörker, stora snömängder, hårda 
vindar och områden med frekventa snölaviner ställer extra stora krav på 
såväl trafikanterna som på driften av E10.

Besöksnäringen i området expanderar vilket leder till att konflikterna och 
säkerhetsriskerna mellan lokal och långväga trafik, mellan fordon och 
oskyddade trafikanter och mellan framkomlighet på vägen och tillgänglighe-
ten till målpunkter kring vägen ökar.

Landskapet
Landskapets övergripande struktur
Landskapet i utredningsområdet har först formats av berggrundens veck-
ning som orsakats av kontinentalplattornas rörelser. Resultatet av detta är 
lätt att se i många bergskärningar längs E10 och järnvägen. Nästa process 
som format landskapet i den stora skalan är inlandsisens verkningar. De 
rundade bergsformerna och de stora u-formade glaciärdalarna bär vittnes-
mål om isens kraftiga omformning av landskapet. Torneträsks långsträckta 
form delar upp högfjällen i en sydlig del och en nordlig. Malmbanan och 

Figur 2.1-1 Landskapets huvudkaraktärer.
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E10 följer denna struktur väl. Vägen och järnvägen är sällsynt väl anpassade 
till landskapet. Åtgärder på och kring vägen eller järnvägen kräver en väl 
genomtänkt utformning och gestaltning och extra omsorg för att bevara de 
kvaliteter som den ursprungliga planeringen av anläggningarna har borgat 
för.  

Landskapskaraktärer 
I den stora, övergripande skalan kan landskapet i ÅVS:ens område delas in i 
tre huvudkaraktärer enligt figur 2.1-1; Högfjäll, Sjö och Sjömosaik

Högfjäll
Högfjäll dominerar sträckan. Fjällbjörkskog växer i de lägre dalarna, för 
övrigt råder kalfjäll. Fjällen mellan Torneträsk och Riksgränsen/
gränsen mot Norge är rundade, med branta, steniga sidor 

och ett flertal toppar över 1400 m.ö.h. Dalarna bär ofta tydliga spår av att de 
formats av äldre tiders stora glaciärer. Till exempel är även en hög bank liten 
i förhållande till omgivande fjäll. Den orörda naturen och vildmarkskaraktä-
ren gör att varje ingrepp medför stor påverkan på natur och landskap. Figur 
2.1-2.

Sjö 
Torneträsk är så stor att sjön bildar en egen landskapskaraktär. Sjöns 
långsträckta form och de omgivande höga fjällen skapar ett mycket starkt 
landskapsrum. Skalan är så stor att anläggningar i anslutning till väg eller 
järnväg inte kan bli ett dominerande inslag, däremot blir de exponerade mot 
ett mycket stort område. Figur 2.1-3.

Sjömosaik
Med sjömosaik menas den speciella och särpräglade landskapskaraktär 
som utgör en förlängning av Torneträsk mot den norska gränsen. Området 
är småbrutet med en mosaik av berg, kullar, sjöar och tjärnar på ca 420-

Figur 2.1-2  Högfjäll. E10 nedanför Låktatjåkkas nordsida och Voitasriita söder om Katterjåkk.

Figur 2.1-3  Sjö. Torneträsk sett från Abisko Turist.

Figur 2.1-4  Sjömosaik. Området kring Vássejávri sett från Katterjåkk.
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640 m.ö.h. Trädvegetationen är sparsam, huvuddelen är kalfjäll med tunt 
jordtäcke och mycket berg i dagen. Området kan närmast liknas vid en 
klippig skärgård. Områdets småskalighet skiljer sig markant från omgivande 
storskaliga högfjäll och sjö. Norr om detta område reser sig åter fjäll upp till 
ca 1100 m.ö.h. Figur 2.1-4.

Väg E10 och järnvägen följer gränsen i landskapet mellan högfjäll och sjö 
respektive sjömosaik.

Formella skydd
• Hela området är av riksintresse för naturvården.

• Fjällvärlden väster och söder om järnvägen är riksintresse som obrutet 
fjällområde.

• Abisko nationalpark och Vadvetjåkka nationalpark.

• Torneträsk inklusive tillflöden ingår i Natura 2000-området Torne- och 
Kalix älvsystem. Abisko nationalpark omfattas av Natura 2000.

• Området omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv.

• Större delen av området berörs av riksintresse för rennäringen.

• Ofotenbanan, järnvägen från Abisko till norska gränsen, med omgiv-
ningar är av riksintresse för kulturmiljön. Rallarvägen ingår i riksintres-
set.

• Koncentrationer av kända fornlämningar finns kring Abiskojåkka och av 
övriga kulturhistoriska lämningar i Tornehamn.

• Statliga byggnadsminnen: Tornehamns banvaktarstuga 532, Kopparå-
sens station, Vassijaure transformatorstation.

Figur 2.1-5 - 8 Riksintressen och andra formella skydd.
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Klimat 
Årsmedeltemperaturen för området ligger på -2 till -3oC. Torneträskområdet 
påverkas av närheten till Atlanten, vilket ger kraftig nederbörd när fuktiga 
luftmassor från Atlanten pressas upp över fjällen. Normal årsnederbörd 
är i Riksgränsen ca 1300 mm medan Abisko, 3 mil öster ut, ligger i neder-
bördsskugga bakom gränsfjällen och har en årsnederbörd på endast drygt 
300 mm. Snön börjar i allmänhet lägga sig under första halvan av oktober 
månad. Under senare delen av maj har snön normalt sett försvunnit i Abisko, 
men längst i väster ligger den kvar till början av juni. Typiskt för området är 
snabba och kraftiga väderomslag vilket snabbt påverkar väglaget och sikten 
vid körning, se foton, figur 2.1-9.

Den globala klimatförändringen påverkar även detta område. Med ett var-
mare klimat riskerar områdets palsmyrar (myrar med permanent tjäle) att 
tina och björkskogen kan förväntas spridas högre upp i dalgångarna. Enligt 
SMHI:s utvecklingsscenarier fram till seklets slut (Framtidsklimat i Norr-
botten län − enligt RCP-scenarier, Klimatologi Nr 32, 2015) kan årsmedelne-
derbörden i området komma att öka med upp till närmare 30% beroende på 
scenario.

Orterna
Ca 230 personer bor permanent i Abisko, Björkliden och Riksgränsen. Till 
dessa kommer de som bor och arbetar i området under turistsäsongerna, 
fritidshusboende, turister, rörligt friluftsliv och andra mer eller mindre 
tillfälliga besökare.

Bofast befolkning finns framför allt i Abisko (157 personer 2015-12-31) 
medan de övriga orterna är uttalade turistorter. Abisko består av själva byn 
med järnvägsstationen Abisko Östra, och Abisko fjällstation med STF:s 
hotell, Naturum, Aurora sky station mm vid järnvägsstationen Abisko 
Turist. Däremellan ligger Abisko Naturvetenskapliga station. I Abisko finns 
affärer, skola (13 elever 2017), hotell, vandrarhem, badhus, husvagnscam-
ping, bensinstation, helikopterlandningsplats som används till militär 
flygverksamhet och privat helikoptertrafik samt Naturvetenskapliga statio-
nen som är kopplad till Stockholms Universitet och där internationell forsk-
ning bedrivs. Det finns efterfrågan på nya bostäder i Abisko. Området kring 
Abisko Östra prioriteras för tätortsbebyggelse. Vid Torneträsk finns större 
grupperingar av fritidsbebyggelse. Bebyggelsen i Abisko är till stora delar 
detaljplanelagd. Efterfrågan på villatomter och lägenheter är stor i Abisko.  

I Björkliden finns hotell, stugor, husvagnscamping, skidanläggning och 
Sveriges nordligaste golfbana. Bästa utblickarna mot Lapporten från E10 har 
man längs en sträcka norr om Björkliden. Lapporten har 2017 skyltats som 
turistiskt intressant mål med brunvit vägskylt. 

I Tornehamn finns kulturhistoriska lämningar från rallarepoken, bl.a. 
kapell och rallarkyrkogård. Vid Låktatjåkka och Vassijaure öppnar sig 
två dalar mot söder in mot högfjällen och härifrån utgår leder mot de popu-
lära utflyktsmålen Låktatjåkkastugan och Gearggevaggi (Kärkevagge) med 

7 april kl 08.42

7 april kl 08.45
Figur 2.1-9 Väderomslag 7 april 2017 längs E10 mellan Kopparåsen och Låktatjåkka. Från klar 
sikt till tätt snöfall på 3 minuter.
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Gång- och skoterportar finns dessutom på sträckan mellan Abisko Östra och 
Turist och i Katterjåkk. Främst vid Låktatjåkka passerar många spåret i plan, 
utan att det finns en säker övergång, se figur 2.1-11.  

För att höja kapaciteten på Malmbanan pågår ett projekt för att bygga dub-
belspår mellan Ki-
runa och Narvik. Inom 
dubbelspårsprojektet 
hanteras även barriär-
effekten för friluftsliv, 
vilt och rennäring och 
möjliga placeringar av 
ekodukter studeras.

Trollsjön,(som sägs vara Europas klaraste sjö). I Vassijaure finns bl.a. ett 
vandrarhem som disponeras av Luleå Tekniska Universitet.

Riksgränsen och Katterjåkk utgör tillsammans en av Kirunas viktigaste tu-
ristanläggningar för skid- och vildmarksturism. Anläggningarnas skid- och 
liftsystem är sammankopplade och de kompletterar varandra. Inom området 
finns hotell, andelslägenheter, husvagnscamping, personalbostäder, egna-
hemstomter, daghem, sjöflygplats, servicehus för dagturister samt butiker. 
Området är till stora delar detaljplanelagt. Både Riksgränsen och Katterjåkk 
expanderar med fler gästbäddar och fritidshus.

Malmbanan
Malmbanan byggdes i början av 1900-talet och är idag hårt belastad framför 
allt av godstransporter, där malmtågen utgör den största och tyngsta an-
delen. Längs sträckan Abisko - Riksgränsen finns planskilda vägkorsningar 
under järnvägen i Abisko Östra och Turist, Björkliden och Riksgränsen. 

Torneträsk

Abisko

Björkliden

Tornehamn
Kopparåsen

Låktatjåkka
Vassijaure

Katterjåkk

Riksgränsen
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Figur 2.1-10 Orterna längs E10. Abisko Östra längst i öster och Riksgränsen längst i väster.

Figur 2.1-11 Stigen mot det 
populära besöksmålet 
Trollsjön korsar Malmbanan i 
Låktatjåkka.
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Figur 2.1-12 Biltrafikens variation äver året på E10 vid Riksgränsen. Figur 2.1-13 Fördelning mellan fordonstyper på E10 vid Riksgränsen.

Väg E10
Väg E10 är en stamväg av riksintresse samt ett nationellt och internationellt 
transportstråk. Det är en av de sista vägar som byggts i Sverige i obrutet land 
och den enda vägen i området förutom enstaka lokala vägar inom orterna. 
E10 har funktion både som transportstråk för långväga transporter mel-
lan Norge och Europa, till och från området och mellan orterna och andra 
målpunkter inom området. I takt med utvecklingen av området ändras an-
språken på vägen och dess funktioner på ett sätt som den inte ursprungligen 
varit anpassad för. Vägens funktion kommer inte att vara hållbar i längden 
med hänsyn till dess nuvarande funktion och de nya krav som ställ på den i 
takt med pågående utveckling.

Trafikflöden
Hur biltrafiken varierar under ett år enligt de trafikräkningar som görs 
regelbundet framgår av figur 2.1-12. Inom hela området är det en mycket 
stor variation som är typisk för turisttrafik. På E10 vid Riksgränsen, som har 
den högsta trafikmängden, passerade 2010 när mätningen gjordes 2-3 bilar/

minut under maxtimmen. På senare år har norrskensturismen ökat kraf-
tigt, med en ny högsäsong för den internationella turismen under oktober 

- februari. Detta innebär sannolikt att aktuella trafiksiffror är högre för den 
perioden på året än siffrorna från 2010 i figur 2.1-12 visar.

Allt pekar på att trafikflödena på  E10 ökar med ökande transporter och 
ökande antal besökande. Bara mängden fisk som transporteras från norra 
Norge beräknas år 2040 uppgå till över 1 miljon ton per år eller 19 000 ton 
per vecka. Om den mängden transporteras på tåg från Narvik innebär det 
fem godståg per dag på Malmbanan. Innan dubbelspår är utbyggt kommer 
en stor del av detta att behöva transporteras på lastbil via E10.

Fordonstyper
Från den senaste trafikräkningen 2014 finns uppgifter på fördelningen av 
vilka typer av fordon som passerade på E10 vid Riksgränsen, se figur 2.1-13. 
I figuren framgår trafikfördelningen fredag till söndag i maj och november 
2014. Andelen tung trafik är hög eftersom många transporter mellan Nord-
norge och resten av världen går genom området. 
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Hastighet
Väg E10 inom området har skyltsatt hastighet mellan 30 och 90 km/h. Inne 
i tätorterna är hastigheten lägre och på de längre sträckorna där vägstan-
darden tillåter är hastigheten skyltsatt till 90 km/h. På alla platser där 
Trafikverket gör trafikräkningar var medelhastigheten under den skyltsatta. 
Detta är positivt med tanke på trafiksäkerheten. En orsak som bidrar till att 
skyltsatt hastighet hålls är att E10 bara har en vägbredd på 6,5 m.

Rastplatser/p-fickor
Som framgår av figur 2.1-14 finns det gott om parkeringsfickor längs med 
väg E10. Trots att det är gott om parkeringsfickor är det ofta problem med 
att vissa p-fickor är överfulla av bilar och släpvagnar som ibland står parke-

rade flera dagar (t.ex. fickorna vid leden mot Trollsjön, figur 2.1.15 och -16).

Närmaste rastplats  med statligt huvudmannaskap finns i Bessesjåkka, ca 
2 mil öster om Abisko (utanför utredningsområdet). En rastplats enligt 
Trafikverkets standard är en plats där det finns toalett som är tillgänglig 
även för rörelsehindrade och möjlighet att kunna sitta ner och fika eller äta 
medhavd mat. En rastplats skyltsätts med vägmärke.

Ett enklare rastställe, skyltad som p-plats, finns vid Baktajavri (översta 
fotot i kartan nedan, figur 2.1-14). Här finns en asfalterad parkeringsyta och 
tidigare fanns här ett par rastplatsbord, informationstavla och en soptunna, 
som syns på fotot. Platsen ligger fint vid en sjö och fors.

Figur 2.1-14 Parkeringsplatser längs den aktuella sträckan av E10.

Figur 2.1-15 Parkeringsfickorna vid Låktatjåkka är ofta fulla 
med bilar och släpvagnar på vårvintern.

Figur 2.1-16 Även under sommaren är parkeringsfickorna vid 
Låktatjåkka ofta fulla då Trollsjön i Gergevággi (Kärkevaggi) 
lockar många besökare.
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Det vanligaste fotografimotivet efter E10 är Lapporten, som 2017 har fått 
en egen vägskylt för sevärdhet. Längs med sträckan finns det flera p-platser 
med fin utblick mot Lapporten.  

Tullstationen
Vid riksgränsen mellan Sverige och Norge finns tullstationen Björnfjell. Tull-
huset är byggt 1984 som en provisorisk byggnad. Körbanan genom statio-
nen är smal och inte anpassad till dagens fordon. Kring Tullstationen finns 
begränsat med uppställningsytor för tunga transporter som stannar för att 

deklarera gods (flygfoto figur 2.1-18 och foto figur 2.1-19). Norr om tullsta-
tionen finns en asfalterad yta som inte disponeras av tullen. 

Vid de vägavstängningar som är återkommande vid dåligt väder vintertid 
kan ett stort antal fordon bli stående vid tullen. Det finns idag inga lämpliga 
ytor att ställa dessa fordon, utan de blir stående i långa köer längs E10 (figur 
2.1-20 och 2.1-21).

Det  är vanligt att turister stannar för att fotografera gränsen mellan Sverige 
och Norge. 

Figur 2.1-17 Parkerade bilar i p-fickorna kan riskera att bil inplogade vid kraftiga snöfall.

Figur 2.1-18 Flygfoto över tullstationen, med skyltning redovisad.

Figur 2.1-19 Tunga transporter som stannat vid tullstationen för att deklarera gods.

Figur 2.1-20 - 21 Vid vägavstängningar på grund av dåligt väder bildas långa köer vid tullstatio-
nen.
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Oskyddade trafikanter
Många oskyddade trafikanter rör sig på E10, främst i och i anslutning till 
orterna (se figur 2.1-22 - 23). Att man går längs E10 beror på att alternativa 
vägar saknas eller att de alternativ som finns är svåra att hitta eller inne-
bär lång omväg. Många besökare i området saknar insikt om att E10 är en 
nationell väg med en hel del tunga transporter och att väglag och sikt snabbt 
kan försämras. Det gäller inte minst de många internationella besökarna 
som ofta kommer från storstäder och som är ovana vid klimatet. De kan ha 
svårt att inse att vägen som de upplever ha liten trafik ändå är en transport-
led. Detta problem är tydligast i Abisko, där många turister från andra delar 
av världen vistas vintertid och där det bland annat förekommer att man står 
(eller till och med ligger!) mitt på vägen för att titta på norrsken.

Mellan de norra och södra delarna av Abisko Östra går en gångväg paral-
lellt med bilvägen, Karvens väg, under järnvägen. I övrigt saknas gångvägar, 
utan gående och motorfordon samsas på gatorna. Husvagnscampingen norr 
om E10 nås via en vägport under E10, som även används av gående. Passa-
gen över Karvens väg/Kalle Jons väg mot skolan upplevs otrygg (figur 2.1-24 

- 25). 

Figur 2.1-24 - 25 Gångbanan under järnvägen slutar vid korsningen Kalle Jons väg/Karvens 
väg, som passeras av barn på väg till och från skolan.

Figur 2.1-22 - 23 Oskyddade trafikanter på 
E10.
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Mellan Abisko Östra och Abisko Turist går en gångväg (del av Rallarvä-
gen) på norra sidan av E10. Gångvägen är belyst.

Vid Abisko Turist finns en vägport under järnvägen, som används av gå-
ende till och från järnvägsstationen, men E10 måste då passeras i plan (figur 
2.1-26). En gångpassage av E10 i plan byggs hösten 2017 i anslutning till 
ombyggd busshållplats strax öster om vägporten. 

Både E10 och järnvägen kan passeras planskilt intill Abiskojåkk ca 200 me-
ter väster om porten under järnvägen.

Hela orten Björkliden ligger väster om E10. Även huvuddelen av vand-
ringsleder, skid- och skoterspår och utflyktsmål ligger väster om E10. Inom 
orten finns i viss utsträckning stigar och gångvägar förutom av de trafike-
rade vägarna.

I Katterjåkk saknas gångvägar både inom fritids- och husvagnsbyn, till 
affär och restaurang och till järnvägsstation och skidanläggning. Alla byggda 
anläggningar ligger söder om E10, men för att nå vandrings- och skoterleder 

Figur 2.1-26 Vägport under järnvägen i Abisko Turist. Direkt norr om vägporten korsas E10 i 
plan.

norr om vägen måste den korsas i plan. (Figur 2.1-27)

Även i Riksgränsen saknas gångvägar inom orten, till exempel mellan 
husvagnsparkering, fritidsbyar, järnvägsstation, hotellanläggningen, och 
skidliftarna. I Riksgränsen finns en vägport under E10 som även används av 
gående.

Med ökande mängd fritidshus och säsongplatser för husvagnar i både Kat-
terjåkk och Riksgränsen vistas fler människor i området under längre 
tid. Det har bland annat medfört ett förändrat rörelsemönster med ett ökat 
behov av möjlighet för oskyddade trafikaner att röra sig inom och mellan 
orterna. 

Mellan orterna Katterjåkk och Riksgränsen går Rallarvägen, men den är inte 
iordningställd eller skyltad som gångväg. Rallarvägen är backig och ganska 
svårgången och fungerar idag som vandringsled med enklare standard. Vin-
tertid pistas sträckan och är då mer lättframkomlig. Idag är annars gående i 
första hand hänvisade till att röra sig  längs E10.

Figur 2.1-27 Katterjåkk, avfarten från E10.
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Rallarvägen
Rallarvägen är den väg som användes av rallarna vid byggandet av Malm-
banan/Ofotenbanan runt förra sekelskiftet och som går mellan Abisko och 
Rombaksbotn i Norge. Leden är av riksintresse för kulturmiljövården (var 
tidigare klassificerad som fornlämning). 

Rallarvägen iordningställdes på 80-talet på initiativ av Kiruna kommun. Un-
der 10 år sköttes leden av länsstyrelsen genom skötselavtal med kommunen. 
2004 sade kommunen upp avtalet varefter länsstyrelsen prioriterade skötsel 
på utvalda delsträckor som besöks mer frekvent. Mellan Abisko – Torne-
hamn och Låktatjåkka – Riksgränsen sker kontinuerlig drift av leden. Sköt-
selnivån är till standard för gående (vandringsled). Övriga sträckor är delvis 
igenväxta och i mer eller mindre dåligt skick. KLEF gjorde 2014 en invente-
ring av ledens skick och upprustningsbehov med ambitionen att underhålla 
de sträckor länsstyrelsen inte sköter, men har inte riktigt mäktat med det. På 
norska sidan pågår en upprustning av delar av Rallarvägen.

Rallarvägen används idag som promenad-/vandringsstråk mellan Abisko 
och Tornehamn. Den växande cykeltrenden kan leda till ytterligare behov 
att korsa och använda E10 och ett ökande tryck på hela området. I dialogen 
med besöksnäringen har framkommit att det finns ett intresse att utveckla 
möjligheten till terrängscykling längs rallarvägen. Rallarvägen har potential 
att fungera som alternativ till 
E10 för gående och cyklister 
mellan orterna och mellan 
andra målpunkter i området.

Figur 2.1-28 - 30 Olika delsträckor 
av Rallarvägen.
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Trafiksäkerhet
Under perioden 2001-2016 har 23 trafikolyckor rapporterats längs E10 på 
sträckan Abisko - Riksgränsen. Singelolyckor är den vanligaste olyckstypen 
med 11 trafikolyckor. Upphinnings- respektive mötesolyckor stod för vardera 
5 olyckor. De två återstående olyckorna var en avsvängningsolycka och en 
cykelolycka.
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Totalt blev 38 personer skadade i olyckorna. En olycka med motorcykel 
resulterade i dödsfall där två personer omkom. 

30 % av olyckorna resulterade i en måttlig skada, exempelvis frakturer. 65 % 
var lindriga skador i form av sår och blåmärken som behandlades på sjukhus 
och där patienten kunde resa hem efteråt.

Figur 2.1-31 Olyckor längs E10 på 
sträckan Abisko - Riksgränsen under 
perioden 2001 - 2016..
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Kollektivtrafik
Från Kiruna går tåg och buss mot Narvik med varierande frekvens under 
veckodagarna samt varierande under året. Under vintern går två avgångar 
med tåg till/från området per dag och med buss går också två avgångar till/
från området per dag. 

Tillgängligheten till och kring de olika destinationerna i området, i form av 
allmänna kommunikationer är ett av de mest betydande hindren för besöks-
näringens tillväxt. I den Masterplan för hur besöksnäringen ska utvecklas 
2015-2020 som Swedish Lapland har tagit fram har de lyft brister i samord-
ning och anslutningar mellan flyg- och järnvägstrafik. Hur dagens resor till 
Kiruna och vidare mot Riksgränsen ser ut för vardagsresor är sammanställ-
da i figur 2.1.32. Var busshållplatser finns visas i figur 2.1-33.

Rennäringen
Dialogen med rennäringen sköts av Kiruna kommun inom ramen för arbetet 
med ny översiktsplan. Gabna sameby bedriver rennäring inom området. 
Samebyn har 10 grupper med renar. Norr om området bedriver Talma same-
by rennäring.

I Abisko finns ett rengärde som används under barmarksperiod. Samebyn 
avser att bygga en väg runt gärdet. En del renar kommer att förflyttas från 
Abisko med lastbil österut till vinterbete, en del kommer fortsatt att gå till 
fots. Gabna använder helikopter till spaning och rendrivning men även till 
att köra material och för privat bruk.

I samband med fjälltävlingar fungerar samarbetet mellan arrangörer och 
Gabna sameby bra. Avseende heliskiing anser samebyn att samarbetet fung-
erar med de etablerade företagen men inte med ”säsongsföretagen”. Ökade 
turism och rörlighet i Björklidenområdet befaras störa renhjorden och göra 
det svårt att ha renar i där.  

Vassivagge och Kärkevagge är gröna dalgångar som är viktiga områden för 
renarna sommartid, men här förekommer också mycket turism sommartid. 
Skoterförbudet i Vassivagge är mycket bra enligt samebyn.
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Figur 2.1-32 visar vilka ankomsttider som är till Kiruna flygplats för flyg, Kiruna station för tåg och 
Kiruna busstation för busstrafik. I den högre delen av figuren är vilka avgångstider som är från 
Kiruna mot Riksgränsen för tåg och buss. Det blir tydligt att kommer en besökare till Kiruna en 
vardag går den sista transporten mot Riksgränsen 14:30 med buss eller en kvart senare med tåg. 

Figur 2.1-33 Busshållplatser. 
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2.2 Kommande utveckling i området
Antalet människor inom området ökar. Såväl fast boende, fritidsboende, 
turister som rörligt friluftsliv och såväl inhemska/nordiska som internatio-
nella besökare. 

Turismens och friluftslivets utveckling
Norrskensturismen har ökat stadigt under senare år, och med den har en ny 
högsäsong uppstått och nya kategorier av långväga, internationella besökare 
kommit till Torneträskområdet. Beläggningen på STF:s fjällstation i Abisko 
har femdubblats under vintern de senaste åren, mycket tack vare en snabbt 
växande norrskensturism från framför allt Storbritannien, Japan och Kina. 
Området är numer en internationell destination.

Beläggningen i stugor och antalet tältande besökare ökar. Allt fler första-
gångsbesökare kommer till fjällen. Därmed ökar behovet av korta, enkla 
vandringsturer.

En ny trend inom turism och resande, tillsammans med ekoturism och 
hållbart resande, är ”Slow movement” eller ”Slow travel” som kan ses som 
en reaktion på det allt mer ökade tempot i samhället. Det handlar mer om 
inställningen till resandet än om den faktiska hastigheten och innefattar att 
få genuina upplevelser under resan och av den lokala platsen. I Torneträ-
skområdet handlar det till exempel om en ökande efterfrågan på turer till 
målpunkter på lagom dagstursavstånd som Låktastugan eller Kärkevagge 
(Trollsjön). En resa till Torneträskområdet kan då ingå i ett vidare koncept 
som innefattar  ytterligare mål (t.ex. ett stopp för Slow food i Murjek).

Samarbetsorganisationen Visit Arctic Europe arbetar med prioriterad ut-
veckling av stråket Narvik - Kiruna - Rovaniemi. En del i detta är chartertåg 
mellan Narvik och Abisko (Kiruna), med koppling mot kryssningstrafik till 
Narvik. SJ planerar att ”Karven”, tåg mellan Kiruna och Narvik, ska återupp-
tas sommartid. Med dessa och andra åtgärder väntas ytterligare upp till 10 
000 besökare årligen komma till Torneträskområdet.

Utvecklingen inom besöksnäringen och utvecklingen mot ökat fritidsboende 
innebär att delvis nya krav ställs på trafikapparaten i området: 

• Fler ”långtidsboende” innebär att rörelser mellan bostäder har ökat och 
kan förväntas öka ytterligare. Man hälsar på grannar, går på promena-
der, går till affären o.s.v. 

• Ett ökande antal internationella turister som lockas av exotiska arktiska 
förhållanden med snö, mörker, kyla och norrsken.

• En större andel av besökarna kommer att vara ovana fjällbesökare och 
kommer att vara ovana vid vinterförhållanden med kyla och stora snö-
mängder.

• Ett ökande antal bilförare på E10 som är ovana vid väglag och trafikför-
hållanden och som påverkar trafikrytm och säkerhet.

• Behovet av kortare vandringsleder och närliggande utflyktsmål ökar och 
därmed tillgängligheten till dessa.

• Den förlängda högsäsongen, som numer innefattar både vårvinter, som-
mar och höst/vinter befästs ytterliggare.

• Nya typer av friluftsliv ökar, t.ex. terrängcykling.

• Utveckling av ”Hållbar destination” ställer krav på hållbara transporter. 

Gemensamt för dessa utvecklingstrender är behovet av kollektiva trafik-
lösningar och att antalet oskyddade trafikanter som rör sig inom området 
kommer att öka.

Kiruna kommuns planering
Kiruna kommun har i sin fördjupade översiktsplan för Torneträskområdet 
pekat ut ett flertal områden för ny bebyggelse i Abisko, Katterjåkk och Riks-
gränsen.

Abisko Östra
Se utsnitt ur fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet, figur 2.2-1. 

Ett nytt bostadskvarter planläggs söder om järnvägen. En förutsättning för 
bostadsetableringen kan vara att befintlig helikopterlandningsplats för den 
civila helikoptertrafiken flyttas. Alternativa placeringar av helikopterplats 
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Figur 2.2-1 Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet. Abisko.
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utreds ca 5 km öster om Abisko Östra, vid Miellejohka, vilket kan innebära 
ökad trafik på befintlig utfart på E10.

I den fördjupade översiktsplanen från 2014 anges ytterligare möjligheter 
till att bygga i Abisko. I området nordväst om husvagnsparkeringen kan ca 
15000 m2 vara byggbar mark, vilket motsvarar 15 småhus med 50-60 perso-
ner. En blandad bebyggelse med flerbostadshus och småhus eller en eventu-
ell utökning av området skulle kunna ge ett tillskott på ca 100 personer. 

En handelsetablering planeras öster om nuvarande bebyggelse. Den kommer 
att medföra ökad trafik  (bil, gång och cykel) inom Abisko och ökad trafik 
mellan etableringen och E10.

Ett större område norr om E10 är tänkt för fritidsbebyggelse och hus-
vagnscamping. Befintlig utfart på E10 från området norr om E10 planeras 
att användas även i fortsättningen. 

Nya områden, verksamheter och gc-vägar ska planeras så att gång- och cykel 
blir det naturliga valet och att bilen inte behöver användas. 

Abisko Turist
Se utsnitt ur fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet, figur 2.2-1. 

Området är inte planlagt och inga utökningar föreslås i den fördjupade över-
siktsplanen. En ökning av antalet gästnätter kan bli aktuellt inom befintliga 
lokaler. Säsongsförlängning är redan ett faktum. 

Gc-vägar ska planeras så att gång- och cykel blir det naturliga valet och att 
bilen inte behöver användas då man ska ta sig mellan Abisko Turist och 
Abisko Östra.

Björkliden
Se utsnitt ur fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet, figur 2.2-2. 

Björkliden är huvudsakligen utbyggt enligt detaljplanerna. Det finns ett för-
slag till detaljplan som inte antagits, som innebär en utökning med ca 1500 
personer.

Riksgränsen - Katterjåkk
Se utsnitt ur fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet, figur 2.2-3. 

Gällande detaljplaner tillåter utbyggnad av hotell, bostäder och handel i an-
slutning till hotellet, mellan E10 och järnvägen samt permanent och turist-
boende norr om E10. I befintliga outnyttjade detaljplaner bedöms det som 
rimligt med ett tillskott av 600-700 personer (Kiruna kommun utredning av 
utsläpp i Torneträsk och tillgång till dricksvatten).

I den fördjupade översiktsplanen från 2014 anges ytterligare möjligheter till 
att exploatera i Riksgränsen-Katterjåkk. Totalt innehåller den fördjupade 
översiktsplanen förutsättningar för ytterligare 2000-3000 personer.  

En ny utredning för fritidshus i Katterjåkk pågår. Här kan det bli 45-50 fri-
tidshus. På de avstyckade husvagnsplatserna med drygt 60 platser tillkom-
mer en byggrätt. I fritidshusområdet tillkommer ca 150-200 personer.

Kommunen uttrycker i FÖP ett behov av två nya anslutningar till E10, en 
närmare Riksgränsen och en närmare Katterjåkk. Nya områden, verksamhe-
ter och Gc-vägar ska planeras så att gång- och cykel blir det naturliga valet 
och att bilen inte behöver användas. Gc-vägar ska planeras så att det blir 
möjligt att på ett trafiksäkert sätt gå och cykla mellan Riksgränsen och Kat-
terjåkk.

Malmbanan
I samband med dubbelspårsutredningen studeras ekodukter längs sträckan 
Kiruna-Riksgränsen. I vissa fall kan dessa komma att beröra både järnvä-
gen och E10. Var ekodukter kan komma att placeras och hur de kan komma 
att utformas på sträckan Abisko - Riksgränsen är inte klarlagt, men målet 
för dubbelspårsprojektet är att bra passagemöjligheter ska skapas för såväl 
viltets som friluftslivets och samebyarnas behov. Någon form av passage 
kommer att bli aktuell på sträckan Kopparåsen - Vassijaure.
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Figur 2.2-2 Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet. Björkliden.
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Figur 2.2-3 Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet. Riksgränsen - Katterjåkk.
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3 Krav 
Europavägens krav
Väg E10 är en nationell stamväg av riksintresse samt ett nationellt och inter-
nationellt transportstråk.

För att en väg skall få märkas som europaväg ställs krav på vägens standard.  
Väg E10 är framförallt märkt som europaväg på grund av dess viktiga kopp-
ling mellan kust och inland, samt mellan Sverige och Norge. Väg E10 är på 
stora delar av sträckan av låg standard, exempelvis gällande bredd, hastighet 
och beläggning. 

Väg E10 ingår i det av EU utpekade Trans-European Transport Network, 
TEN-T. Vägar som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse och 
avses ha hög standard avseende trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Väg E10 är ett viktigt stråk för godstransporter mellan kusten och inlandet. 
Vägen är en viktig länk mot Norge och hamnen i Narvik och är huvudsaklig 
transportled för Norsk sjömat, d.v.s. transporter av färsk fisk från Nord-
norge för vidare transport ut i världen (se kapitel 2.1, avsnitt E10). E10 är 
rekomenderad väg för transporter för farligt gods. Vägen är även utpekad 
som viktigt stråk för besöksnäringen av Visit Arctic Europe  i Kirunaområ-
det, Björkliden och Riksgränsen (se kapitel 2.2). 

Naturlandskapets krav
Hela vägsträckan ligger inom någon form av lagligt skyddad miljö, se kapitel 
2.1 Nuläge.  

Hela området är av riksintresse för naturvården och för friluftslivet. Tor-
neträsk inklusive tillflöden ingår i Natura 2000-området Torne- och Kalix 
älvsystem. 

För Abisko nationalpark gäller speciellt framtagna nationalparksföreskrifter. 
Markanvändningen prioriteras för rennäringen samt för det rörliga friluftsli-

vet. Området omfattas även av Natura 2000, då det förekommer naturtyper 
och arter här som finns med i art- och habitatdirektivet. 

Kulturlandskapets krav
Ofotenbanan, järnvägen från Abisko till norska gränsen, med omgivningar 
är av riksintresse för kulturmiljön. Rallarvägen ingår i riksintresse kultur-
miljö.

Kända kultur- och fornlämningarna i området är i hög grad koncentrerade 
kring järnvägen, och då speciellt stationsmiljöerna. Spåren av äldre tiders 
brukande av landskapet, inklusive den samiska kulturen, är oftast subtila 
och kan vara svåra att upptäcka. 

Ett flertal statliga byggnadsminnen finns längs den aktuella sträckan.

• Vassijaure transformatorstation
• Kopparåsens station
• Tornehamns banvaktarstuga 532
• Abisko Östra station (privatägd)

Rennäringens krav
Det berörda området ligger inom Gabna och Talma samebyars renskötsel-
område. Anläggningar för renskötseln finns inom området.  

Större delen av Talma samebys område norr om järnvägen mellan Torne-
hamn och Riksgränsen är av riksintresse för rennäringen.

Samråd med samebyarna sker inom ramarna för Kiruna kommuns arbete 
med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torneträskområdet. Inga åtgärder 
som inte är i överensstämmelse med FÖP föreslås.
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Friluftslivets och turismens krav
Hela området omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv. 

Abisko, Björkliden, Vassijaure och Riksgränsen-Katterjåkk pekas ut av 
Kiruna kommun som utvecklingsområden för turism, friluftsliv och fritids-
boende.

Norrskensturismen har ökat stadigt under senare år, och med den har en ny 
högsäsong uppstått och nya kategorier av långväga, internationella besökare 
kommit till Torneträskområdet. Området är numer en internationell desti-
nation. Med detta följer ökade krav på: 

• Hög säkerhet, gäller alla aspekter av besöksnäringen. 
• ”Hela Resan-perspektiv”, det ska vara enkelt och smidigt att resa dörr till 

dörr.
• Hållbar destination, omfattar alla aspekter inklusive transporter.
• Gott värdskap, omfattar såväl bemötande som tillgänglighet, miljö och 

estetik.

Beläggningen i stugor och antalet tältande besökare ökar. Allt fler första-
gångsbesökare kommer till fjällen. Därmed ökar behovet av korta, enkla 
turer. Med detta följer ökade krav på: 

• Lättillgängliga leder och dagstursmål.
• Möjlighet för oskyddade trafikanter att röra sig mellan och inom orterna.

Antalet fritidshus ökar. Det betyder att fler människor vistas under längre tid 
i området. Även antalet fast boende ökar i takt med att besöksnäringen växer 
och utvecklas till året-runtverksamheter. Med detta följer ökade krav på: 

• Tillgänglig service för bilister och oskyddade trafikanter.
• Möjligheter att förflytta sig till fots mellan bebyggelsegrupper och att 

företa ”vardagspromenader”. 
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4 Preciserande av brister
Många av de brister som har identifierats beror på ej preciserade eller bris-
tande samverkansformer mellan olika aktörer och på bristande information. 
Dessa brister bör lämpligast avhjälpas av aktörerna i området, som turistfö-
retag och övrigt lokalt näringsliv. 

Brister gällande kopplingar mellan olika former av kollektivtrafik kan hante-
ras genom att hitta synergier och utvecklad samverkan.
Många av bristerna beror också på att nya anspråk ställs på trafiksystemets 
funktion på grund av transporternas och besöksnäringens utveckling och 
säsongsförlängningen i området. 

Brister redovisas i tabell, figur 4.0-2, först generellt gällande i hela området, 
fördelat tematiskt, sedan specifika brister efter ort. Samtliga brister är kopp-
lade till tidigare beskrivna projektmål. Även vem som berörs samt om brister 
är kopplat till en särskild säsong finns beskrivet. De brister som redovisas i 
tabellen är en ”bruttolista” från ÅVS-processen. Ingen värdering av bristerna 
eller sortering efter angelägenhetsgrad har skett.

Framtida brister och nya möjligheter
Med den ökning av antalet besökare som väntas i området kommer de bris-
ter som finns idag avseende säkerhet och tillgänglighet till och inom området 
att ytterligare accentueras. 

Ytterligare etableringar i området medför nya anspråk på E10:s funktion. 
Detta medför behov av nya långsiktigt hållbara lösningar för lokala trafiknät 
för att inte försämra framkomligheten för långväga och tung trafik längs 
vägen. Exempel på åtgärder är hastighetssänkningar eller andra säkerhets-
höjande åtgärder.

Ökat antal boende och fritidsboende kommer att ställa ökande krav på fung-
erande gc-vägar och kollektivtrafik till skola, butiker och andra former av 
service. Även behovet av att kunna röra sig till fots, med cykel, kollektivt och 
med bil mellan olika bebyggelsegrupperingar och orter ökar med ökande an-

tal personer som vistas längre tid i området. Trafiksäkerheten vid utfarter till 
och korsningspunkter över E10 förväntas bli sämre med ökande trafik. E10 
kan få en ökad användning som ”lokalgata” mellan bebyggelsegrupperingar.

Med fler boende/fritidsboende behövs fler möjligheter till kortare promena-
der i anslutning till bebyggelse, t.ex. hundpromenader, barnvagnspromena-
der mm, med andra ord bättre utbyggt nät av trafiksäkra vägar/gångvägar.

Andelen utländska och långväga turister ökar, vilket ställer allt större krav 
på samordning mellan olika transportslag, samarbete mellan aktörer i om-
rådet och bra information på flera språk. Områdets allt mer internationella 
karaktär ställer även allt högre krav på helhetskoncept, som förutom bra 
transporter, bra aktiviteter och logi även innefattar en väl hanterad fysisk 
miljö.

De förändrade besökarkategorierna medför att behovet av kortare, enk-
lare vandrings- och skidslingor ökar i anslutning till orterna. Med ökande 
cyklingstrend ökar behovet av lämpliga cykelleder.
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Figur 4.0-1 Karta över identifierade problem eller brister. Röda prickar representerar identifierade brister. Cirklarna visar i vilka områden identifierade brister är koncentrerade.
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Nr IDENTIFIERADE PROBLEM /BRISTER - GENERELLT BERÖR TID MÅL
Se kap 5

Ti
llg

än
gl

ig
he

t, 
kv

al
ite

t, 
     

     
ka

pa
ci

te
t

1

Bilister står i kö vid dåligt väder utan att veta när de kan komma vidare.
Bristande information vid stängning av E10 på vintern.

Boende
Yrkestrafik
Besöksnäringen*
Genomresande

Vinter 5

2 Kapacitet vintertid begränsad. Ökande tryck på vägen riskerar medföra begränsad tillgänglighet. Yrkestrafik
Genomresande

Vinter/
Året runt

5

3
Svårorienterat p.g.a. att information saknas om avstånd (exempelvis till camping, mataffär, bensinmack.) Yrkestrafik

Besöksnäringen*
Genomresande

Året runt 5

4 Vid avstängd väg/kolonnkörning: Placeringen av bom gör att avfarten till Björkliden blockeras och att plogbilen 
hindras.

Besöksnäringen* Vinter 5

Ti
llg

än
gl

ig
he

t
ko

lle
kti

vt
ra

fik

5
Resenärer kommer inte vidare från Kiruna.
Brister i transfer till/från området från Kiruna flygplats och tågstation.

Besöksnäringen* Året runt, 
sämst 
vinter

1

6 Omöjligt att göra dagstur till området från Kiruna utan egen bil. Besöksnäringen*
Rörligt friluftsliv

Året runt 1

7
Bristande information till tågresenärer vid inställda/försenade tåg. Osäkerhet om ersättningsbuss: om den 
kommer, var och när.

Boende
Besöksnäringen*
Genomresande

1.

8
Ingen busstrafik till området under vintermånaderna, som är viktig turistsäsong. Besöksnäringen*

Boende
Rörligt friluftsliv

Vinter 1

9
Busshållplatser utan väderskydd. Informationstavlor saknas vid busshållplatser. Besöksnäringen*

Boende
Rörligt friluftsliv

Året runt, 
ffa vinter

1, 3

10 Vägvisning/skyltning till buss mm är dålig. Besöksnäringen* Året runt 1, 3

11 Svårt att ta sig till målpunkter längs sträckan utan tillgång till bil. Möjlighet att åka kollektivt till målpunkter 
längs sträckan saknas, exempelvis buss till Trollsjön.

Besöksnäringen*
Rörligt friluftsliv

Sommar               
vinter

1, 3

12
Ersättningsbuss går inte mellan Kiruna och Abisko när vägen är stängd vid Björkliden. Flexiblare trafik önskas. Besöksnäringen*

Boende
Vinter 1, 5

13 Man kan inte köpa tågbiljetter på plats. Svårt att köpa förbokade bussbiljetter. Besöksnäringen*
Boende

Året runt 1, 5

14
Bristande information om hur långa avstängningar av trafik bedöms vara, när tåg/buss kommer. Besöksnäringen*

Boende
Vinter 1, 5

Figur 4.0-2 Tabell över identifierade generella problem eller brister.

 * Med besöksnäringen avses både turister som besöker och rör sig i området, shoppingbesökare och näringslivet. Dessa kan röra sig till och inom området som oskyddade trafikanter och  
 på andra sätt.



40

Nr IDENTIFIERADE PROBLEM /BRISTER - GENERELLT BERÖR TID MÅL
Se kap 5

Ti
llg

än
gl

ig
he

t ti
ll 

m
ål

pu
nk

te
r i

 la
nd

sk
ap

et

15
Bilister stannar/parkerar längs vägen, bl a för att fotografera, se på norrsken etc.
Saknas information om befintliga rast- och stopplatser.

Yrkestrafik
Besöksnäringen*
Genomresande

Året runt 2, 5

16 Det saknas rastplatser på platser som har vacker utsikt och är populära att stanna och fota på. Besöksnäringen*
Genomresande

Året runt 2, 5

17

Alla P-fickor och möjliga rastplatser plogas inte på vintern. Yrkestrafik
Besöksnäringen*
Genomresande
Rörligt friluftsliv

Vinter 2, 5

18

P-fickor används för släpvagnsuppställning, parkering för längre tid. Yrkestrafik
Besöksnäringen*
Genomresande
Rörligt friluftsliv

Sommar
Vårvinter

2, 5

19

Nedskräpning vid p-platser och i naturen. Yrkestrafik
Besöksnäringen*
Genomresande
Rörligt friluftsliv

Sommar 2, 4

20 Antalet husbilar ökar kraftigt – ökat behov av camping/uppställning för enstaka/flera dygn. Besöksnäringen* Sommar 2
21 Info saknas om att enda campingen som finns är i Björkliden. Besöksnäringen* Året runt 2, 4

O
sk

yd
da

de
 

tr
afi

ka
nt

er 22 Ökande antal cyklister, både i terrängen och längs E10. Besöksnäringen*
Rörligt friluftsliv

Sommar 3

23

Oskyddade trafikanter rör sig och vistas kring och längs E10 (spec Abisko Turist och mellan Abisko Östra och 
Abisko Turist och mellan Katterjåkk och Riksgränsen).

Yrkestrafik
Besöksnäringen*
Genomresande
Rörligt friluftsliv

Sommar
Vinter

3, 4, 5

Vi
nt

er
kö

rn
in

g 24 Förare ovana vid snö kör fast, riskerar att orsaka olyckor - Okunskap om vinterkörning och ovana/okunniga att 
köra manuellt växlad bil hos (utländska) turister som hyr bil.

Turister, långväga Vinter 1, 5

25

P-fickor och rastplatser är dåligt plogade. Ovana förare kör fast. Yrkestrafik
Turister
Genomresande
Rörligt friluftsliv

Vinter 1, 5

Le
de

r

26 Saknas enklare vandringsleder/rundor vid orterna. Besöksnäringen* Sommar
Vinter

2, 3

27 Saknas leder för den växande cyklingstrenden. Besöksnäringen* Sommar 2, 3

28 Brister vad gäller information om Rallarleden och hur man tar sig fram på den. Rallarleden har på vissa ställen 
dålig kvalitet. Rallarvägen har korsningar med E10 är inte lämplig trafiksäkerhetsmässigt. 

Besöksnäringen* Sommar 2, 3

Figur 4.0-2 Fortsättning av Tabell över identifierade generella problem eller brister.
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Nr IDENTIFIERADE PROBLEM /BRISTER – ABISKO ÖSTRA BERÖR TID MÅL
Se kap 5

Ko
lle

kti
v-

tr
afi

k 29 Besökare kliver av tåget på fel station i Abisko. Brist på information/kunskap hos tågvärdarna. Besöksnäringen* Året runt 1

30 Busshållplats dåligt markerad och saknar väderskydd. Boende
Besöksnäringen*

Året runt 1, 3, 4

Tr
af

ik
 i 

Ab
isk

o

31 Bil-GPS:er hänvisar till gamla, nu stängda, plankorsningen i Abisko Östra - otydlig skyltning där. Besöksnäringen* Året runt 4

32 Många kör fort inne i Abisko. Otrygg korsning för skolbarn. Boende
Besöksnäringen*

Året runt 3, 4

33 Svårt att veta vad som är gångytor och körytor längs vägen till och frånt stationen i Abisko Östra Boende
Besöksnäringen*

Året runt 3, 4

34 Målpunkter, boende och service finns spritt inom byn och på båda sidor om E10. Boende
Besöksnäringen*

Året runt 3

35 Svårt för turister att hitta porten under E10 i Abisko Ö, hamnar ute på E10. Besöksnäringen* Året runt 3, 4

36 Plogning inne i Abisko sker sent på dagen. Dålig framkomlighet därför. Boende
Besöksnäringen*

Vinter 3, 5

37 Rallarvägen mellan Abisko Östra och Abisko Turist är svår att hitta, bristfälligt skyltad. Besöksnäringen*
Rörligt friluftsliv

Året runt 3, 4

Sk
ot

re
r

38 Skoterleden dåligt markerad både inne i och utanför byn Besöksnäringen*
Rörligt friluftsliv

Vinter 3, 4

39 Vetenskapliga stationen: Skoterporten under E10 är bra men leden är otydlig efter porten. Skoteråkare hamnar 
på gc-väg och allmän väg i byn

Besöksnäringen*
Rörligt friluftsliv

Vinter 3, 4

40
Ytor kring skoterporten ser ofärdiga ut, oordnade grusslänter. Leden är brant. Besöksnäringen*

Boende
Rörligt friluftsliv

Barmark 4

41
Skoterporten drevar igen. Varningsreflexer saknas vid öppningen. Besöksnäringen*

Boende
Rörligt friluftsliv

Vinter 3

42 Det förekommer att bilar kör genom skoterporten. Besöksnäringen* Sommar? 4

Figur 4.0-3 Tabell över identifierade problem eller brister i Abiskoområdet.

 * Med besöksnäringen avses både turister som besöker och rör sig i området, shoppingbesökare och   
 näringslivet. Dessa kan röra sig till och inom området som oskyddade trafikanter och på andra sätt.
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Nr IDENTIFIERADE PROBLEM /BRISTER – ABISKO TURIST BERÖR TID MÅL
Se kap 5

Sä
ke

rh
et

 E
10

43 Många går över E10 i plan. Många kör fort på E10, det är inte tydligt för besökare att det är en E-väg med hög till-
låten hastighet. Besökare lägger sig ner på E-10 för att fota norrsken.

Besöksnäringen*
Boende

Året runt 3, 4, 5

44

Inte tydligt för trafiken på E10 att man närmar sig en plats där det kan finnas passagebehov för gångtrafikanter. Yrkestrafik
Besöksnäringen*
Genomresande
Rörligt friluftsliv

Året runt 3, 4, 5

45
Gående vet inte om gångvägen mellan Abisko Ö och Abisko Turist. Detta innebär många gående på E-10, se även 
problem/brist nr 37.

Yrkestrafik
Besöksnäringen*
Genomresande

Året runt 3, 4, 5

46 Isklättring vid vägkanten i kurva inom lavinriskområde med stoppförbud. Bilar parkerar längs med E10. Besöksnäringen*
Rörligt friluftsliv

Vinter 2, 3, 5

47

Skyltsatt övergångsställe som inte uppfyller de lagkrav som infördes då bilister fick väjningsplikt mot gående på 
övergångsställe 1998.

Yrkestrafik
Besöksnäringen*
Genomresande
Rörligt friluftsliv

Året runt 3, 5

N
at

io
na

l- 
pa

rk
en

48

Grusyta vid Abisko Turist används som ställplats för husvagn/husbil i nationalparken. Det saknas hänvisning för 
hur man ska gå mellan järnvägsstationen och turiststationen.

Besöksnäringen*
Rörligt friluftsliv

Året runt 4

Figur 4.0-3 Fortsättning av Tabell över identifierade problem eller brister i Abiskoområdet.

 * Med besöksnäringen avses både turister som besöker och rör sig i området, shoppingbesökare och näringslivet. Dessa kan röra sig till och inom området som oskyddade trafikanter och  
 på andra sätt
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Figur 4.0-4 Karta över iIdentifierade problem eller brister i Abiskoområdet. Röda siffror syftar på nummer i tabeller över identifierade problem/brister (figur 4.0-2 - 4.0-3). 
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Nr IDENTIFIERADE PROBLEM /BRISTER – BJÖRKLIDEN - LÅKTATJÅKKA BERÖR TID MÅL
Ti

llg
än

gl
ig

he
t ti

ll 
m

ål
49 Silverfallet/silverleden. Bristande underhåll, Kiruna kommun ansvarar för leden. Besöksnäringen* Barmark 3

50
Busshållplatsen saknar väderskydd. Besöksnäringen*

Boende
Rörligt friluftsliv

Året runt 1, 4

51
Tornehamn: Otydlig skyltning från parkering till Rallarleden. Bristande trafiksäkerhet och tillgänglighet. Besöksnäringen*

Rörligt friluftsliv
Barmark 2, 3, 4

52
Dålig tillgänglighet i Kopparåsen till vandringsled mot Vadvetjåkka nationalpark, leder mot Pålnoviken. Besöksnäringen*

Rörligt friluftsliv
Året runt 
(ffa bar-
mark)

2, 3

53
Dålig tillgänglighet till Låktatjåkka, Trollsjön/Kärkevagge, populära vandringsmål. Järnvägen korsas i plan utan ord-
nad passage.

Besöksnäringen*
Rörligt friluftsliv

Året runt 
(ffa bar-
mark)

2, 3

Fr
am

ko
m

lig
he

t 54
Vid avstängning av vägen ( blockeras även tillfarten till Björkliden pga bommens placering. Besöksnäringen*

Boende
Rörligt friluftsliv

Vinter 5

55

Parkeringsplatserna nedanför Kärkevagge/Låktatjåkka räcker inte till och bilar står parkerade utefter vägen. Säker-
heten minskar i detta område. 

Yrkestrafik
Besöksnäringen*
Genomresande
Rörligt friluftsliv

Sommar
Vårvinter

2, 3, 5

56 Bristande sandning och underhåll på vägen i Björkliden. Besöksnäringen* Vinter 5

Figur 4.0-5 Tabell över identifierade problem eller brister i området Björkliden - Låktatjåkka.
 * Med besöksnäringen avses både turister som besöker och rör sig i området, shopingbesökare och näringslivet. Dessa kan röra sig till och inom området som oskyddade trafikanter och  
 på andra sätt.
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Figur 4.0-6 Karta över identifierade problem eller brister i området Låktatjåkka - Björkliden. Röda siffror syftar på nummer i tabeller över identifierade problem/brister (figur 4.0-2 och 4.0-5).
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49
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53



46

Nr IDENTIFIERADE PROBLEM /BRISTER – VASSIJAURE - RIKSGRÄNSEN BERÖR TID MÅL
Bu

ss 57
Busshållplatser vid Vassijaure långt från målpunkt, trafikosäkert på E10. Besöksnäringen*

Boende
Rörligt friluftsliv

Året om 1, 3, 5

Ka
tte

rjå
kk

58
Katterjåkk: Korsningen med E10 är otydligt utformad, vilket är en trafiksäkerhetsrisk för det rörliga friluftslivet, 
skidåkare, skoter etc.

Besöksnäringen*
Rörligt friluftsliv

Året om (ffa 
vår-vinter)

2, 3, 4

59
Busshållplats inte utmärkt och saknar väderskydd. Besöksnäringen*

Boende
Rörligt friluftsliv

Året om 1, 3, 4, 5

60 Riksgränsen/Katterjåkk saknar koppling mellan orterna som växer ihop. Besöksnäringen* Året om (ffa 
vår-vinter)

3, 4

Ri
ks

gr
än

se
n

61 Skotertrafik vid hotellet, parkering vid hotellet. Besöksnäringen* Vinter 3, 4

62
Transporter inom hotellanläggningen. Besöksnäringen*

Boende
Året om (ffa 
vår-vinter)

1, 2, 3

63
Busshållplats inte utmärkt och saknar väderskydd. Besöksnäringen*

Boende
Rörligt friluftsliv

Året om 1, 3, 4

64 Efter vägarbeten är Rallarleden inte återställd mellan Sverige och Norge. Besöksnäringen*
Rörligt friluftsliv

Sommar 3, 4

Nr IDENTIFIERADE PROBLEM /BRISTER - TULLEN BERÖR TID MÅL

Tu
lls

ta
tio

n 
Bj

or
nfj

el
le

t

65
Anhopning av fordon vid tullen vid vägstopp. Yrkestrafik

Besöksnäringen*
Genomresande

Vinter 4, 5

66
Dagligen problem med tradare som ska kollas vid tullen, för liten uppställningsyta. Yrkestrafik Året om 4, 5

67
Turister stannar på vägen vid gränsskylten för att fotografera vilket medför trafiksäkerhetsrisker och kan orsaka 
att det blir ont om plats.

Yrkestrafik
Besöksnäringen*
Genomresande

Året om 2, 4, 5

Figur 4.0-7 Tabell över identifierade problem eller brister i området Vassijaure - Riksgränsen.
 * Med besöksnäringen avses både turister som besöker och rör sig i området, shopingbesökare och näringslivet. Dessa kan röra sig till och inom området som oskyddade trafikanter och  
 på andra sätt.

Figur 4.0-8 Tabell över identifierade problem eller brister ivid Björnefjell Tullstation.
 * Med besöksnäringen avses både turister som besöker och rör sig i området, shopingbesökare och näringslivet. Dessa kan röra sig till och inom området som oskyddade trafikanter och  
 på andra sätt.
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Figur 4.0-9 Karta över identifierade problem eller brister i området Tullen/Riksgränsen - Låktatjåkka. Röda siffror syftar på nummer i tabeller över identifierade problem/brister (figur 4.0-5, 4.0-7, 4.0-8).
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5 Mål
Med utgångspunkt i inventeringen och analysen av förutsättningar och 
brister i vägens och trafiksystemet funktioner i nuläget och med kunskap 
om den pågående och framtida utvecklingen av området och vilka krav den 
kommer att ställa på väg och trafik i framtiden har följande mål för E10 och 
trafiksystemet i Torneträskområdet formulerats:

Projektmål

1. Det ska vara möjligt att ta sig till och inom Torneträskom-
rådet oavsett om man är bilburen eller inte.

2. Säkra parkerings- och passagemöjligheter av E10 och 
järnvägen för friluftslivet och besökare ska finnas kopp-
lade till målpunkter.

3. Oskyddade trafikanter ska kunna röra sig trafiksäkert 
mellan målpunkter inom området.

4. Gestaltningen och utformningen av väg och anläggningar 
ska höja trafikanternas uppmärksamhet, stödja den 
självförklarande vägmiljön samt stärka attraktiviteten och 
identiteten i orterna och fungera året om.

5. Standard avseende framkomlighet och säkerhet för 
Europaväg upprätthålls.

Utöver de projektspecifika målen är ett antal andra mål, som inte är direkt 
kopplade till åtgärdsvalsstudien, relevanta för denna utredning. Dessa listas 
här under rubriken Övriga mål och krav.  

Övriga mål och krav:

Kiruna kommuns översiktsplan stöds.

Kiruna kommuns trafikstrategi för området stöds.

RKMs mål om bytespunkter och tillgänglighet stöds.

Länsstyrelsens mål om tillgänglighet till kulturmiljöer stöds

KLEFs utvecklingsinriktning för området (som bygger på SLVB, 

Swedish Lapland Visitor Board:s strategi) stöds.

5.1 Beskrivning av målkonflikter
Europavägens mål för tillgänglighet, kapacitet, kvalitet och robusthet kan 
komma i konflikt med målet att oskyddade trafikanter ska kunna röra sig 
säkert inom området och kunna passera vägen säkert och bekvämt.

Målet om tillgänglighet till och inom området oavsett om man är bilburen 
eller inte ställer bland annat krav på ökande kollektivtrafik och tillgängliga 
busshållplatser, vilket kan  komma i konflikt med kravet på framkomlighet 
för den långväga trafiken på E10.

Målet om säkra parkerings- och passagemöjligheter kan komma i konflikt 
med tillgängligheten för snöröjning, vilket kan leda till konflikter med euro-
pavägens mål för standard avseende framkomlighet.

De mål som finns avseende en ökning av antalet besökande i området 
medför ökande trafik till och mellan målpunkter inom området, vilket kan 
medföra konflikter med målet att oskyddade trafikanter ska kunna röra sig 
trafiksäkert och att standarden för framkomlighet på europavägen upprätt-
hålls.
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6 Åtgärder och prioriteringar
6.1 Identifiering av åtgärder
Genom att analysera de identifierade bristerna och genom samråd med 
berörda aktörer har förslag till åtgärder utarbetats. De föreslagna åtgärderna 
har sorterats enligt fyrstegsprincipen; 

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 effek-
tivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. 

3. Bygg om 
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggna-
tioner. 

4. Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare 
stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Åtgärderna enligt fyrstegsprincipen kopplas till åtgärdsvalsstudiens mål och 
grupperas i teman som berör olika typer av brister. Ansvar för genomför-
ande identifieras, genomförbarhet och effekter har bedömts.

6.2 Åtgärder enligt Steg 1 och 2
I tabellen nedan redovisas de förslag till åtgärder enligt fyrstegsprincipens 
steg 1 och steg 2 som kommit fram under processen.

Samtliga beskrivna åtgärder är förankrade med berörda aktörer, internt 
inom Trafkverket och/eller externt med kommunen, länsstyrelsen, turist-
företagen, andra näringsidkare, transportoperatörer m.fl. aktörer som är 
berörda av respektive åtgärd. 

Förklaring till tabellen Åtgärder enligt steg 1 och 2: 
• För varje åtgärd anges den eller de brister åtgärden är avsedd att av-

hjälpa.

• Själva åtgärden beskrivs.

• Hur projektmålen enligt kapitel 3 uppfylls anges för vardera mål 1-5 
med skalan Hög, Medel eller Låg. Om målet inte är relevant för åtgärden 
anges det med ett streck. Måluppfyllelse för övriga mål och krav enligt 
kapitel 3 anges i skalan Mycket god, God eller - (ej relevant).

• För Steg 1- och Steg 2-åtgärder har ingen kostnadsbedömning genom-
förts.

• En uppskattning av genomförbarhet och, om möjligt, tidsperspektiv för 
genomförande har gjorts.

• Kommentarer med ytterligare förtydliganden.

• Vem eller vilka som ansvarar för vidare hantering och genomförande av 
åtgärden anges.
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Åtgärder enligt steg 1 och steg 2

Nr Problem/
brist som 
behöver 
åtgärdas. 
Brist nr 

Åtgärd som studerats och bedömts Relevans 
för mål-
uppfyllelse, 
mål
(Låg/
Medel/ 
Hög)

Bedömd ge-
nomförbarhet 
och tidsper-
spektiv

Kommentar
Allmänna kommentarer samt motiv till 
bortsortering om Nej

Ansvar
(huvud-
ansvar i 
fet stil)

Mobility management (beteendepåverkan genom information, kommunikation, marknadsföring m. m)

1 Shuttletrafik 
inom området
5, 6, 8, 11, 23, 

Det finns stor potential med befintlig fordons-
flotta att öka samordningen av transporter till 
besöksmål inom klustret och även Narvik. Det 
finns även privata aktörer som utvecklar kom-
mersiell trafik. Detta utvecklas vidare.

1: Hög
2: Låg
3: Hög
4: -
5: Medel
Övriga: God

Pågår. Samordning med lokala aktörer och eventu-
ellt RKM.
Kan drivas som ett löpande arbete alt i pro-
jektform. Åtgärder handlar om en digital 
bokningsplattform, marknadsföring, opti-
mera resurser, samarbete mellan operatörer/
aktörer. Här bör också ingår att underlätta 
biljettköp på anläggningar inom klustret.
Stödjer mål 4 och 5.

KLEF, Swe-
dish Lap-
land

2 Trafikering till/
från området
5, 6, 8 Synka lo-
kala tidtabeller 
med tidtabeller 
för långväga 
trafik.

Kollektivtrafik från jvgstn och flygplats samord-
nas.  

1: Hög
2: -
3: Medel
4: -
5: Medel
Övriga: God

 God. I detta ingår även att trafiken till målpunkter i 
Klustret samordnas.
Samverkan med RKM. Här kan ingå: Kiruna-
kortet på hela resan, anropsstyrd trafik, 
samordning med skolskjuts, optimering och 
trimning av linjetrafiken. Konkret önskemål 
finns om att förlänga Torneträsklinjen till 
Riksgränsen. Arbetet måste samordnas med 
övriga mobility managementåtgärder.

Swedish 
Lapland 
visitors 
Board
samordnar. 
KLEF, RKM, 
Kiruna 
Kommun, 
Sam-
verkans-
gruppen 
för nattågs-
trafik.

Figur 6.2-1 Tabell över föreslagna åtgärder enligt steg 1 och steg 2.
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3 5, 6, 8, Fler turer med tåget under högsäsongsperioder 
på sträckan Kiruna-Narvik.

1: Hög
2: Låg
3: Medel
4: -
5: Medel
Övriga: God

Påbörjas under 
2017.

Swedish 
Lapland, 
KLEF

5 12, 14, Öka flexibiliteten i kollektivtrafik och ersätt-
ningstrafik så att inte all trafik ställs in om vä-
gen är avstängd, t ex väster om Abisko.

1: Medel
2: -
3: Medel
4: -
5: Hög
Övriga: God

Kan påbörjas nu Samverkan med samverkansgruppen för 
nattågstrafik.
Trv ser över flexibilitet i hur långa sträckor 
som avstängs.

RKM/Läns-
trafiken, 
Trv
Swedish 
Lapland, 
KLEF

Marknadsföring och information

6 Strategi för in-
formation 
1, 3, 7, 10, 14, 
15, 16, 18, 19, 
21, 24, 28

Här ingår: Trafiksäkerhet både som fordonstra-
fikant och som oskyddad/gående, vinterväglag, 
trafik, klimat, mörker, tillgängliga lokala trans-
portalternativ och syfta till god säkerhet och 
orienterbarhet. Även information om skyldig-
heter/nedskräpning i naturen och vid vägar. 
Strategin ska ta in samtliga punkter 1-14 och 
resultera i en total informationsbeskrivning, 
från den stora till den lilla skalan

1: Medel
2: -
3: Medel
4: -
5: Medel
Övriga: God

Kan påbörjas nu Ta fram ett informationspaket som ges till 
besökare. Syftet är att öka säkerheten för 
besökare i området. Informationen kan ges 
vid t ex: bokning, biluthyrning, ankomst och 
på tåget. 

Swedish 
Lapland 
Visitors 
Board

7 Rätt informa-
tion på tåg
29

Information om Abisko Östra och Abisko Turist 
på tågen för att undvika avstigning på fel håll-
plats.

1: Hög
2: -
3: Medel
4: -
5: -
Övriga: God

Kan göras direkt Utropen måste ske på både engelska och 
svenska. 

Swedish 
Lapland 
Visitors 
Board  

8 Rätt informa-
tion på buss
29

Informationsutrop på bussar i realtid på buss. 1: Hög
2: -
3: Medel
4: -
5: -
Övriga: God

Försök pågår i re-
gionen 

Utropen måste ske på både engelska och 
svenska

Länstrafi-
ken

Figur 6.2-2 Fortsättning av Tabell över föreslagna åtgärder enligt steg 1 och steg 2.
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9 Information 
om trafik, för-
seningar, vägar-
bete,
1, 7, 14, 

Säkerställa att personal på anläggningar kan 
tillgängliggöra information om trafiksituationen 
så att gäster får rätt information från SJ, länstra-
fiken och Trafikverket.

1: Hög
2: -
3: Medel
4: -
5: -
Övriga: God

Kan göras direkt. Informationen finns, den behöver synliggöras 
för gäster. 

Swedish 
Lapland 
Visitors 
Board

ITS

10 Trafikinforma-
tion på E10
1,2, 3, 

Förbättringsåtgärder avseende digitala infor-
mationsskyltar. Viktiga frågor är hur anpassa 
informationen till olika språk, långväga besö-
kare och arktiskt klimat.

1: Hög
2: -
3: Medel
4: -
5: -
Övriga: God

Åtgärden är vilande 
i väntan på natio-
nellt utvecklingsar-
bete p.g.a. att det 
berör ett nationellt 
system.

Trafikver-
ket

Drift/underhåll

11 Säkerhet på E10 
46

Dialog med aktörer om att inte parkera längs 
E10 vid målpunkten isklättring. Skyltning om 
parkeringsförbud på E10. 

1: -
2: -
3: -
4: -
5: Medel
Övriga: -

Kan påbörjas redan 
nu.

Samverkan med aktörer som sysslar med 
isklättring. 

KLEF, 
Swedish 
Lapland 
Visitors 
Board.
Trafikver-
ket an-
svarar för 
skyltning 
E10. 

12 Kolonnkörning 
på E10
2, 4, 

Ständigt pågående förbättringsarbete att effek-
tivisera drift.

1: -
2: -
3: -
4: -
5: Hög
Övriga: God

Pågår. Trafikver-
ket

13 Information på 
E10
1, 3, 9, 14, 15 

Säkerställa att trafikinformationen är korrekt. 1: -
2: -
3: -
4: -
5: Hög
Övriga: God

Kan påbörjas redan 
nu.

Samverkan med driftsentreprenör (NCC). Har 
påbörjats under 2017.

Trafikver-
ket

Figur 6.2-2 Fortsättning av Tabell över föreslagna åtgärder enligt steg 1 och steg 2.
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14 Information om 
trafik
1, 7, 9, 12, 14

Säkerställa att informationskanaler mellan an-
läggningarna och driftsentreprenör är kända.

1: Hög
2: Medel
3: Medel
4: -
5: Hög
Övriga: God

Trafikver-
ket

Översiktsplan

15 Generellt Förankring av i ÅVS identifierade problem/bris-
ter och åtgärder i Kiruna kommuns arbete med 
ny översiktsplan (ÖP).

Pågår. Tydlig förankring och transparens mellan ÅVS 
och ÖP.

Kiruna 
kommun

Figur 6.2-2 Fortsättning av Tabell över föreslagna åtgärder enligt steg 1 och steg 2.
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6.3 Åtgärder enligt Steg 3 och 4
I tabellen nedan (figur 6.3-4) redovisas de förslag till åtgärder enligt fyr-
stegsprincipens steg 3 och steg 4 som kommit fram under processen. Till 
vissa åtgärder finns alternativa lösningar. De lösningar som inte prioriteras 
eller rekommenderas som förstahandsval bland alternativa lösningar är i 
tabellen markerade med              grå färgton.      Se även figur 8.0-1 Bort-
valda alternativ.

Ett antal åtgärdsförslag har paketerats och rekommenderas att genomföras i 
ett sammanhang. Anledningen är ett eller flera av följande skäl:

• Att de tillsammans ger bättre effekt än var och en skulle ge enskilt.

• Att de är praktiskt och lämpligt att samordna dem i ett genomförande.

• Att de utgör förutsättning för varandra.

Åtgärdspaketen markeras i tabellen med olika färgtoner:

Paket 1, Abisko Östra

Paket 2, Abisko Turist

Paket 3, Silverfallet

Paket 4, Katterjåkk

Paket 5, Riksgränsen

Paket 6, Tullen

Samtliga föreslagna åtgärder är förankrade med berörda aktörer, internt 
inom Trafkverket och/eller externt med kommunen, länsstyrelsen, turist-
företagen, andra näringsidkare, transportoperatörer m.fl. aktörer som är 
berörda av respektive åtgärd. 

En bedömning av effekterna av föreslagna åtgärder kopplat till de transport-
politiska målen och projektets mål redovisas i kapitel 8 Effektbedömning.

Förklaring till tabellen Åtgärder enligt steg 3 och 4: 
• Först beskrivs åtgärder som gäller generellt för hela utredningsområ-

det, därefter åtgärder i geografisk ordning från öster (Abisko) till väster 
(Björnefjäll Tullstation).

• Åtgärden är numrerad. Motsvarande nummer återfinns på karta, figur 
4.3-1, 4.3-2 och 4.3-3.

• Åtgärder som föreslås paketeras och hanteras gemensamt markeras med 
gemensam färgmarkering.

• Alternativa åtgärder som inte prioriteras eller rekommenderas (bort-
valda alternativ) markeras med grå färgton.

• För varje åtgärd anges den eller de brister åtgärden är avsedd att av-
hjälpa.

• Själva åtgärden beskrivs.

• Hur projektmålen enligt kapitel 3 uppfylls anges för vardera mål 1-5 
med skalan Hög, Medel eller Låg. Om målet inte är relevant för åtgärden 
anges det med ett streck. Måluppfyllelse för övriga mål och krav enligt 
kapitel 3 anges i skalan Mycket god, God eller - (ej relevant).

• En översiktlig kostnadsbedömning av åtgärden har genomförts.

• En uppskattning av genomförbarhet och, om möjligt, tidsperspektiv för 
genomförande har gjorts.

• Kommentarer med ytterligare förtydliganden.

• Vem eller vilka som ansvarar för vidare hantering och genomförande av 
åtgärden anges.
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Abisko Turist

Naturvetenskapliga 
stationen
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Figur 6.3-3 Karta över åtgärder i Abiskoområdet. Nummer enligt tabell Pröva tänkbara lösningar steg 3- och steg 4-åtgärder.
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Låktatjåkka
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N
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ge
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Figur 6.3-1 Karta över åtgärder längs sträckan Riksgränsen - Låktatjåkka. Nummer enligt tabell Pröva tänkbara lösningar steg 3- och steg 4-åtgärder.

Figur 6.3-2 Karta över åtgärder längs sträckan Låktatjåkka - Björkliden. Nummer enligt tabell Pröva tänkbara lösningar steg 3- och steg 4-åtgärder.
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Åtgärder enligt steg 3 och steg 4

Nr Pro-
blem/
brist 
som 
behöver 
åtgärdas
Brist nr

Åtgärd som studerats och bedömts Relevans 
för mål-
uppfyllelse, 
mål
Låg/
Medel/ 
Hög
För övriga 
mål anges 
God/Min-
dre god

Uppskattad 
kostnad
(Inkl plane-
ring), inter-
vall. Anges 
när tillämp-
ligt i miljoner

Bedömd ge-
nomförbarhet 
och tidsper-
spektiv

Kommentar
Allmänna kommentarer 
samt motiv till bortsortering 
om Nej

Ansvar 
Aktör som 
har huvud-
ansvaret 
skrivs först 
och i fet stil. 
Ansvarsför-
delning och 
behov av 
samverkan 
kommer att 
förtydligas 
ytterligare 
i avsiktsför-
klaring, se 
även kapitel 
9.

Samtliga 
brister i 
fysiska mil-
jön

Gemensamt övergripande ge-
staltningsprogram utarbetas med 
utgångs-punkt i ÅVS:ens gestaltnings-
principer, se kapitel 5 Gestaltning.
Programmet ska anknyta till befintliga 
gestaltningsprogram för National-
parksportalen/ Abisko Turist.
Ska relatera till utvecklingen av dub-
belspår på Malmbanan.
Objektspecifika gestaltningsprogram 
och skötselplan ska upprättas för alla 
fysiska åtgärder som planeras att 
genomföras. Gestaltningsprogram-
men ska utgå från det  övergripande 
gestaltningsprogram som kommer 
att upprättas. Skötselprogram ska 
syfta till att åtgärdens funktioner och 
gestaltningsprogrammets intentioner 
upprätthålls.

1: Låg
2: Medel
3: Medel
4: Hög
5: Hög
Övriga: God

Hög.
Kan igångsättas 
snarast

Stödjer funktionerna för mål 
2, 3.
Trv tar fram avsiktsförklaring 
med kommunen, lst, Swedish 
Lapland och KLEF om hur gest-
programmet ska användas. 
En kommunikationsplan be-
hövs för att få ut ett tänk. Pro-
grammet tas fram nu, sedan 
kommer implementeringsar-
betet där det krävs deltagande 
från alla berörda aktörer. 

Trafikverket.
Samarbete 
med kommu-
nen, länssty-
relsen, Swe-
dish lapland, 
KLEF.
Ansvar för 
obektspeci-
fika gestalt-
nings- och 
skötselpro-
gram anges i 
åtgärd.

Sa
m

tli
ga

Sa
m

tli
ga

Figur 6.3-4 Tabell över föreslagna åtgärder enligt steg 3 och steg 4.
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1 35 Ny gc-väg från Kalle Jons väg till pla-
nerad handelsetablering i östra delen 
av Abisko Östra.

1: Låg
2: Medel
3: Hög
4: Låg
5: Hög
Övriga: God

0,500 Hög
Kiruna

Åtgärd 1 har koppling mot åt-
gärd 2-5.
Nya väganläggningar ska följa 
gestaltningsprinciperna.

Kiruna kom-
mun.

2 9, 30, 34, 
39

Busshållplats i Abisko Östra. Planen 
vid Godishuset struktureras så att 
kör- och gångytor särskiljs. Gång och 
cykelbana anläggs längs Kalle Jons 
väg (statlig väg) till korsningen vid 
järnvägsstationen.
Ytor för skoter/tankställe definieras. 
Hpl kompletteras med väderskydd 
och belysning. Bussfickans djup 3 m 
plus gångyta 3 m.

1: Hög
2: Låg
3: Hög
4: Hög
5: Låg
Övriga: Medel

1,100 Hög
Inom snar framtid

Åtgärd 1-5 hanteras som ett 
paket. 
Central placering i byn. Sam-
ordnas med säker korsning. 
Ligger i linje med RKMs inrikt-
ning för standard för noder/
bytespunkter

Trafikverket  
ansvarar för 
åtgärd 2-4 
med kommu-
nen genom 
medfinansie-
ring, trv tar 
fram avsikts-
förklaring.

3 31, 34 Kanaliserad korsning med E10 1: -
2: -
3: Medel
4: Hög
5: Hög
Övriga: Medel

4,150 Åtgärd 1-5 hanteras som ett 
paket. 

Trafikverket

4 32, 33, 34 Strukturering av korsningen vid jvg-
stationen. Säker passage för oskyd-
dade trafikanter vid skolan i Abisko  
Östra. Passagen placeras så nära 
backkrönet som möjligt och busk-/
slyvegetation på grannfastigheter bör 
röjas för förbättrad sikt.

1: Medel
2: Medel
3: Hög
4: Hög
5: Låg
Övriga: God

0,750 Hög
Inom 3 år.

Åtgärd 1-5 hanteras som ett 
paket. 
Samordnas med gc-väg.
Stödjer åtgärd ovan. Dessa 
slås samman till ett ”paket”

Kiruna kn 
(korsningen).

Figur 6.3-4 Fortsättning av Tabell över föreslagna åtgärder enligt steg 3 och steg 4.
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5 9, 30, 39, 
40, 41, 42

Ny busshpl vid Naturvetenskapliga 
stn.
Samordnas med förbättrad tillgänglig-
het och funktion i skoter-/gångporten 
till planskild busshpl. Belysning, mark-
arbeten, lutning, gestaltning, vägvis-
ning. Kopplingen mot Abisko Östra 
och Abisko Turist stärks och tydliggörs

1: Hög
2: Hög
3: Hög
4: Hög
5: Hög
Övriga: God

1,200 Hög Åtgärd 1-5 hanteras som ett 
paket. Möjlig resandefrekvens 
inte utredd.

Trafikverket 
ansvarar för 
anläggningar 
på marken. 
Länstrafiken 
ansvarar för 
väderskydd.

6 32, 33, 34, 
35, 38

Abisko Turist: Gångförbindelse mellan 
E10 och jvgstn anläggs. Omfattar si-
doområden samt belysning. Åtgärder-
na ska följa gestaltningsprinciperna. 
Höjning av plattform vid järnvägssta-
tionen.

1: Hög
2: Hög
3: Hög
4: Hög
5: Medel
Övriga: God

0,600 Hög
Inom snar framtid

Samordnas med höjning av 
plattform (planeras utföras 
2024). Inte plats för separat 
gångbana i vägporten: bland-
trafik.
Drift- och skötselprogram ska 
tas fram för åtgärderna och 
samordnas mellan trv och lst.
Mål 5: Ökad säkerhet när kors-
ning förtydligas.

Trafikverket  
ansvarar för 
genomför-
ande av gång-
förbindelse. 
Trv ansvarar 
även för pro-
jektering och 
gestaltning av 
sidoområden, 
dvs gångför-
bindelsens 
influensom-
råde vad gäl-
ler funktion. I 
projektering-
en kommer 
samverkan 
ske med be-
rörda aktörer 
såsom STF 
och länssty-
relsen.

7 43, 44, 45, 
47, 48

Gestaltning av sidoområden i Abisko 
Turist, inklusive grusytan S om jvg. 
Åtgärderna ska följa gestaltningsprin-
ciperna.
Gestaltningsåtgärderna ska stärka 
entrén till Abisko Turist och stärka 
ortens identitet.

1: Medel
2: Medel
3: Medel
4: Hög
5: Medel
Övriga: God

0,300 Hög
Samordnas med 
åtgärd 6

Drift- och skötselprogram ska 
tas fram för åtgärderna och 
samordnas mellan trv och lst.
Starkt samband för att öka 
effekt av befintlig åtgärd 
(busshpl+passage)

Länsstyrelsen, 
ev även STF

Figur 6.3-4 Fortsättning av Tabell över föreslagna åtgärder enligt steg 3 och steg 4.
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8 43, 44, 47 Järnvägens plattform Abisko Turist 
flyttas till norra sidan av spåret, kom-
binerat med gångbro över E10.
Bro över E10 där terrängstöd finns 
mitt mellan Naturum och jvg-stn. Port 
till Abisko Turist skapas.

1: Hög
2: Hög
3: Hög
4: Hög
5: Medel
Övriga: God

6,350 Hänvisas till dubbelspårsutred-
ningen.
Mål 5: Kan ev medföra ökning 
av tillåten hastighet på E10

Trafikverket

9 9, 50 Björkliden hållplats på väg 999 kom-
pletteras med väderskydd, belysning. 
Vidgas till bussficka 3 m djup plus 
gångyta 3 m.

1: Medel
2: Låg
3: Medel
4: Medel
5: Låg
Övriga: God

0,950 Hög
Inom snar framtid

1, 3, 4: Stärker funktion, ökar 
attraktivitet

Trafikverket 
markarbeten, 
Belysning 
Länstrafiken 
väderskydd

10 49, 1, 2 Befintlig parkeringsficka vid Silver-
fallet struktureras och snyggas upp. 
Görs tillgänglig för både norr- och sö-
dergående trafik, sidoordnas från E10 
och görs tillgänglig för lastbilsupp-
ställning vid vägavstängning vintertid.

1: Låg
2: Låg
3: Medel
4: Medel
5: Medel
Övriga: -

0,150 Hög Förutsätter att anläggningar 
kring Silverfallet rustas upp, se 
åtgärd 11, annars låg priorite-
ring.
Ev upprustning för lastbilsupp-
ställning Trv:s ansvar. Person-
bilar Kiruna k:ns ansvar

Trafikverket 
ansvarar för 
genomföran-
de av p-fickan. 
Trv tar fram 
avsiktsförkla-
ring med Ki-
runa kommun 
att rusta upp 
besöksmålet 
Silverfallet, 
som är en för-
utsättning för 
att genomföra 
p-fickan. 

11 49 Upprustning av led/trappor till Silver-
fallet.

1: Låg
2: Låg
3: Hög
4: Medel
5: Låg
Övriga: -

0,100 Primär åtgärd vid Silverfallet 
för säkert besöksmål. Kopplat 
till åtgärd 10.

Kiruna kom-
mun

Figur 6.3-4 Fortsättning av Tabell över föreslagna åtgärder enligt steg 3 och steg 4.
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12 1, 2 Plats intill befintlig värmestuga ca 
200 m norr om infarten till Björkliden 
förlängs och breddas för att rymma 
lastbilar vid vägavstängningar vinter-
tid. Ytan gestaltas och belyses. Belys-
ning styrs lämpligen till att samordnas 
med tidpunkter för vägavstängning.

1: Låg
2: Låg
3: Låg
4: Låg
5: Hög
Övriga: -

1,700 Åtgärd underlättar drift och 
förbättrar framkomlighet.

Trafikverket

13 16, 1, 2 Utsiktsplats Lapporten är skyltad med 
brunvita skylten ”Lapporten”, befint-
lig södergående p-ficka efter skylten 
snöröjs.
Befintlig grusyta i norrgående riktning 
ställs iordning som parkeringsyta. Di-
mensioneras för att kunna användas 
för lastbilsuppställning vid vägav-
stängning vintertid.

1: Låg
2: Medel
3: Låg
4: Medel
5: Medel
Övriga: -

1,900 Trafikverket

14 51 Tornehamn: Gc-bro byggs över E10 
där terrängstöd finns i läge mellan 
raststället och hamnen. Anslutningar 
till bron samt ny stig som förbindelse 
till Rallarvägen S om E10 anläggs. 

1: Låg
2: Hög
3: Hög
4: Medel
5: Hög
Övriga: Myck-
et god

9,950 Låg.
Lösning som kan 
bli aktuell på sikt.

Alternativ till åtgärd 15.
Passagen och stigen bedöms 
endast komma att användas 
under barmarkstiden. Risk för 
konflikt med kulturlämningar. 
Relevans för mål 5: Ingen tem-
porär hastighetssänkning

15 51 Tornehamn: Gångpassage av E10 
byggs öster om vägräcke, intill läge 
för nuvarande smitväg. Anslutning 
iordningsställs mot hamnen, brant 
stig uppför vägbank ersätts med ord-
nad gångstig som görs planare när-
mast vägen för förbättrad synlighet. 
Passagen kompletteras med varnings-
syltar. 
Åtgärden tas vidare till fördjupad ut-
redning om Rallarvägen. 

1: Låg
2: Hög
3: Hög
4: Medel
5: Medel
Övriga: God

0,200 Hög Rekommenderat alternativ till 
åtgärd 14. Passagen och stigen 
bedöms endast komma att an-
vändas under barmarkstiden.
Mål 5: Medel om temporär 
hastighetssänkning, annars låg.

Trafikverket 
i samarbete 
med lst kultur.
Analysen ingår 
i fördjupad 
utredning om 
Rallarvägen. 
Trafikverket 
ansvarar.

Figur 6.3-4 Fortsättning av Tabell över föreslagna åtgärder enligt steg 3 och steg 4.
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16 16 Sidoordnad parkering anläggs norr 
om Paktajåkka på vägens norra sida. 
Anläggs med tillräckligt djup för att 
rymma turistbuss. Gångstig anläggs 
till forsen.

1: Låg
2: Medel
3: Hög
4: Medel
5: Medel
Övriga: God

0,700 Hög Alternativ till åtgärd 17. Natur-
skön plats med potential att 
bli ett attraktivt besöksmål. 
Placering av p-plats gör att re-
senären norrut ser parkering-
en direkt efter forsen. Motver-
kar gångtrafik längs E10.

Analysen ingår 
i fördjupad 
utredning om 
Rallarvägen. 
Trafikverket 
ansvarar. 
Kommunen 
ansvarar för 
genomföran-
det av parke-
ring. Samver-
kan med Trv 
och lst.

17 16, 51 Sidoordnad parkering söder om Pak-
tajåkka. Kopplas samman med Torne-
hamn/Rallarkykogården via gångstig. 
Åtgärden tas vidare till fördjupad 
utredning om Rallarvägen.

1: Låg
2: Hög
3: Hög
4: Medel
5: Medel
Övriga: God

0,750 Hög Andrahandsalternativ till åt-
gärd 16. Forsen kan endast 
anas innan avfart mot parke-
ring.

Kiruna kom-
mun i samar-
bete med lst

18 6, 11, 16, Raststället vid Baktajavri struktureras, 
gestaltas och utvecklas. Plats för tu-
ristbussar. 

1: Låg
2: Hög
3: Låg
4: Medel
5: Medel
Övriga: God

1,450 Kiruna kom-
mun ansvarar. 

19 26, 27, 28 Ny länk för Rallarvägen nordost och 
en kort länk öster om Baktajavri 
byggs för att undvika korsningar med 
E10. Åtgärden tas vidare till fördjupad 
utredning om Rallarvägen.

1: Låg
2: Medel
3: Hög
4: Låg
5: Medel
Övriga: God

1,250 Förutsätter finansiering av 
underhåll av leden.

Analysen ingår 
i fördjupad 
utredning om 
Rallarvägen. 
Trafikverket 
ansvarar.   

Figur 6.3-4 Fortsättning av Tabell över föreslagna åtgärder enligt steg 3 och steg 4.



63

20 6, 11, 52 Kopparåsen. Ny p-plats för personbi-
lar och buss vid leden mot Vadvetjåk-
ka nationalpark. Hållplats för linje-
buss. Kombineras med länsstyrelsens 
information om nationalparken. 
Belyses för användning även vintertid.

1: Hög
2: Hög
3: Hög
4: Medel
5: Medel
Övriga: God

1,600 Risk för konflikt med sam-
ebyns grusyta.

Kiruna kom-
mun ansvarar 
för parke-
ringsyta och 
samverkan 
med lst. Lst 
ansvarar för 
funktion, 
portal natio-
nalpark och 
information. 
Trafikverket 
ansvarar för 
busshållplats. 

21 6, 11, 17, 
18, 53, 55

Låktatjåkka. Bef parkeringsficka på 
södra sidan av E10 ersätts av sidoord-
nad parkering för bilar kombinerad 
med busshpl med väderskydd. Bef 
passage över jvg kompletteras med 
stängsel längs järnvägen och bom 
eller gångfålla och varningslampa. 
Information om besöksmål Trollsjön. 
Gestaltning som tydliggör funktion 
och motverkar camping.

1: Hög
2: Hög
3: Hög
4: Medel
5: Hög
Övriga: God

1,700 Hög.
Bör genomföras 
snarast

Prioriterad busshållplats med 
koppling till vandringslederna. 
Åtgärden koordineras med öv-
rig stängsling längs järnvägen. 
Mål 2: Mycket hög. Kritisk åt-
gärd 
(Kommunens önskemål 40-50 
bilar, motverkar mål 1 och 
Övriga)

Kirua kom-
mun ansvarar 
för bilparke-
ring. Trafikver-
ket finansierar 
busshållplats, 
passage av 
järnvägen och 
stängsling av 
jvg.

22 6, 11, 17, 
18, 53, 55

Alternativ till åtgärd 21 och 23. 
Ny parkeringsplats söder om E10 för 
bl a vandringsled mot Trollsjön kom-
bineras med busshpl med väderskydd 
vid Kärkejåkka. Ny passage över jvg 
över snögalleri. Omdragning av vand-
ringsled mot Trollsjön.

1: Hög
2: Medel
3: Låg
4: Medel
5: Hög
Övriga: Min-
dre god

1,100 Låg på grund av 
mindre god mål-
uppfyllelse

Alternativ till åtgärd 21 och 23. 
Ger möjlighet till säker pas-
sage över jvg. 
3: Medför omdragning och  
förlängning av vandringsleden 
med ca 0,8 km. Risk att den 
inte används (fortsatt spår-
spring mm).

Figur 6.3-4 Fortsättning av Tabell över föreslagna åtgärder enligt steg 3 och steg 4.
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23 6, 11, 17, 
18, 53, 55

Alternativ till åtgärd 21 och 22. 
Ny parkeringsplats söder om E10 för 
bl a vandringsled mot Trollsjön kom-
bineras med busshpl med väderskydd 
vid bergskärning väster om Låkta. Ny 
passage över jvg över snögalleri.

1: Hög
2: Medel
3: Låg
4: Medel
5: Hög
Övriga: Min-
dre god

1,000 Låg på grund av 
mindre god mål-
uppfyllelse

Alternativ till åtgärd 21 och 22. 
Begränsad sikt längs E10. Ger 
möjlighet till säker passage 
över jvg. 
3: Medför förlängning av 
vandringsleden med ca 0,5 km 
(fortsatt spårspring mm)

24 9, 57 Vassijaure. Busshållplats flyttas till 
vändplanen vid Vassijaure station. 
Hpl kompletteras med väderskydd, 
belysning. Regleras med bussignal på 
E10 och/eller ev anropsstyrning.
Bussficka 3 m djup plus gångyta 3 m. 
Kan kompletteras med hållplats vid 
E10 under lågsäsong.

1: Hög
2: Hög
3: Hög
4: Medel
5: Hög
Övriga: God

0,950 Hög Förutsätter att kommunen 
tillgodoser behovet av parke-
ringsplatser.
Ev krävs prövning av åtgärder 
med avseende på statliga 
byggnadsminnet (stationshu-
set).

Trafikverket 
markan-
läggningar. 
Länstrafiken 
väderskydd. 
Samverkan 
med kommu-
nen som utre-
der behovet 
av parkering 
och finansie-
rar detsamma.

25 9, 57 Vassijaure. Bef busshållplats kom-
pletteras med väderskydd, belysning. 
Vidgas till bussficka 3 m djup plus 
gångyta 3 m.

1: Låg
2: Låg
3: Låg
4: Låg
5: Låg
Övriga: Min-
dre god

0,950 Alternativ till åtgärd 24.
Bristfällig gångförbindelse till 
stationsområdet kvarstår. Bris-
tande trafiksäkerhet kvarstår.

Figur 6.3-4 Fortsättning av Tabell över föreslagna åtgärder enligt steg 3 och steg 4.
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26-
29

9, 58, 59, 
60

Åtgärder för att lösa problematiken 
och möjligheten att korsa E10 i Kat-
terjåkk för oskyddade trafikanter och 
skotertrafikanter, förslag till lösningar 
för anslutning till E10, lokalisering av 
busshållplats och hantering av ytor 
vid entrén till orten. Åtgärdsförslag 
beskrivs i pm Katterjåkk. 

1: Hög
2: Hög
3: Hög
4: Hög
5: Hög
Övriga: God

Hög. Inom snar 
framtid. Vägplan 
planeras att 
påbörjas under 
2019. 

Trafikverket 
ansvarar för 
projektering 
av passage 
för oskyddade 
och skoter-
trafik, anslut-
ning från E10, 
busshållplats. 
Kommunen 
ansvarar för 
projektering 
och åtgärder 
som berör 
ytor invid 
affären. Kom-
munen säker-
ställer att tra-
fik även från 
kommande 
exploateringar 
leds till denna 
anslutning 
till E10. Ny 
anslutningar 
till E10 är inte 
aktuellt med 
denna sys-
temlösning. 

Figur 6.3-4 Fortsättning av Tabell över föreslagna åtgärder enligt steg 3 och steg 4.
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30 60 Gc-väg mellan Katterjåkk och Riks-
gränsen, med belysning. Utredning 
av lokalisering av gc-vägen; vid järn-
vägen (Rallarvägen), vid E10 eller i 
området mellan.

1: -
2: -
3: Hög
4: Hög
5: Hög
Övriga: God

Hög. Bäst funktion längs E10  men 
komplicerat/dyrt byggande. 
Uppfyller inte TRV kriterier 
för prioritering av GC (barns 
skolväg, arbetspendling). Dock 
syftar denna till regional ut-
veckling, trafiksäkerhet och 
tillgänglighet utifrån den turis-
tiska expansion som sker.

Kiruna kom-
mun ansvarar 
för utredning 
om lokalise-
ring av gång- 
och cykelväg. 

31 9, 63 Riksgränsen. Befintlig busshållplats 
kompletteras med bussficka 3 m djup 
plus gångyta 3 m, väderskydd, belys-
ning, gestaltning. 

1: Hög
2: -
3: Hög
4: Hög
5: -
6 Övriga: God

0,400 Hög. Trafikverket 
markanlägg-
ning. Länstra-
fiken väder-
skydd. 

32 62 Riksgränsen. Gc-bro över E10 i Riks-
gränsen där terrängstöd finns mellan 
hotellet och husvagnscampen.

1: Hög
2: Hög
3: Hög
4: Hög
5: Hög
Övriga: God

4,450 Medel. Förutsätter att gång- och cy-
kelväg  mellan Katterjåkk och 
Riksgränsen planeras/påbörjas.  

Trafikverket, 
förutsätter att 
åtgärd 30 ge-
nomförs. 

33 61, 62 Riksgränsen. Sammanbindande gc-
nät för gångtrafik mellan stugor/ hus-
vagnar och hotell/skidanläggning. 

1: Hög
2: Hög
3: Hög
4: Hög
5: -
Övriga: God

3,400 Hög Kopplas till ev framtida gc-bro 
över E10 eller leds längs bef 
väg under E10.

Kiruna kom-
mun

34 65, 66 Tullen. Logistiken vid tullstationen för-
bättras genom att bef ytor disponeras 
om. Belysningen förbättras. Tullstatio-
nen utvecklas gestaltningsmässigt.

1: -
2: -
3: Hög
4: Hög
5: Hög
Övriga: God

Hög Utformning utreds vidare Trafikverket

Figur 6.3-4 Fortsättning av Tabell över föreslagna åtgärder enligt steg 3 och steg 4.
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35 67 Parkeringsplats vid nationsgränsen 
där turister stannar för att fotografera 
vid gränsskylten. Gestaltning enligt 
gestaltningspriniper.

1: -
2: Hög
3: -
4: Hög
5: Hög
Övriga: God

Hög Utformning utreds i samband 
med utredning av tullen, åt-
gärd 34.
Ev i samarbete med Norge, se 
även bilaga PM Björnfjell Tull-
station.

Kommunen 
och Trafikver-
ket fortsätter 
att samverka 
för att ta 
fram åtgärder 
utifrån PM 
Björnfjell Tull-
station. 

Figur 6.3-4 Fortsättning av Tabell över föreslagna åtgärder enligt steg 3 och steg 4.
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7 Gestaltning
De unika förhållanden som råder längs E10, speciellt på den aktuella sträc-
kan mellan Abisko och Riksgränsen som går genom i övrigt väglöst land och 
där utvecklingen accelererat kraftigt de senaste åren med snabba förändrin-
gar som följd, gör det befogat att lägga extra vikt vid gestaltningsfrågorna. 
Därför lyfts vikten av ett gemensant, övergripande gestaltningsprogram upp 
och ges ett eget kapitel i denna ÅVS.

Genom att arbeta medvetet med gestaltning för hela åtgärdsvalsstudiens 
område skapas en hög igenkänningsfaktor och en ökad förståelse för att det, 
trots långa avstånd, är ett sammanhållet turistområde. Vägen ges en tydlig 
identitet och orienterbarhet. Förståelsen av vägen, dess funktioner och dess 
omgivningar förstärks.

Vad är gestaltning?
God gestaltning handlar om att ta tillvara platsens egenskaper. Att få an-
läggningen att samspela med det landskap den är placerad i. För vägar och 
järnvägar handlar det också om att ta hänsyn till hur anläggningen upplevs, 
både av resenärer och av betraktare vid sidan av anläggningen. Gestaltning 
är inte synonymt med utsmyckning eller planteringar utan handlar om ut-
formning av helheten och alla ingående detaljer. 

En landskapsanalys spelar en viktig roll som underlag för gestaltningen gen-
om att definiera landskapskaraktärerna och förklara varför det ser ut som 
det gör.

Arkitekturpolicys och gestaltningsförutsättningar
Regeringens arkitekturpolicy
Regeringen har satt upp ett arkitekturpolitiskt mål, som beskrivs i propo-
sitionen 1997/98:117 ”Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och de-
sign”. Man betonar den offentliga miljöns betydelse och pekar på Trafikverk-
ens stora ansvar att agera som föredömen inom området.

Trafikverkets arkitekturpolicy
2017 har Trafikverket antagit en arkitekturpolicy. Grundbultarna i policyn 
är att god arkitektur utgår från människan, byggs av kunskap och kloka 
arbetssätt och utvecklar samhället. 

• Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa an-
läggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra. 

• I varje skede från planering till förvaltning ska arbetet utgå från männi-
skors behov och insikter om de möjligheter och begränsningar som finns 
i såväl landsbygd som stadsbygd. Anläggningarna ska präglas av god 
arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar 
med landskapet och människorna.

• Trafikverkets arbetssätt ska säkerställa god arkitektur genom att ans-
variga har de kunskaper som behövs när det gäller teknik, estetik och 
människors villkor.

Formuleringen av ändamål med ett projekt och av projektmålen ska ta sin 
utgångspunkt i de mål som på detta sätt uttryckts i samhället. De arkitektur-
politiska målen är till exempel viktiga utgångspunkter för landskapsanalys 
och gestaltningsprogram.

Det goda värdskapet
Inom turism och service talas det ofta om vikten av att vara en god värd för 
kunder eller gäster. Vid ett besök ska gästen känna sig väl bemött och väl 
omhändertagen. Ett gott värdskap förutsätter att kundens upplevelse är i 
fokus redan från start. 

Begreppet sammanfattar något som är mycket viktigt även för Trafikverkets 
del. Att vara en god värd för vägar förutsätter att det finns ett samarbete 
mellan alla de olika aktörer som påverkar vägens utformning, miljö och 
funktion. Ett gott värdskap på vägarna skapar en god miljö såväl för de som 
vardagligen kör och arbetar på vägarna som de turister som kör på vägarna 
någon enstaka gång.
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Några viktiga punkter för ett gott värdskap på väg:

• skyltningen guidar trafikanten rätt

• rastplatser är välskötta och inbjudande

• vägslänter är välskötta och täckta med vegetation som passar in i det 
omkringliggande landskapet.

• trafikmiljön är säker och upplevs vara trygg

• väg, skyltning, rastplatser mm synliggör och hjälper besökaren att att se 
och uppleva det man kommit hit för: oftast natur- och kulturlandskapet 
och vårt sätt att leva i Skandinavien.

Vägens olika byggda element kan bidra till att stärka landskapens olika kar-
aktär. De kan ha prägel av och inspireras av traktens eller platsens identitet. 
Rastplatser är ett exempel på anläggningar som bör utformas så att de utnyt-
tjar och stärker den lokala eller regionala karaktären.

Privata aktörer och företag kan vara med och påverka upplevelsen av färden 
till exempel genom att angränsande fastigheter är välskötta och bidrar till en 
upplevelserik miljö runt vägen. Restauranger, butiker och bensinstationer 
kan till exempel bidra med trevligt bemötande, bra service och attraktiva 
miljöer att pausa på.

Kiruna kommuns Översiktsplan 2018 (samrådshandling dec 2017)
I förslag till ny översiktsplan finns formuleringar som anger kommunens 
ambitioner avseende gestaltning. Även om formuleringen i citaten nedan 
gäller nya centrum är de relevanta även för Torneträskområdet.

”Det är miljön utanför bostaden, livsrummet, som spelar en avgörande roll 
för att Kiruna ska vara attraktivt att bo och leva i.”

”I Kiruna bör man ha en tydlig, enhetlig skyltning och utformning av belys-
ning. Gestaltningen i nya centrum är en nyckelfråga. Det stora intresset för 
norrsken har tillfört ytterligare en anledning att besöka Kiruna. Ljusförore-
ningar genom belysning som riktas uppåt och belyser himlen ska undvikas.”

Entré- och Identitetsprojekt i Abisko Nationalpark
I och med att turismen har ökat, särskilt under vintertid, så har det ställt 
högre krav på hur nationalparken och omgivningen runt den ser ut och 
fungerar. Länsstyrelsen har 2014-2016 genomfört ett projekt, Entré- och 
Identitetsprojekt i Abisko Nationalpark,med syfte att rusta upp och förbättra 
tillgängligheten till Abisko nationalpark. Samtidigt har den nya natio-
nalparksidentiteten för Sveriges nationalparker införts. Information och 
hänvisningsskyltning enligt ett nationellt koncept har införts och en natio-
nalparkssymbol i form av en guldkrona har placerats ut.

Projektet drevs av Länsstyrelsen i Norrbottens län i samverkan med Natur-
vårdsverket, Svenska Turistföreningen (som är markägare inom en del av 
entréområdet) och Trafikverket och under fortlöpande dialog med förvalt-
ningsrådet för Abisko nationalpark. 

STF:s hållbarhetspolicy
I sin hållbarhetspolicy slår STF fast att man ska vara en drivande aktör för 
en hållbar turistisk utveckling i Sverige. STF ska bl.a. ta ett miljövänligt och 
socialt ansvar i allt man gör. Några av punkterna i policyn anger att STF ska:

• Respektera och värna om resmålens särdrag och förutsättningar och 
lokala natur- och kulturvärden.

• Sträva efter att uppfylla principerna för ekoturism.

• Stå för ett gott värdskap och sträva efter ökad kvalitet i våra verksamhe-
ter.

• Vara en god granne i de samhällen och omgivningar som verkar.

• Ständigt minska vår egen och våra gästers miljöpåverkan, framför allt 
med fokus på klimat, avfall och inköp av produkter och tjänster.

Swedish Lapland Maserplan
I Masterplan för Swedish Lapland finns några formuleringar som relaterar 
till gestaltningsfrågor:

• Planen ska fokusera på unika och stora reseanledningar.
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• Framhålla destinationens värden, ... och att prioritera de viktigaste akti-
viteterna, sevärdheterna och den spektakulära naturen.

• Destinationens varumärke behöver representera och spegla platsens 
kärnvärden och ”Unique Selling Points”.

• Styra besöksströmmarna för att möjliggöra olika typer av upplevelser i 
till exempel tysta orörda naturområden.

Vad säger lagen?
Väglagen 4§:

” Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg. Vid väghållning 
skall tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till allmänna intressen, 
såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. En estetisk 
utformning skall eftersträvas.”

Väglagen 13 §:  
” När en väg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att ändamålet 
med vägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. 
Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och kul-
turvärden.”

Miljöbalkens lagstiftning och Sveriges miljökvalitetsmål: Syftar till att skapa 
en utveckling som är hållbar på lång sikt.

Plan- och bygglagen (PBL), 2 kap. 3 §: Planläggning ska främja en än-
damålsenlig struktur och en estetisk utformning av bebyggelse, grönom-
råden och kommunikationsleder.

Planeringsprocess
Gestaltningsarbetet ska inledas tidigt och pågå under hela projektprocessen 
från planeringsstadiet, genom projektering och byggande och vidare in i för-
valtningsskedet. Redan i samband med åtgärdsvalsprocessen bör väsentliga 
gestaltningsfrågor identifieras och beaktas.

Det inledande gestaltningsarbetet under planskedet ska dokumenteras i ett 
PM Gestaltningsavsikter. PM:et fördjupas sedan i ett gestaltningsprogram 

som ska utgöra underlag för den projektering som följer efter planprocessen.

Gestaltningsavsikter behandlar VAD som ska uppnås i projektet ur gestalt-
ningssynpunkt.

Gestaltningsprogrammet behandlar HUR gestaltningsavsikterna ska genom-
föras.

7.1 Gestaltning i ÅVS
Trafikverket tillämpar en metod för åtgärdsvalsstudier som går ut på att 
förutsättningslöst söka efter alternativa lösningar på identifierade brister 
och problem i infrastrukturen. Relevanta effekter och konsekvenser av 
alternativa åtgärder ska bedömas i åtgärdsvalsstudier. Såväl landskaps- som 
gestaltningsaspekter ska ingå i denna bedömning. 

Åtgärdsvalsstudier ska handla om hur en viss funktion och kvalitetsnivå kan 
uppnås. För att gestaltningsfrågorna ska få genomslag i den tidiga planerin-
gen är det viktigt att fastställa en önskad kvalitetsnivå även för gestaltningen. 
Vidare är det viktigt att även gestaltningsaspekter får genomslag i de Sam-
lade effektbedömningar (SEB) som upprättas i tidiga planeringsskeden.

Gestaltningsaspekter finns alltid. Det är viktigt att bedöma gestaltningsas-
pekterna utifrån ett större sammanhang än själva åtgärden.

Lanskapsanalys för Torneträskområdet
Landskapets övergripande struktur
Landskapet i utredningsområdet har först formats av berggrundens 
veckning som orsakats av kontinentalplattornas rörelser. Resultatet av detta 
är lätt att se i många bergskärningar längs E10 och järnvägen. Nästa process 
som format landskapet i den stora skalan är inlandsisens verkningar. De 
rundade bergsformerna och de stora u-formade glaciärdalarna bär vit-
tnesmål om isens kraftiga omformning av landskapet. Torneträsks lång-
sträckta form delar upp högfjällen i en sydlig del och en nordlig. Malmbanan 
och väg E10 följer denna struktur.
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Landskapskaraktärer 
I den stora, övergripande skalan kan landskapet i ÅVS:ens område delas in 
i tre huvudkaraktärer (se kapitel 2.1 Förutsättningar och karta, figur 2.1-1) 
som innebär olika förutsättningar för gestaltning.

• Högfjäll

• Sjö

• Sjömosaik

De olika landskapstypen medför stora och delvis olika utmaningar vid ge-
staltning:

Högfjäll
• Topografin innebär att höga bankar och djupa skärningar är svåra att 

undvika vid byggande av infrastruktur eller byggnader om de inte an-
passas noggrant till topografin. Slänter blir exponerade, väl synliga från 
stora områden.

• Landskapets storskalighet gör att det, sett på avstånd, ”tål” vissa typer av 
stora anläggningar (till exempel är även en hög vägbank liten i förhål-
lande till omgivande fjäll). I närmiljön är anpassning till strukturer, 
skala, material och färger i de nära omgivningarna viktiga för att inte en 
anläggning ska upplevas främmande och ”förfulande”.

• Den orörda naturen och vildmarkskaraktären gör att varje ingrepp med-
för stor påverkan på natur och landskap. Fjällterrängen och det arktiska 
klimatet gör att påverkad mark och vegetation ”läker” mycket långsamt. 
All markpåverkan ger skador som består länge och kräver att man han-
terar dem aktivt och kunnigt.

Sjö 
• Torneträsks sjölandskap medför med sin storskalighet liknande krav 

för gestaltningen som högfjällslandskapet. En anläggningar blir inte ett 
dominerande inslag i den stora skalan, däremot blir de exponerade mot 
ett mycket stort område. 

• Björkskogen ger möjlighet att bädda in anläggningar något mer i veg-
etation vilket i viss mån kan motverka upplevelsen av det storskaliga 
landskapet.

• Topografin är inte lika dramatisk som i högfjällsområdet vilket gör att 
stora ingrepp blir ännu mer avvikande i landskapet.

Sjömosaik
• Större anläggningar kan vara svåra att anpassa i det förhållandevis 

småbrutna landskapet och kräver mycket stor omsorg om utformning 
och landskaps anpassning.

• Den sparsamma vegetationen med tunt jordtäcke och mycket berg i 
dagen gör att ingrepp i landskapet “läker” mycket långsamt.

• Området är utsatt för vädrets skiftningar. Hårda vindar, kraftiga snöfall 
och stora snödjup är vanliga och ställer särskilda krav på gestaltningen 
av anläggningar. 

Figur 7.1-1 Högfjällsområde söder om Vassijaure.
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7.2 Gestaltningsförutsättningar och utmaningar längs 
sträckan
Abisko 
Abisko är det största samhället längs Malmbanan mellan Kiruna och Riks-
gränsen. Abisko består av själva byn med järnvägsstationen Abisko Östra. 
Två kilometer västerut ligger Abisko fjällstation med STF:s hotell, Natu-
rum  mm vid järnvägshållplatsen Abisko Turist. Däremellan ligger Abisko 
Naturvetenskapliga station med Stockholms Universitet som huvudman och 
där internationell arktisk forskning bedrivs.

Gestaltningsmässiga förutsättningar - Abisko Östra
Byn ligger vid järnvägen, i fjällbjörkskogsbältet i sluttning mot norr och 
med utsikt över Torneträsk. Den är ursprungligen ett litet stationssamhälle 
med typiska ”SJ-hus” i rött trä och en stor pampig stationsbyggnad i tegel. 
Under åren har byn växt och bebyggelsen har blivit mer varierad, med villor, 
service, relativt småskaliga turistanläggningar och andra verksamheter. För 
några år sedan byggdes en underfart under järnvägen som har förenklat 

tillgängligheten till bostäder och verksamheter söder om järnvägen. Även en 
ny järnvägsperrong med en modern vänthall byggdes då. 

Naturvetenskapliga stationen ligger för sig själv i björkskogen några hundra 
meter nordväst om Abisko Östra, knappt synlig från E10.

Gestaltningsmässiga utmaningar - Abisko Östra
• Abisko Östra annonseras inte tydligt för passerande trafik på E10. Det 

gör trafikmiljön otrygg för oskyddade trafikanter. 

• Som besökare möts man av en brokig flora av skyltar av mer eller 
mindre tillfällig karaktär. Det ger ett oorganiserat intryck av tillfälliga 
verksamheter. 

• Asfaltplanen framför affären (Godisfabriken) inrymmer parkering, 
bensinmack och busshållplats. På ytan samsas bilar, skotrar, gående och 
bussar på ett ostrukturerat sätt. 

• Vägkorsningen inne i byn norr om stationen upplevs som otydlig både 
för fordonstrafik och gående då vägen inte är avgränsad mot fastigheter-

Figur 7.2-1 E10 genom Abisko Östra. Figur 7.2-2 Exempel på skyltar i Abisko Östra.
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nas infarter. Gaturummet är brett och upplevs som ostrukturerad. Den 
gångbana som följer vägen genom porten under järnvägen slutar vid 
korsningen. Eftersom korsningen ligger på ett krön är sikten inte ideal-
isk och den upplevs otrygg för barn som passerar korsningen på väg till 
skolan. 

• Turistverksamheterna har i stor utsträckning satsat på sina lokaler och 
på vinterturismen och då ”glömt bort” utemiljön. Under snöfria förhål-
landen ser många av anläggningarna oorganiserade och ofärdiga ut och 
lever inte upp till de förväntningar man kan ha på en internationellt 
gångbar turistdestination där besökarna förväntar sig genomarbetade 
koncept, även vad gäller miljön på anläggningarna, och att mötas av 

”jungfrulig” natur. 

Gestaltningsmässiga förutsättningar - Abisko Turist
Abisko Turist ligger inom Abisko Nationalpark intill Abiskojåkks kanjon i 
fjällbjörkskogsbältet med utsikt över Torneträsk. Turiststation är en av de 
äldsta i området och här finns också stugor och Naturum. Turiststationen är 
ändpunkt för Kungsleden. Abisko turiststation har traditionellt haft en stor 
andel besökare sommartid, vilket också märks på hur utemiljön kring an-

läggningen har hanterats. På senare år har verksamheten utvecklats genom 
satsning på internationella turister som bland annat kommer för att uppleva 
norrsken. Turiststationen har öppet med god beläggning året runt.

Figur 7.2-6 Passagen över E10 mellan Abisko Fjällstation och järnvägsstationen.

Figur 7.2-5 Korsningen vid Abisko Turist sedd från öster.

Figur 7.2-3 - 4 Exempel på utemiljö i anslutning till turistanläggning i Abisko Östra.
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Gestaltningsmässiga utmaningar – Abisko Turist
• Inte heller Abisko Turist annonseras tydligt för passerande trafik på E10, 

speciellt från öster. Det gör trafikmiljön otrygg för oskyddade trafikanter, 
t ex på väg till eller från busshållplatserna eller järnvägsstationen. 

• Turister har svårt att uppfatta E10 som en europaväg med tung trafik, 
speciellt internationella besökare från storstäder.

• Entrén till anläggningen från järnvägen lever inte upp till förväntningar-
na på en internationell destination.

Björkliden
Gestaltningsmässiga förutsättningar
Bebyggelsen och anläggningarna i Björkliden ligger i sin helhet ovanför 
(väster om) E10 och syns inte mycket från vägen. Bebyggelsen består både 
av äldre fjällstation, modernare turiststugor, ”SJ-byggnader” vid järnvägen 
och en mindre andel privata stugor/villor. Björkliden satsar sedan länge på 
såväl vinter- som sommarturism. 

Gestaltningsmässiga utmaningar
• Norr om järnvägen möts tillfartsvägen av en husvagnsparkering med 

stora öppna grusytor. Detta utgör första intryck vid ankomst både med 
bil och med tåg.

• Bussållplatsen ligger i en trevägskorsning utan annan markering än 
busshållplatsskylten.

• Mellan E10 och Torneträsk finns Silverfallet, ett populärt besöksmål 
från Björkliden. P-fickan vid Silverfallet är stor och ostrukturerad. 
Anslutande mark, stigar och trappor till vattenfallet är slitna.

Lapporten
Från E10 mellan Tornehamn och Björkliden har man på många ställen fina 
utblickar mot Lapporten. Lapporten har 2017 märkts ut som sevärdhet/
landmärke med ”brun-vit” skylt för södergående trafik ca 1 km söder om 
Tornehamn. Strax efter skylten finns en parkeringsficka, lämplig att stanna 

Figur 7.2-7 Uppe från Björkliden är utsikten hänförande, men det första som möter besökaren 
är stora parkeringsytor.

Figur 7.2-8 P-fickan vid Silverfallet.
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på för fotografering etc. För norrgående trafik finns en plats som är möjlig 
att utveckla till ett utsikts/rastställe strax norr om skylten

Tornehamn
Här finns en rastplats med information om Rallarleden och Rallar-
kyrkogården. En smal stig leder från rastplatsen till hamnen. För att kom-
ma vidare till Rallarleden upp mot kapellet och kyrkogården måste man 
gå uppför vägslänten, klättra över vägräcke och korsa E10 i en kurva med 
begränsad sikt. 

Gestaltningsmässiga utmaningar
• Tydliggöra Rallarleden från rastplatsen.

• Ledens korsning med E10.

Paktajåkka
En naturskön plats där sjön Báktájohkaluobbalat störtar i en fors ut i Torn-
eträsk. Här finns en p-ficka i södergående riktning innan fallet kommit inom 
synhåll och ingen p-möjlighet i norrgående riktning vid en plats som har 
stor potential att bli ett uppskattat besöksmål eller plats att ta en paus.

Gestaltningsmässiga utmaningar
• Att anlägga parkeringsmöjligheter intill forsen utan att förta intrycket av 

”orörd” natur. 

Figur 7.2-10 Paktajåkka. Foto Google Maps.

Figur 7.2-11 Baktajavri. Foto Google Maps.

Figur 7.2-9 Rallarkyrkogårde ligger uppe i terrängen till vänster utanför bilden. För att ta sig dit 
från parkeringen och hamnen (till höger utanför bilden) kliver man över vägräcket till och korsar 
E10.
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Figur 7.2-12 Vandringsleder norrut utgår 
från E10 vid Kopparåsen.

Baktajavri
En stor grusad och delvis asfalterad yta på en naturskönt belägen plats vid 
sjö och fors. Här har tidigare funnits några bänkbord, sopkärl och en info- 
tavla. Infarten är asfalt, resterande ytor diffust avgränsade i grus. 

Gestaltningsmässiga utmaningar
• Begränsa ytans utbredning, definiera körytor, utan att överarbeta. Dvs 

bibehålla vildmarkskänsla.

Kopparåsen
Utgångspunkt för leder norrut och 
till privata stugor. I och med läns-
styrelsens planer på förbättrad 
rösning av leden mot och förbät-
trad information om Vadvetjåkka 
nationalpark kommer sannolikt 
behovet av busshållplats och 
parkeringsmöjligheter för både 
personbilar och bussar sommartid 
att öka.

Gestaltningsmässiga utmaningar
Anlägga en busshållplats för lin-
jebussar och parkeringsplats för 
bilar och ev även buss, samord-
nade med informationsplats 
för Vadvetjåkka nationalpark i 
anslutning till vandringsledens 
startpunkt.

Låktatjåkka
Härifrån utgår vandringsleden in i Kärkevagge mot Trollsjön och vandrings-, 
skid- och skoterlederna mot Låktatjåkkastugan. E10:s parkeringsfickor är 
ofta överfulla och korsningen av Malmbanan sker regelvidrigt utan ordnad 
korsningsanläggning. Behov av utökade parkeringsmöjligheter med anslut-
ning till säker övergång över järnvägen. Området ligger i gränsområdet mot 
kalfjäll där nya anläggningar kräver extra stor omsorg för att anpassas till 
omgivningen.

Gestaltningsmässiga utmaningar
Hitta ett läge för parkering och startpunkt för leder som ansluter bra till en 
lämplig passage av järnvägen.

• Anlägga en rymligare parkering och busshållplats som smälter in i fjäll-
miljön på gränsen mellan björkskog och kalfjäll. 

• Anslutning mot led till Trollsjön via säker planpassage vid Låkta station.
Alternativt via bro över järnvägen integrerad med snögalleri eller via 
port under järnvägen genom järnvägsbank mellan galleriet och Låkta 
station. 

Figur 7.2-13 Ofta fulla parkeringsfickor där leden mot Trollsjön startar vid  E10 vid Låktatjåkka.
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Vassijaure
Gränsen mot kalfjäll. Pampigt stationshus. Husvagnsuppställning som ser 
trist ut vid barmark. Busshållplatser vid E10 ligger långt från infarten mot 
stationen.

Gestaltningsmässiga utmaningar
• Barmarksperioden är inte beaktad vid utformningen av husvagnsplatser.

• Utformning av busshållplats vid Vassijaure station. 

• Alternativt placering och utformning av busshållplatser vid E10 så att de 
blir tillgängliga och synliga från Vassijaure.

Katterjåkk
Relativt enhetlig och tät träbebyggelse högt över E10. Grusplaner för bil-, 
släpvagns- och husvagnsuppställning av tillfällig, ofärdig karaktär. Sten- och 
grusslänter kring vägar, planer och hus som inte tagits omhand. En vildvux-
en flora av skyltar förstärker det röriga intrycket.

Gestaltningsmässiga utmaningar
Katterjåkk annonseras inte tydligt för passerande trafik på E10 från väster. 
Det gör trafikmiljön otrygg för oskyddade trafikanter, t ex på väg till eller 
från busshållplatserna. 

• Som besökare möts man av en brokig flora av skyltar vid infarten. Det 
ger ett oorganiserat intryck av tillfälliga verksamheter. 

• Vägkorsningen upplevs som otrygg för gående. 

Figur 7.2-15 Avfarten från E10 i Katterjåkk.Figur 7.2-14 Vassijaure station. Vändplatsen framför är lämplig placering för busshållplats.
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Figur 7.2-17 Hotellet i Riksgränsen söder om E10.

• Busshållplatserna är otydliga.

• Turistverksamheterna och fritidsboende har i stor utsträckning ”glömt 
bort” utemiljön. Under snöfria förhållanden ser anläggningarna oorgan-
iserade och ofärdiga ut och lever inte upp till de förväntningar man kan 
ha på en internationellt gångbar turistdestination. 

• Den delvis förändrade användningen av området, då allt fler personer 
vistas på orten längre tid i stugor och husvagnar ställer nya krav på mö-
jligheter att röra sig inom området och till Riksgränsen. Fler människor 
promenerar, går med barnvagn, joggar etc.

Riksgränsen
Hotellanläggningen ligger mellan järnvägen och E10 och syns på långt håll 
från E10. Hotellet ligger upp mot fjället söder om vägen medan lägenhets- 
och fritidshus samt husvagnsplatser ligger norr om vägen. Orten är idag 
främst inriktad på vinterturism (skid- och skoterturism).

Orten ligger i huvudsak väl exponerad på kalfjäll. De olika bebyggelseg-
rupperna är ganska väl sammanhållna färg- och formmässigt. Hotellets 
långsträckta, huvudsakligen röda huskroppar har en tydlig karaktär som 
kontrasterar mot de nyare husgruppernas ljusa grå färger och dominerande 
gavlar. Mot sjön ligger parkerings- och husvagnsytor i form av stora, öppna 
mer eller mindre dåligt definierade grusytor. Även uppe vid hotellet breder 
asfalt- och grusytor ut sig på ett till synes oorganiserat sätt.

Gestaltningsmässiga utmaningar 
• Utemiljön har i stor utsträckning ”glömts bort” vilket under snöfria 

förhållanden ger ett oorganiserat och ofärdigt intryck som inte lever upp 
till de förväntningar man kan ha på en internationellt gångbar turistdes-
tination. 

• Kommunikationerna mellan ortens olika delar är bristfällig. Det är långt 
att gå och stor nivåskillnad från Mariepiggbebyggelsen och husvagnarna 
till hotellet (drygt 1 km) och skidanläggningen vilket gör att de flesta 
transporterar sig med egen bil eller skoter. En gc-bro över E10 mellan 

Figur 7.2-16 Fritidshus norr om E10 i Riksgränsen.
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hotellet och husvagnsparkeringen skulle minska avståndet betydligt, 
men nivåskillnaden kvarstår. En skidlift borde övervägas.

• Den delvis förändrade användningen av området, då allt fler personer 
vistas på orten längre tid i stugor och husvagnar ställer nya krav på mö-
jligheter att röra sig inom området och till Riksgränsen. Fler människor 
promenerar, går med barnvagn, joggar etc.

Tullen
Tullens anläggning ligger på kalfjället och består av trafikytor, skyltar, skylt-
portaler och signaler, belysning samt två brunmålade träbyggnader. Delar av 
anläggningen är slitna och i dåligt skick. Trafikytorna räcker inte till vid de 
vägavstängningar som sker vid dåligt vinterväder. Intill tullen finns en större 
grusyta som idag inte används.

I anslutning till gränsstenen finns en stor ficka i västergående riktning (på 
norska sidan) men skyltat förbjudet att stanna. En något mindre ficka finns 
på norska sidan i östergående riktning.

Gestaltningsmässiga utmaningar
• Ökad tydlighet hur man ska köra för trafik som anländer till/passerar 

tullen.

• Säkrare passager för förare och tullare som ska gå mellan fordon och 
tullbyggnaden.

• Ökat utrymme för lastbilar vid dåligt väder. 

• Möjlighet att stanna och fotografera vid nationsgränsen. 

7.3 Fortsatt arbete med gestaltning
Ett övergripande gestaltningsprogram bör tas fram, som ska tjäna som vä-
gledning för befintliga verksamheter och anläggningar för att lyfta området 
till en estetisk nivå som rimmar med statusen som internationell destination.

För samtliga nya anläggningar (nyetablering, om- eller tillbyggnad av befint-
liga) och trafikanordningar utarbetas gestaltningsprogram, som ska ansluta 
till det övergripande gestaltningsprogrammet.

Grundläggande gestaltningsprinciper
• Anläggningar ska anpassas till de naturgivna förutsättningarna.

• Gestaltade objekt ska ha sådana dimensioner och sådan skala att de 
klarar de klimatiska förutsättningarna och behovet av snöröjning.

• Gestaltade objekt ska ha sådana dimensioner och skala att de harmoni-
erar med naturens skala.

• Robusta naturmaterial som hör hemma i området ska användas.

• Härdigt och i första hand i området naturligt förekommande växtmateri-
al ska användas vid plantering eller sådd.

Figur 7.2-15 Tullen. Foto Google Maps.
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• Ett skyltprogram för hela området (gärna samordnat för hela E10 Kiru-
na – Riksgränsen eller Kiruna – Narvik) utarbetas. Skyltar (för utom 
trafikskyltar, nationalparksskyltat o.dyl.) i området ska samordnas och 
följa ett fastlagt skyltprogram.  

• Slänter och kantzoner vid byggnader, hårdgjorda ytor och dylikt ska 
tas omhand. De ska antingen gröngöras med för området härdiga och 
naturligt förekommenade växter, beklädas med ordnad stensättning 
eller utformas som murar av stenmaterial eller torv. Stenmurar kan 
utföras som kallmurar, gabioner eller glaciser. Inklädnadssten ska un-
dvikas av estetiska skäl och på grund av risk för frostsprängning. 

• Belysning. Vägbelysning anläggs i ”kritiska punkter” som korsningar 
och busshållplatser. Vägbelysningsstolpe ska vara rak, galvad, eftergivlig 
standardstolpe med kort rak arm. Armlängd anpassas till stolphöjd så 
att ett harmoniskt helhetsintryck skapas (inte lång arm på kort stolpe). 
Vid gångvägar används i första hand armatur direkt på rak stolpe. Det 
är viktigt med bra ljusbehandling. Ljusföroreningar och bländning ska 
undvikas. Belysningsklasser ska hanteras så att inte anläggningen ger 
mer ljus än som behövs. Bakåtfallande ljus ska beaktas och anpassas 
efter platsen. Krav på bra ljusbehandling gäller även i orterna och på 
anläggningarna. 

Skötselprogram
Skötselprogram ska tas fram för alla åtgärder som genomförs. Syftet med 
skötselprogrammes ska vara att säkra framtida drift och skötsel som syftar 
till att bibehålla och stärka åtgärdens funktion och gestaltning.



81

8 Effektbedömning
På följande sidor redovisas effektbedömning för föreslagna steg 3- och steg 
4-åtgärder i relation till transportpolitiska mål och åtgärdsvalsstudiens mål. 
Effekterna bedöms med utgångspunkt i nuläget och befintliga förhållanden.

Ett antal åtgärdsförslag har paketerats (se även tabell över åtgärder, figur 
6.3-4) och rekommenderas att genomföras i ett sammanhang på grund av 
att de tillsammans bedöms ge bättre effekt än de skulle ge separat, att de är 
lämpliga att samordna i ett genomförande och/eller att de utgör förutsätt-
ning för varandras genomförande.

Till vissa åtgärder finns alternativa lösningar beskrivna. De lösningar som 
inte prioriteras eller rekommenderas som förstahandsval (i figur 6.3-4 mar-

Åtgärd 
nr

Bortvald åtgärd Uppskattad 
kostnad 
Milj Kr

Skäl för bortval

14 Tornehamn: Gc-bro byggs över E10 där terrängstöd finns 
i läge mellan raststället och hamnen. Anslutningar till 
bron samt ny stig som förbindelse till Rallarvägen S om 
E10 anläggs. 

9,950 Stort ingrepp i terrängen. Hög kostnad för anläggning som endast be-
döms komma att användas under barmarkstiden. Risk för konflikt med 
kulturlämningar. Alternativ till åtgärd 15.

17 Sidoordnad parkering söder om Paktajåkka. Kopplas sam-
man med Tornehamn/Rallarkykogården via gångstig.

0,750 Andrahandsalternativ till åtgärd 16 som har mer attraktiv placering och 
bättre tillgänglighet i förhållande till forsen. 

22 Ny parkeringsplats söder om E10 för bl a vandringsled 
mot Trollsjön kombineras med busshpl med väderskydd 
vid Kärkejåkka. Ny passage över jvg över snögalleri. Om-
dragning av vandringsled mot Trollsjön.

1,100 Medför omdragning och förlängning av vandringsleden med ca 0,8 km. 
Invanda rörelsemönster och förlängningen av leden medför risk att den 
inte används utan att man fortsatt kommer att använda den befintliga 
leden och gå över järnvägsspåret i Låktatjåkka. Alternativ till åtgärd 21 
och 23. 

23 Ny parkeringsplats söder om E10 för bl a vandringsled 
mot Trollsjön kombineras med busshpl med väderskydd 
vid bergskärning väster om Låkta. Ny passage över jvg 
över snögalleri.

1,000 Begränsad sikt längs E10 i läge för parkering. Medför omdragning och för-
längning av vandringsleden med ca 0,5 km. Invanda rörelsemönster och 
förlängningen av leden medför risk att den inte används utan att man 
fortsatt kommer att använda den befintliga leden och gå över järnvägs-
spåret i Låktatjåkka. Alternativ till åtgärd 21 och 22. 

Figur 8.0-1 Tabell över bortvalda åtgärder enligt steg 3 och steg 4.

kerade med en grå färgton) listas nedan i figur 8.0-1 som bortvalda åtgärder. 
För dessa har ingen effektbedömning gjorts. 
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Effekter steg 3- och steg 4-åtgärder

Transportpo-
litiskt mål

Åtgärd 1, 2, 3a, 3b, 4 Abisko Ö. Lokalt väg- och 
gc-nät och gc till handelsetablering. Busshåll-
plats flyttas till stationen, Strukturering 
av korsning Karvens väg med gc-passage, 
Gc-förbindelse längs Karvens/Kalle Jons väg. 
Gestaltningsåtgärder

Åtgärd 5 Abisko Naturvetenskapliga station.
Busshållplats i anslutning till skoter-/
gångport. Förbättrad tillgänglighet. Gestalt-
ningsåtgärder.

Åtgärd 6, 7 Abisko Turist: Gångförbindelse 
mellan E10 och jvgstn anläggs. Omfattar 
sidoområden samt belysning. Gestaltning 
av sidoområden i Abisko Turist, inklusive 
grusytan S om jvg

ÅVS-mål Bedömd måluppfyllelse Medel avseende mål 1 
och 5, Hög avseende mål 3 och 4

Bedömd måluppfyllelse Hög avseende mål 1, 2, 
3, 4 och 5

Bedömd måluppfyllelse Hög avseende mål 1, 
2, 3 och 4, Medel avseende mål 5 

Bidrag till 
funktions-
målet

Medborgarnas 
resor

Mål 1
Mål 2
Mål 4

God effekt för lokala resor/rörelser inom byn. E10 
behöver inte längre användas som ”lokalgata”.
God effekt för orienterbarhet och tillgänglighet 
till kollektivtrafik. Hållplatsen får centralt läge i 
byn, kopplat till jvgstn med vänthall, toalett mm. 
Gc-koppling jvg-buss-skola-butik för boende och 
turister.

God effekt för orienterbarhet och tillgänglighet 
till kollektivtrafik och orienterbarhet och till-
gänglighet för oskyddade trafikanter. 

God effekt för orienterbarhet och till-
gänglighet till kollektivtrafik. 

Näringslivets 
transporter

Mål 4
Mål 5

Har viss effekt för framkomlighet när lokal trafik 
flyttas från E10

Liten effekt Stödjer funktionerna för mål 2, 3

Tillgänglighet 
regionalt/länder

Mål 1
Mål 4
Mål 5

Förbättrad orienterbarhet och tillgänglighet med 
kollektivtrafik med bättre koppling tåg – buss. 
Bättre tillgänglighet till målpunkter

Förbättrad orienterbarhet och tillgänglighet 
med kollektivtrafik 

Åtgärd 1-4 hanteras som ett paket.

Jämställdhet Mål 1
Mål 3

God effekt på tillgänglighet för icke bilburna God effekt på tillgänglighet för icke bilburna God effekt på tillgänglighet för icke bilburna

Funktionshin-
drade 

Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4

Förbättrad tillgänglighet pga säkrare väg och till-
gänglighetsanpassad busshpl

Förbättrad tillgänglighet pga säkrare väg och 
tillgänglighetsanpassad busshpl

Förbättrad tillgänglighet pga säkrare väg och 
tillgängligare jvgstn

Barn och unga Mål 1
Mål 3
Mål 4

God effekt på tillgänglighet till kollektivtrafik, säker 
skolväg, säker väg för oskyddade genom byn

God effekt på tillgänglighet till kollektivtrafik God effekt på tillgänglighet till kollektivtrafik

Kollektivtrafik, 
gång och cykel

Mål 1
Mål 3

God effekt för säker skolväg, säker väg för os-
kyddade genom byn

Viss effekt för säker väg för oskyddade inom 
Abisko.

God effekt på tillgänglighet till kollektivtrafik 

Bidrag till 
hänsyns-
målet

Klimat Mål 1 God effekt då möjlighet att åka kollektivt ökar God effekt då möjlighet att åka kollektivt ökar God effekt då möjlighet att åka kollektivt ökar
Hälsa Mål 2

Mål 3
Viss effekt då gång och cyklande underlättas samt 
förbättrad helhetsupplevelse

Viss effekt då gång och cyklande underlättas 
samt förbättrad helhetsupplevelse

Liten effekt

Landskap Mål 4 God effekt på upplevelsen av landskapet förutsatt 
god gestaltning

God effekt på upplevelsen av landskapet förut-
satt god gestaltning

God effekt på upplevelsen av landskapet 
förutsatt god gestaltning

Trafiksäkerhet Mål 2
Mål 3
Mål 4
Mål 5

God effekt när busshållplats och gc-trafik blir 
säkrare och när orten och vägens funktion blir 
tydligare

God effekt när busshållplats och gc-trafik blir 
säkrare

God effekt när vägens funktion görs tydligare 

Figur 8.0-2 Tabell över effekter av åtgärd 1-7 enligt steg 3 och steg 4.
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Effekter steg 3- och steg 4-åtgärder

Transportpo-
litiskt mål

Åtgärd 8 Abisko T. Järnvägens plattform Abisko 
Turist flyttas till norra sidan av spåret, kombin-
erat med gångbro över E10.

Åtgärd 9 Björkliden.
Busshållplats kompletteras med väderskydd, 
belysning och vidgas.

Åtgärd 10, 11 Björkliden. Befintlig park-
eringsficka vid Silverfallet struktureras, 
görs tillgänglig för både norr- och sö-
dergående trafik, sidoordnas från E10 och 
görs tillgänglig för lastbilsuppställning vid 
vägavstängning vintertid. Led till fallet 
rustas upp.

ÅVS-mål Bedömd måluppfyllelse Hög avseende mål 1, 2, 3 
och 4, Medel avseende mål 5

Bedömd måluppfyllelse Medel avseende mål 
1, 3 och 4

Bedömd måluppfyllelse Hög avseende mål 3, 
Medel avseende mål 4 och 5 

Bidrag till 
funktions-
målet

Medborgarnas 
resor

Mål 1
Mål 2
Mål 4

God effekt för tillgänglighet till kollektivtrafik. God 
effekt för framkomligheten på E10.

God effekt för orienterbarhet och tillgänglighet 
till kollektivtrafik. 

Liten effekt. 

Näringslivets 
transporter

Mål 4
Mål 5

God effekt för framkomlighet när gångtrafik flyttas 
från E10

Liten effekt God effekt vid avstängningar vintertid

Tillgänglighet 
regionalt/länder

Mål 1
Mål 4
Mål 5

Förbättrad tillgänglighet med kollektivtrafik. Liten effekt Liten effekt

Jämställdhet Mål 1
Mål 3

God effekt på tillgänglighet för icke bilburna God effekt på tillgänglighet för icke bilburna Liten effekt

Funktionshin-
drade 

Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4

Förbättrad tillgänglighet till järnvägsstation Viss effekt pga bättre tillgänglighetsanpassad 
busshpl

Viss effekt pga förbättrad tillgänglighet till 
målpunkt

Barn och unga Mål 1
Mål 3
Mål 4

God effekt på tillgänglighet till kollektivtrafik Viss effekt på tillgänglighet till kollektivtrafik Viss effekt pga förbättrad tillgänglighet till 
målpunkt

Kollektivtrafik, 
gång och cykel

Mål 1
Mål 3

God effekt på tillgänglighet till kollektivtrafik Viss effekt på tillgänglighet till kollektivtrafik Liten effekt

Bidrag till 
hänsyns-
målet

Klimat Mål 1 God effekt då möjlighet att åka kollektivt ökar God effekt då möjlighet att åka kollektivt ökar Liten effekt
Hälsa Mål 2

Mål 3
Liten effekt Liten effekt Liten effekt

Landskap Mål 4 Viss effekt då bron kan bli ett positivt inslag Viss effekt på upplevelsen av landskapet förut-
satt god gestaltning

God effekt på upplevelsen av landskapet 
förutsatt god gestaltning

Trafiksäkerhet Mål 2
Mål 3
Mål 4
Mål 5

God effekt när gc-trafik flyttas från E10 God effekt när busshållplats blir säkrare God effekt när parkering sidoordnas 

Figur 8.0-3 Tabell över effekter av åtgärd 8-11 enligt steg 3 och steg 4.
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Effekter steg 3- och steg 4-åtgärder

Transportpo-
litiskt mål

Åtgärd 12 Björkliden. Plats intill befintlig värm-
estuga ca 200 m norr om infarten till Björkliden 
förlängs och breddas för att rymma lastbilar 
vid vägavstängningar vintertid. Ytan gestaltas 
och belyses.

Åtgärd 13 Björkliden. Utsiktsplats Lap-
porten, befintlig södergående p-ficka efter 
skylten snöröjs.
Befintlig grusyta i norrgående riktning ställs 
iordning som parkeringsyta, utrustas med 
sittplatser och information. Dimensioneras 
för att kunna användas för lastbilsuppställn-
ing vid vägavstängning vintertid.

Åtgärd 15 Tornehamn. Gångpassage 
av E10 byggs intill läge för nuvarande 
smitväg. Anslutning iordningsställs mot 
hamnen, ersätts med ordnad gångstig 
med förbättrad synlighet. Passagen kom-
pletteras med varningssyltar/temporär 
hastighetssänkning.

ÅVS-mål Bedömd måluppfyllelse Hög avseende mål 5 Bedömd måluppfyllelse Medel avseende mål 
2, 4 och 5

Bedömd måluppfyllelse Hög avseende mål 2 
och 3, Medel avseende mål 4 och 5

Bidrag till 
funktions-
målet

Medborgarnas 
resor

Mål 1
Mål 2
Mål 4

God effekt för framkomligheten på E10. God effekt för framkomligheten på E10. Viss effekt för framkomligheten på E10.

Näringslivets 
transporter

Mål 4
Mål 5

God effekt för framkomlighet på E10. God effekt för framkomlighet på E10. Viss effekt för framkomlighet på E10

Tillgänglighet 
regionalt/länder

Mål 1
Mål 4
Mål 5

Liten effekt Liten effekt Liten effekt

Jämställdhet Mål 1
Mål 3

Liten effekt Liten effekt Liten effekt

Funktionshin-
drade 

Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4

Liten effekt Liten effekt Viss effekt på tillgänglighet till mål

Barn och unga Mål 1
Mål 3
Mål 4

Liten effekt Liten effekt Viss effekt på tillgänglighet till mål

Kollektivtrafik, 
gång och cykel

Mål 1
Mål 3

Liten effekt Liten effekt God effekt på tillgänglighet till mål

Bidrag till 
hänsyns-
målet

Klimat Mål 1 Liten effekt Liten effekt Liten effekt
Hälsa Mål 2

Mål 3
Liten effekt Liten effekt Liten effekt

Landskap Mål 4 Viss effekt förutsatt god gestaltning God effekt för ökad tillgänglighet till upplevelse Liten effekt
Trafiksäkerhet Mål 2

Mål 3
Mål 4
Mål 5

Viss effekt pga förbättrad framkomlighet Viss effekt pga förbättrad framkomlighet God effekt pga säkrare passage

Figur 8.0-4 Tabell över effekter av åtgärd 12-15 enligt steg 3 och steg 4.



85

Effekter steg 3- och steg 4-åtgärder

Transportpo-
litiskt mål

Åtgärd 17 Paktajåkka. Sidoordnad parkering 
anläggs norr om Paktajåkka på vägens norra 
sida. Anläggs med tillräckligt djup för att rym-
ma turistbuss. Kopplas samman med Torne-
hamn/Rallarkykogården via gångstig.

Åtgärd 18 Baktajavre. Raststället strukture-
ras, gestaltas och utvecklas. Plats för linjeb-
ussar. Utformas så att ytan även kan nyttjas 
vintertid för uppställning av långtradare vid 
vägavstängningar.

Åtgärd 19 Ny länk för Rallarvägen nor-
dost och en kort länk öster om Baktajavri 
byggs för att undvika korsningar med E10.

ÅVS-mål Bedömd måluppfyllelse Hög avseende mål 3, Me-
del avseende mål 3, 4 och 5

Bedömd måluppfyllelse Hög avseende mål 2, 
Medel avseende mål 4 och 5 

Bedömd måluppfyllelse Hög avseende mål 3,  
Medel avseende mål 2 och 5 

Bidrag till 
funktions-
målet

Medborgarnas 
resor

Mål 1
Mål 2
Mål 4

Viss effekt pga förbättrad möjlighet till pausstopp Viss effekt för framkomligheten på E10. Ingen effekt

Näringslivets 
transporter

Mål 4
Mål 5

Liten effekt God effekt vid avstängningar vintertid. Ingen effekt

Tillgänglighet 
regionalt/länder

Mål 1
Mål 4
Mål 5

Liten effekt Viss effekt med förbättrad kollektivtrafik. Ingen effekt

Jämställdhet Mål 1
Mål 3

Liten effekt Viss effekt med förbättrad kollektivtrafik. Ingen effekt

Funktionshin-
drade 

Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4

Viss effekt på tillgänglighet till målpunkt i landska-
pet

Viss effekt pga förbättrad tillgänglighet till mål-
punkt

Ingen effekt

Barn och unga Mål 1
Mål 3
Mål 4

Viss effekt på tillgänglighet till mål God effekt pga förbättrad tillgänglighet till 
målpunkt

Viss effekt på tillgänglighet till mål

Kollektivtrafik, 
gång och cykel

Mål 1
Mål 3

Viss effekt på tillgänglighet till mål God effekt pga förbättrad tillgänglighet till 
målpunkt

God effekt på tillgänglighet till mål

Bidrag till 
hänsyns-
målet

Klimat Mål 1 Liten effekt Liten effekt Ingen effekt
Hälsa Mål 2

Mål 3
Liten effekt Liten effekt Ingen effekt

Landskap Mål 4 God effekt för ökad tillgänglighet till upplevelse God effekt på upplevelsen av landskapet förut-
satt god gestaltning

Ingen effekt

Trafiksäkerhet Mål 2
Mål 3
Mål 4
Mål 5

Viss effekt pga att gående får alternativ till E10 Liten effekt God effekt pga att passage av E10 undviks

Figur 8.0-5 Tabell över effekter av åtgärd 17-19 enligt steg 3 och steg 4.
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Effekter steg 3- och steg 4-åtgärder

Transportpo-
litiskt mål

Åtgärd 20 Kopparåsen. Ny p-plats för personbi-
lar och buss vid leden mot Vadvetjåkka nation-
alpark. Hållplats för linjebuss. Kombineras med 
länsstyrelsens information om nationalparken. 
Belyses för användning även vintertid

Åtgärd 21 Låktatjåkka. Bef parkeringsficka 
på södra sidan av E10 ersätts av sidoordnad 
parkering för bilar i kombineras med bussh-
pl med väderskydd. Bef passage över jvg 
kompletteras med stängsel längs järnvägen 
och bom eller gångfålla.

Åtgärd 24 Vassijaure. Busshållplats flyttas 
till vändplanen vid Vassijaure station. Hpl 
kompletteras med väderskydd, belysning. 
Regleras med bussignal på E10 och/eller 
ev anropsstyrning.
Bussficka 3 m djup plus gångyta 3 m. Kan 
kompletteras med hållplats vid E10 under 
lågsäsong.

ÅVS-mål Bedömd måluppfyllelse Hög avseende mål 1, 2 
och 3, Medel avseende mål 4 och 5

Bedömd måluppfyllelse Hög avseende mål 1, 2, 
3 och 5, Medel avseende mål 4 

Bedömd måluppfyllelse Hög avseende mål 1, 
2, 3 och 5, Medel avseende mål 4

Bidrag till 
funktions-
målet

Medborgarnas 
resor

Mål 1
Mål 2
Mål 4

God effekt för tillgänglighet till målpunkt för tur-
ism och friluftsliv 

God effekt för tillgänglighet till målpunkt för 
turism och friluftsliv. God säkerhet vid passage 
av järnvägen. Vandringsled förlängs ca 500 m. 
God effekt på framkomlighet på E10

God effekt på grund av förbättrad till-
gänglighet och säkerhet

Näringslivets 
transporter

Mål 4
Mål 5

Har effekt för säkerhet och framkomlighet vid 
vägavstängningar

God effekt för vägens funktion när parkerade 
bilar längs E10 och korsande gångtrafik förs-
vinner

Ingen effekt

Tillgänglighet 
regionalt/länder

Mål 1
Mål 4
Mål 5

God effekt på tillgänglighet till målpunkt för turism 
och friluftsliv för regionala, nationella och interna-
tionella besökare

Förbättrad tillgänglighet till målpunkt för tur-
ism och friluftsliv för regionala, nationella och 
internationella besökare. Vandringsled förlängs 
ca 500 m. God säkerhet vid passage av järnvä-
gen.

God effekt på grund av förbättrad till-
gänglighet och säkerhet

Jämställdhet Mål 1
Mål 3

Ingen effekt Viss effekt när möjligheten att nå populärt 
besöksmål utan tillgång till privat bil ökar

God effekt på grund av förbättrad till-
gänglighet till kollektivtrafik

Funktionshin-
drade 

Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4

Liten effekt då anslutande led inte är till-
gänglighetsanpassad

Liten effekt då anslutande led inte är till-
gänglighetsanpassad

God effekt på grund av förbättrad till-
gänglighet till kollektivtrafik

Barn och unga Mål 1
Mål 3
Mål 4

Ingen effekt Ingen effekt Viss effekt på grund av förbättrad till-
gänglighet till kollektivtrafikl

Kollektivtrafik, 
gång och cykel

Mål 1
Mål 3

Viss effekt då möjlighet ökas att nå målpunkt med 
buss 

God effekt då möjlighet ökas att nå populär 
målpunkt med buss. Vandringsled förlängs ca 
500 m. God säkerhet vid passage av järnvägen.

God effekt på grund av förbättrad till-
gänglighet till kollektivtrafik

Bidrag till 
hänsyns-
målet

Klimat Mål 1 Viss effekt då möjlighet ökas att nå målpunkt med 
buss 

Viss effekt då möjlighet ökas att nå målpunkt 
med buss 

Viss effekt då möjlighet ökas att nå målpunkt 
med buss 

Hälsa Mål 2
Mål 3

Viss effekt då tillgänglighet för rörligt friluftsliv 
förbättras

Viss effekt då tillgänglighet för rörligt friluftsliv 
förbättras.

Ingen effekt

Landskap Mål 4 Liten effekt förutsatt god gestaltning Liten effekt förutsatt god gestaltning Liten effekt förutsatt god gestaltning
Trafiksäkerhet Mål 2

Mål 3
Mål 4
Mål 5

God effekt när parkering och busshållplats si-
doordnas från E10

God effekt när parkering sidoordnas från E10 
motverkas delvis av att fri sikt från utfart är 
begränsad till ca 200 m. God säkerhet vid pas-
sage av järnvägen.

God effekt när busshållplats sidoordnas från 
E10

Figur 8.0-6 Tabell över effekter av åtgärd 20-24 enligt steg 3 och steg 4.
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Effekter steg 3- och steg 4-åtgärder

Transportpo-
litiskt mål

Åtgärd 26-30 Katterjåkk. Vägkorsning, plassage 
för oskyddade trafikanter, busshållplats och 
gc-koppling mot Riksgränsen utreds samlat och 
fördjupat

Åtgärd 31 Riksgränsen. Befintlig hpl kom-
pletteras med väderskydd, belysning, ge-
staltning. 

Åtgärd 32-33 Riksgränsen. Gc-bro över 
E10 i Riksgränsen där terrängstöd finns 
mellan hotellet och husvagnscampen. 
Sammanbindande gc-nät för gångtrafik 
mellan stugor/ husvagnar och hotell/
skidanläggning. Leds längs bef väg under 
E10.

ÅVS-mål Relevant för mål 1, 2, 3, 4 och 5 Bedömd måluppfyllelse Hög avseende mål 1, 3 
och 4

Bedömd måluppfyllelse Hög avseende 1, 2, 3, 
4 och 5 

Bidrag till 
funktions-
målet

Medborgarnas 
resor

Mål 1
Mål 2
Mål 4

Bedöms i kommande fördjupning God effekt för tillgänglighet och komfort Viss effekt på framkomlighet och säkerhet 
på E10 när korsande gc/skotertrafik minskar. 
Viss effekt på framkomlighet inom orten

Näringslivets 
transporter

Mål 4
Mål 5

Bedöms i kommande fördjupning Ingen effekt Viss effekt på framkomlighet och säkerhet på 
E10 när korsande gc/skotertrafik minskar. 

Tillgänglighet 
regionalt/länder

Mål 1
Mål 4
Mål 5

Bedöms i kommande fördjupning God effekt för tillgänglighet och komfort God effekt för tillgänglighet till olika målpunk-
ter inom klustret.  

Jämställdhet Mål 1
Mål 3

Bedöms i kommande fördjupning Viss effekt när förutsättningarna att nå pop-
ulärt besöksmål utan tillgång till privat bil ökar 
något

God effekt på möjlighet att röra sig inom 
området utan tillgång till privat bil. Fyller 
ökande behov av att röra sig till fots, med 
barnvagn etc.

Funktionshin-
drade 

Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4

Bedöms i kommande fördjupning Viss effekt på tillgänglighet God effekt på möjlighet att röra sig inom om-
rådet utan tillgång till privat bil. Fyller ökande 
behov av att röra sig till fots, för rörelsehin-
drade m fl.

Barn och unga Mål 1
Mål 3
Mål 4

Bedöms i kommande fördjupning Ingen effekt God effekt på möjlighet att röra sig till fots, 
per cykel etc.

Kollektivtrafik, 
gång och cykel

Mål 1
Mål 3

Bedöms i kommande fördjupning Viss effekt då förutsättningarna för bussre-
sande förbättras

God effekt på möjlighet att röra sig mellan 
målpunkter till fots, per cykel etc.

Bidrag till 
hänsyns-
målet

Klimat Mål 1 Bedöms i kommande fördjupning Viss effekt då förutsättningarna för bussre-
sande förbättras

Viss effekt då möjlighet ökas att nå målpunk-
ter till fots eller med cykel 

Hälsa Mål 2
Mål 3

Bedöms i kommande fördjupning Ingen effekt Viss effekt då möjligheter för rörligt friluftsliv 
breddas

Landskap Mål 4 Bedöms i kommande fördjupning Liten effekt förutsatt god gestaltning God effekt för annonsering av orten förutsatt 
god gestaltning

Trafiksäkerhet Mål 2
Mål 3
Mål 4
Mål 5

Bedöms i kommande fördjupning Viss effekt när vägens funktioner tydliggörs God effekt när gång- och cykeltrafik separe-
ras från biltrafik.

Figur 8.0-7 Tabell över effekter av åtgärd 26-33 enligt steg 3 och steg 4.
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Effekter steg 3- och steg 4-åtgärder

Transportpo-
litiskt mål

Åtgärd 34-35 Tullen. Logistiken och gestaltnin-
gen vid tullstationen samt plats att stanna och 
fotografera vid gränsskylten  utreds samlat och 
fördjupat

ÅVS-mål Relevant för mål 2, 4 och 5

Bidrag till 
funktions-
målet

Medborgarnas 
resor

Mål 1
Mål 2
Mål 4

Bedöms i kommande fördjupning

Näringslivets 
transporter

Mål 4
Mål 5

Bedöms i kommande fördjupning

Tillgänglighet 
regionalt/länder

Mål 1
Mål 4
Mål 5

Bedöms i kommande fördjupning

Jämställdhet Mål 1
Mål 3

Bedöms i kommande fördjupning

Funktionshin-
drade 

Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4

Bedöms i kommande fördjupning

Barn och unga Mål 1
Mål 3
Mål 4

Bedöms i kommande fördjupning

Kollektivtrafik, 
gång och cykel

Mål 1
Mål 3

Bedöms i kommande fördjupning

Bidrag till 
hänsyns-
målet

Klimat Mål 1 Bedöms i kommande fördjupning
Hälsa Mål 2

Mål 3
Bedöms i kommande fördjupning

Landskap Mål 4 Bedöms i kommande fördjupning
Trafiksäkerhet Mål 2

Mål 3
Mål 4
Mål 5

Bedöms i kommande fördjupning

Figur 8.0-8 Tabell över effekter av åtgärd 34-35 enligt steg 3 och steg 4.
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9 Rekommendationer till fortsatt arbete
De åtgärder som beskrivits i kapitel 6 är förankrade med berörda aktörer 
inom och/eller utom Trafikverket. 

Trafikverket avser att teckna avsiktsförklaringar tillsammans med Kiruna 
kommun, Kiruna Lappland Ekonomisk Förening (KLEF), Swedish Lapland, 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) och Länsstyrelsen i Norrbot-
ten för genomförande av de åtgärder som föreslås i denna ÅVS.

Föreslagna steg 1- och steg 2-åtgärder hanteras enligt avsiktsförklaring.

De föreslagna steg 3- och steg 4-åtgärder som beskrivs i kapitel 6 och ef-
fektbedöms i kapitel 8 hanteras enligt avsiktsförklaring. Åtgärder som har 
särskilt hög prioritet är:

• Uppgradering av busshållplatserna inom området har hög prioritet.

• Genomförande av parkeringsmöjligheter vid Låktatjåkka för till-
gänglighet till vandringsled mot Trollsjön m.fl. målpunkter har hög 
prioritet. För tillgängligheten till vandringsleden mot Trollsjön finns 
alternativ till huvudåtgärden föreslagna om det vid fortsatt planering 
skulle visa sig omöjligt att gå vidare med huvudalternativet. 

• För korsningen i Katerjåkk görs en samlad fördjupad utredning för lösn-
ng av vägkorsning, gång- och skoterpassage, busshållplats och koppling 
av gånganslutning mot Riksgränsen.

• För Björnefjell Tullstation görs en samlad fördjupad utredning av 
logistik, utformning och gestaltning av tullstationens område samt av 
möjligheterna att ordna en plats där resenärer kan stanna för att foto-
grafera gränsövergången. 

• Ett övergripande gestaltningsprogram för hela området kommer att tas 
fram under första hälften av 2018. Detta program ska ligga till grund för 

de gestaltningaprogram som ska tas fram inför samtliga steg 3- och steg 
4-åtgärder.

• För samtliga  steg 3- och steg 4-åtgärder ska projektspecifika gestalt-
ningsprogram tas fram för att säkerställa att kvaliteter enligt det övergri-
pande gestaltningsprogrammet uppnås.

• För samtliga  steg 3- och steg 4-åtgärder ska skötselprogram tas fram, 
som ska säkerställa att avsedda effekter och kvaliteter kommer att up-
prätthållas över tid. 
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Järnvägsstation

Abisko Östra. Åtgärd 1-4.Generell utformning av busshållplatser för arktiskt klimat.

Plattformen görs extra bred, 3-4 m
så att resenärer med skidor rymms

Gångförbindelse 
från hållplatsen

Väderskydd

Åtgärdsskisser



E 10
Busshållplatser och
gångstigar till
bef  planskildhet

Abisko Turist. Åtgärd 6-7.

• Ytan vid stationen gestaltas. Gångväg anläggs mellan järnvägsstationen och 
porten under järnvägen. Gångvägen kopplas samman med den nyanlagda 
gångbanan till busshållplatsen. 

• Den öppna grusytan anpassas till användningsbehovet och minskas i storlek 
genom att naturmarksliknande ytor återskapas. 

• Sidoomräden runt E10 gestaltas för att tydliggöra orten och vägens funktion.
• Belysning/ljussättning av gångväg och sidoområden.

Busshållplats vid Abisko Naturvetenskapliga Station. 
Åtgärd 5.



Björkliden ökad standard på
busshållplatsen och väderskydd

Björkliden, busshållplats. Åtgärd 9
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Parkering vid Silverfallet. Åtgärd 10.



Gångstig

Varningsmärken om
korsande gående

Tornehamn. Förbättring av passage över E10. Åtgärd 15.

Gångstig

Gångstig

Parkering�cka

Parkering�cka

Parkeringsplatser vid Paktajåkka med gångstigar mot 
forsen och mot Rallarkyrkogården. Åtgärd 16-17.
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Kopparåsen. Sidoordnad parkering med plats för busshåll-
plats och informationsplats för Vadvetjåkka nationalpark. 
Start för led mot bl a nationalparken. Åtgärd 20.
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Låktatjåkka/Trollsjön. Sidoordnad parkering med plats för busshållplats och informationsplats. Start för led mot bl a Troll-
sjön. Åtgärd 21.

Säker passage av järnvägen ordnas i form av gångfållor kombinerat 
med stängsel längs stationsområdet vid Låktatjåkka station. Alterna-
tiv att leda vandringsleden över järnvägen via snögalleri väster om 
stationen bedöms ge för lång omväg och göra att järnvägen ändå 
korsas i plan.



Nuvarande busshållplats
Långt från målpunkt, tra�kosäkert

Föreslagen busshållplats
Be�ntlig vändplan vid målpunkt. 
Tra�ksäkert

Flytt av busshållplats i Vassijaure Åtgärd 24.



Korsningsutformning, ev ny infart
ochgc-anslutning mot Riksgränsen
 studeras i fördjupad utredning

Föreslagen hållplats 
vid Turiststationen
/stationen/skidbacken
Nära målpunkter
Tra�ksäkert.
Brant uppfartsväg, trångt 
för vändplan

Nu stannar bussen på E4. 
Föreslagen hållplats 
framför Konsum
Nära målpunkter
Tra�ksäkert

Katterjåkk. Åtgärd 26-30.
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Ny gångväg och bro över E10

Framtida gc-väg till Katterjåkk
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m
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en Framtida behov av gångbanor
inom bostadsområdet

Riksgränsen. Åtgärd 31-33.



Björnfjäll tullstation. Åtgärd 34-35.

P-plats vid grännsten
Tullens logistik och disposition 
studeras i fördjupad utredning
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Åtgärdsvalsstudie E10 Torneträskområdet
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Förord

Föreliggande PM Katterjåkk är en bilaga till Åtgärdsvalsstudie E10 Torne
träskområdet. PM Katterjåkk utgör en fördjupning av problematiken och 
möjligheten att korsa E10 för oskyddade trafikanter. Även förslag till lösningar 
för avfarten från E10 i Katterjåkk, lokalisering av busshållplats och hanterin
gen av ytorna vid entrén till orten har studerats. 

Inom ramen för Åtgärdsvalsstudien har en bred dialog förts med olika in
tressenter i området. Med Kiruna kommun har dialog förts kontinuerligt 
under hela processen.

I detta PM har ett flertal alternativa lösningar studerats översiktligt. Ett av 
alternativen förordas att gå vidare med. Detta behöver studeras vidare i en 
vägplan.
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Förutsättningar Katterjåkk
Katterjåkk är en del av ett av Kirunas viktigaste turistområden för skid och 
vildmarksturism (Riksgränsen  Katterjåkk) med sammankopplade skid 
och liftsystem. I Katterjåkk finns turiststation, hotell, restaurang, affär, an
delslägenheter, husvagnscamping, privata fritids hus samt hållplats för tåg 
respektive buss.

I Katterjåkk saknas gångvägar både inom fritids och husvagnsbyn, till af
fär och restaurang och till järnvägsstation och skidanläggning. Alla byggda 
anläggningar ligger söder om E10, men för att nå vandrings och skoterleder 
norr om vägen måste den korsas i plan.

Ytan framför affären, restaurangen och lägenhetshotellet i Katterjåkk är cen
tral i orten. Här strålar vägarna samman från turiststationen och skidområdet, 
från stugområdet och från husvagnsområdet och här passerar skoter och 
skidled. Denna plats är också det första som möter när man svänger av E10 
mot Katterjåkk.

Den mycket frekventerade skoter och skidleden korsar E10 i plan i Katter
jåkk.  

Expansionsplaner
I Riksgränsen och Katterjåkk tillåter gällande detaljplaner utbyggnader som 
bedöms ge ett tillskott av 600700 personer. I den fördjupade översiktsplanen 
från 2014 anges ytterligare möjligheter till att exploatera i RiksgränsenKat
terjåkk. Totalt innehåller den fördjupade översiktsplanen förutsättningar för 
ytterligare 20003000 personer.  

I Katterjåkk pågår en utredning för ytterligare ca 4550 fritidshus. På de 
avstyckade husvagnsplatserna med drygt 60 platser tillkommer en byggrätt. I 
fritidshusområdet tillkommer ca 150200 personer.

Utvecklingen innebär att orterna allt mer växer ihop. Nya områden, verksam
heter och Gcvägar ska planeras så att gång och cykel blir det naturliga valet 
och att bilen inte behöver användas. Gcvägar ska planeras så att det blir mö
jligt att på ett trafiksäkert sätt gå och cykla mellan Riksgränsen och Katterjåkk 

Åtgärdsförslag
För att möta de behov som finns idag och som kommer att uppstå när orten 
Katterjåkk och klustret KatterjåkkRiksgränsen växer föreslås åtgärder för att 
förbättra trafiksäkerheten, öka tillgängligheten och stärka ortens identitet.

De åtgärder som har studerats i denna fördjupning av ÅVS Torneträskområ
det är:

• Ny infartsväg till orten.

• Planskild passage av E10 för oskyddade trafikanter.

• Lokalisering och utformning av busshållplats.

• Höjning av utemiljöns standard vid affären och lägenhetshotellet, “Katter
jåkks centrum”
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Ny infartväg, ny busshållplats
Infartsvägen
Genom att studera ett nytt läge för infartsvägen till Katterjåkk öppnas fler 
möjliga lösningar att anordna en planskild passage av E10 för oskyddade 
trafikanter. Det öppnar också för ny lösning för busshållplats inne i orten istäl
let för på E10.

Ett möljigt nytt läge för vägkorsningen är mellan bron över vattendraget 
Katterjåkk och nuvarande infart. Vägen föreslås följa topografin mellan den 
låglänta marken mot jåkken i sydost och en bergkulle i nordväst. Nytt läge för 
infartsvägen kan komma att kräva att en arkeologisk utredning genomförs.

I det fortsatta arbetet bör även placeringen av vägbommen på E10 studeras.

Plattformen görs extra bred, 3-4 m
så att resenärer med skidor rymms

Gångförbindelse 
från hållplatsen

Väderskydd

Busshållplats
Där den nya vägen ansluter till befintlig väg anläggs en rundkörning med plats 
för buss. Busshållplatsen kan därmed förläggas centralt i orten med möjlighet 
att nås nära och trafiksäkert från butik, hotell, stug och husvagnsområden.  

Bättre tillgänglighet ökar attraktiviteten för buss som transportmedel till och 
från Katterjåkk och förbättrar också förutsättningarna för bussresor mellan 
Katterjåkk och Riksgränsen och andra målpunkter i längs E10.

Liksom övriga busshållplatser längs E10 i Torneträskområdet utformas håll
platsen i Katterjåkk med väderskydd, belysning och extra utrymme både för 
väntande passagerare, som ofta har mycket bagage, och för hantering av stora 
snömängder, se principskiss nedan.
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Planskild passage
Generellt om passage av E10
Störst antal människor vistas i området under vårvintern, när skid och 
skoteråkning är viktiga aktiviteter. Med ökande andel fritidshus och med den 
växande fjällturismen både sommartid och vintertid (norrskensturism mm) 
ökar antalet människor även under dessa perioder. Breddningen av besökar
kategorier innebär förändrade rörelsemönster med ett ökat behov för icke 
bilburna att ta sig mellan Katterjåkk och Riksgränsen året runt.

Passagen av E10 ska fungera ha flera funktioner:
• Gång/cykeltrafik mellan Katterjåkk och Riksgränsen.
• Skidåkare mellan Katterjåkk och fjällområdena norr om E10.
• Skotertrafik mellan Riksgränsen/fjällområdena i norr och Katterjåkk/fjäl

lområdena i söder. 
• Om busshållplats inte flyttas från E10 ska passagen även fungera för god 

tillgänglighet till hållplats i västergående riktning.

Särskilda krav ur driftsynpunkt
Skoterleden i Katterjåkk prepareras och underhålls med hjälp av pistmaskin. 
För att driften av skoterleden fortsatt ska kunna ske rationellt behöver en port 
under eller en bro över E10 vara anpassad vad gäller fri bredd och höjd till 
den typ av pistmaskin som kommer att användas.

För de studerade alternativa lägena för port under E10 har tillgänglighet med 
pistmaskin och utformning med rörbro enligt figurer till höger förutsatts.  
Rörbro kräver att vägbanan genom porten ligger omkring 5 m under E10:s 
vägbana för att ge tillräcklig fri höjd för pistmaskin på snötäckt mark.

En betongbro (balk, plattram ed) kan byggas med mindre konstruktions höjd, 
varför djupet till vägbanan genom porten, sett från E10, kan minskas med 
omkring 0,5 m
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Vägen till och genom porten har förutsatts ha en körytebredd på 5 m, med 
dikesanvisningar på båda sidor. Avvattning av port under E10 kommer sanno
likt att behöva ske genom pumpning, då terrängen inte medger fri avrinning.

En bro över E10 behöver vara ca 6 m bred för att rymma pistmaskinen. Fri 
höjd över E10 måste vara 5,2 m

Vid placeringen av port respektive bro har måttliga lutningar på tillfarterna 
eftersträvats. Terrängens lutning från söder mot E10 gör det dock svårt att 
undvika branta lutningar för att kunna gå under E10. På motsvarande sätt blir 
lutningen ner från en bro över E10 brant på norra sidan om vägen.  

Studerade alternativ
I denna utredning har flera idéer om alternativa lägen och utformningar av 
planskilda passager över och under E10 studerats. Även en tidigare projek
terad men aldrig genomförd port under E10 väster om Katterjåkk har beak
tats. 

På följande sidor redovisas först det alternativ som utredningen har kommit 
fram till är det ur funktions och omgivnigspåverkanssynpunkt mest gynn
samma alternativet, därefter redovisas övriga studerade men bortvalda alter
nativ.
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2018-03-07
Uppdrag: 271006
Rune Karlberg, Luleå
010-452 24 91
rune.karlberg@tyrens.se

Rörbro väster om befintlig väg
Alternativ Port	väster	om	befintlig	väg
Väglängd Ca 260 m
Största lutning 5,0% söder och norr om E10
Djup under väg  5,1 m
Fysiska begrän
sningar

På norra sidan finns begränsningar av 
ledningar som påverkar tillgängligt 
utrymme. Oklart hur djupt ledningarna 
ligger, dvs hur stor begränsande effekt 
de har.

Villkor Ledningarna kan innebära att stödmurar 
kan behövas på vissa sträckor

Användbarhet Bra placering och riktning för anslut
ning mot framtida gcbana mot Riks
gränsen. Kan kombineras med busshpl 
på E10, som dock kommer längre från 
centrum än dagens hpl. Den utformning 
som ger den bästa lutningsstandarden 
på anslutningarna. 

Påverkan på 
mark

Läge där E10 går på bank nyttjas för 
passage under vägen. Brant stigande 
terräng mot bebyggelsen i söder med
för höga slänter. Vid bergskärning kan 
släntutbredningen minskas. Detta kan 
även uppnås med hjälp av stödmurar. 
Skärningens utbredning norr om E10 
beror på nödvändig anpassning till bef 
ledningar. Centrum/platsen framför 
affären påverkas inte.

Visuell 
påverkan

Utformning med jordslänt söder om 
E10 medför stor visuell påverkan i 
anslutning till bebyggelsen. Med hjälp av 
stödmur eller bergskärning kan visuella 
påverkan bli måttlig.

Uppskattad 
byggkostnad

1,2 Mkr, innefattar inte kostnad för 
pumpstation.

Förordat alternativ
Port	väster	om	befintlig	väg
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Vy från stugområdet mot nordväst mot renings
verket. Portens södra öppning skymtar till höger i 
bilden (fotomontage). 

Vy mot väster. illustrerad slänt mot bebyggelsen 
visar situationen om hela slänten är jordslänt. Vid 
ev bergskärning blir släntutfallet mindre. (Foto
montage)
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Alternativ Port	i	läge	för	befintlig	väg
Väglängd  Ca 210 m
Största lutning 10.7% söder om E10

7,0% norr om E10
Djup under väg 4,9 m
Fysiska 
begräns ningar

Förutsätter stödmur mot fastigheter för 
att säkra tillgänglighet till den fastighet 
som ligger närmast E10.

Villkor Förutsätter att ny infart till Katterjåkk 
byggs. Platsen och parkeringen framför 
affär och hotell tas i anspråk och måste 
ersättas. 

Användbarhet Centralt läge i dagens Katterjåkk. 
Anslutning till bef skoterled fram
för affären kan skapa konflikter. Kan 
samordnas med busshållplats på E10. 
Omväg medför dock risk för smittrafik 
över E10.  

Påverkan på 
mark

Terrängens lutning medför djup (och 
bred) schakt. Risk för dränering av våt
mark norr om E10. 
Skär av och gör intrång i platsen fram
för affären och befintlig parkering.

Visuell 
påverkan

Stor lokal visuell påverkan av djup 
schakt i redan påverkat område som är 
centralt i orten. Försvårar gestaltning av 
platsen framför affär och hotell.

Motiv till bort
val

Dålig funktion pga brant lutning för att 
nå upp till befintlig mark innan affären. 
Lång skärning med murar försvårar 
drift (snöröjning). Negativa påverkan på 
centrala platsen är stor. 

2018-03-07
Uppdrag: 271006
Rune Karlberg, Luleå
010-452 24 91
rune.karlberg@tyrens.se

Rörbro i befintlig väg

Meters

0
50

100

Bortvalda alternativ
Port	i	läge	för	befintlig	väg
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Alternativ Port	i	läge	för	befintlig	väg
Väglängd  Ca 210 m
Största lutning 10.7% söder om E10

7,0% norr om E10
Djup under väg 4,9 m
Fysiska 
begräns ningar

Förutsätter stödmur mot fastigheter för 
att säkra tillgänglighet till den fastighet 
som ligger närmast E10.

Villkor Förutsätter att ny infart till Katterjåkk 
byggs. Platsen och parkeringen framför 
affär och hotell tas i anspråk och måste 
ersättas. 

Användbarhet Centralt läge i dagens Katterjåkk. 
Anslutning till bef skoterled fram
för affären kan skapa konflikter. Kan 
samordnas med busshållplats på E10. 
Omväg medför dock risk för smittrafik 
över E10.  

Påverkan på 
mark

Terrängens lutning medför djup (och 
bred) schakt. Risk för dränering av våt
mark norr om E10. 
Skär av och gör intrång i platsen fram
för affären och befintlig parkering.

Visuell 
påverkan

Stor lokal visuell påverkan av djup 
schakt i redan påverkat område som är 
centralt i orten. Försvårar gestaltning av 
platsen framför affär och hotell.

Motiv till bort
val

Dålig funktion pga brant lutning för att 
nå upp till befintlig mark innan affären. 
Lång skärning med murar försvårar 
drift (snöröjning). Negativa påverkan på 
centrala platsen är stor. 

2018-03-07
Uppdrag: 271006
Rune Karlberg, Luleå
010-452 24 91
rune.karlberg@tyrens.se

Rörbro i terrängen öster om befintlig väg Alternativ Port	i	läge	för	befintlig	väg,	
svängd tillfart

Väglängd Ca 220 m
Största lutning 7,4% söder om E10

7,4% norr om E10
Djup under väg  4,9 m
Fysiska 
begräns ningar
Villkor Förutsätter att ny infart till Katterjåkk 

byggs. Intrång i platsen framför affär 
och hotell. 

Användbarhet Centralt läge i dagens Katterjåkk. 
Bra anslutning till bef skoterled. Kan 
samordnas med busshållplats på E10. 
Omväg medför dock risk för smittrafik 
över E10.  

Påverkan på 
mark

Terrängens lutning medför djup och 
bred schakt. Risk för dränering av våt
mark norr om E10. 
Skärmar och gör ett intrång i platsen 
framför affären och befintlig parkering.

Visuell 
påverkan

Stor lokal visuell påverkan av djup 
schakt i redan påverkat område som är 
centralt i orten. Försvårar gestaltning av 
platsen.

Motiv till bort
val

Risk att gående, skidåkare m.fl ändå 
väljer att korsa vägen i plan. Negativ 
påverkan på centrala platsen. 

Port	i	läge	för	befintlig	väg,	svängd	tillfart
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Alternativ Port	öster	om	befintlig	väg
Väglängd Ca 250 m
Största lutning 8,6% söder om E10

7,8% norr om E10 
Djup under väg  4,9 m
Fysiska begrän
sningar

Gör intrång i befintlig parkering.

Villkor
Användbarhet Ganska centralt läge i dagens Katterjåkk. 

Anslutning till bef skoterled framför af
fären kan skapa konflikter. Kan samord
nas med busshållplats på E10. Omväg i 
förhållande till befintlig infart medför 
stor risk för smittrafik över E10. 

Påverkan på 
mark

Terrängens lutning medför djup och 
bred schakt. Stor risk för dränering av 
våtmark. 
Gör intrång i befintlig parkering.

Visuell 
påverkan

Stor lokal visuell påverkan av djup 
schakt i tidigare opåverkat område intill 
ortens centrum.

Motiv till bort
val

Uppenbar risk att gående, skidåkare m.fl 
väljer att korsa vägen i plan vid bef. väg
korsning. Negativ påverkan på centrala 
platsen. 

2018-03-07
Uppdrag: 271006
Rune Karlberg, Luleå
010-452 24 91
rune.karlberg@tyrens.se

Rörbro öster om befintlig vägPort	öster	om	befintlig	väg
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Skoterport enligt handling från 2008 Alternativ Skoterport enligt handling från 
2008

Väglängd  Ca 500 m
Största lutning  
Djup under/
över vägbanan

 

Fysiska begrän
sningar

Närheten till sjön kan försvåra att sänka 
porten för tillräcklig fri höjd.

Villkor Inte projekterad med tillräcklig fri höjd 
och bredd för pistmaskin. 

Användbarhet Bra placering ur skotersynpunkt och för 
planerade utbyggnader av orten. Kräver 
lång gångvägsanslutning för sommaran
vändning. Lång omväg för skidåkare.  
Ingen möjlighet att nyttja för busshåll
plats.

Påverkan på 
mark

Placering så att bef vägbank nyttjas 
minimerar intrång.

Visuell 
påverkan

Placering så att bef vägbank nyttjas 
minimerar påverkan.

Motiv till bort
val

Alternativet uppfyller inte kraven på 
fri bredd och höjd för drift med pist
maskin.  Avståndet till centrala Katter
jåkk begränsar användbarheten.

Utdrag ur Bygghandling/Arbetsplan daterad 2080519
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Alternativ Bro över E10
Väglängd  Ca 350 m
Största lutning  
Höjd över väg
banan

 

Fysiska begrän
sningar
Villkor Utnyttjar det höjdstöd som finns framförallt på den 

södra sidan av E10. Ansluter till bostadsområdet i 
ett släpp mellan tomter till enskild väg. Skotertrafik 
till centrum (ev även gc) leds söder om bebyggelsen 
och husvagnsuppställningen. Total väglängd blir då 
ca 800 m.
Ny sträckning för skoterled förbi orten krävs.  

Användbarhet Nås via lokalgata (enskild väg) genom bebyg
gelse, skotertrafik söder om bebyggelsen. Bra till
gänglighet från kvarteret men svårtillgängligt från 
centrum. Alternativ anslutning söder om bebyggels
en ger sämre tillgänglighet till målpunkter.
Ny anslutning för skotertrafik till centrum och led 
söderut krävs.

Påverkan på 
mark

God möjlighet till terränganpassad anslutning 
mot söder. Kraftig bank, trots visst höjdstöd, norr 
om E10. Tar tidigare opåverkad mark mellan E10 
och sjön (och ev söder/väster om bebyggelsen) i 
anspråk. 

Visuell 
påverkan

Skapar portal som tydligt annonserar Katterjåkk för 
trafik från väster på E10.
Stor visuell påverkan på den norra sidan där väg
banken kommer att skära av utblick från E10 mot 
Vássejávri vid färd västerut.

Motiv till bort
val

Dålig tillgänglighet från målpunkter. Kan inte 
kombineras med busshållplats. Risk för störning av 
bebyggelsen. Stor visuell påverkan.

Bro över E10
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“Centrala” Katterjåkk
Ytan framför affären, restaurangen och lägenhetshotellet i Katterjåkk är cen
tral i orten. Här strålar vägarna samman från turiststationen och skidområdet, 
från stugområdet och från husvagnsområdet och här passerar skoter och 
skidled. Denna plats är också det första som möter när man svänger av E10 
mot Katterjåkk.

Idag utgörs platsen av kala asfalt och grusytor med mer eller mindre oord
nade bilparkeringar som motverkar den image av vildmarksdestination som 
områdets turismföretag har som målsättning och som i hög grad är det som 
lockar besökare till området. 

Genom att koppla planskild passage under E10, ny infartsväg och nytt läge 
för busshållplats till den centrala ytan vid affären kan den utvecklas och få en 
tydlig funktion som torgyta, samlingsplats och entré till Katterjåkk. “Katter
jåkk centrum”. Ytan behöver samtidigt struktureras om, funktionerna defini
eras och ges en gestaltning som är anpassad till det omgivande fjällandskapet. 
På följande sidor redovisas en översiktlig skiss på hur området kan disponeras 
och idéer för materialval och avgränsningar. 

Då detta område inte ingår i vägområdet för E10 eller eljest i Trafikverkets 
ansvarsområde kommer en avsiktsförklaring att tecknas med Kiruna kommun 
om ytan framför affären. 
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Busshållplats
Ny infartsväg

Skoterled

Strukturerad 
parkering

G/c- och skoterväg

Torg
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“Spillytor” 
gröngörs

“Spillytor” 
gröngörs

Gränser mellan 
hårdgjort och natur/
grönt struktureras

Det arktiska klimatet gör att etablering av 
ny växtlighet när den naturliga vegetationen 
har förstörts tar lång tid. Därför bör fokus i 
gestaltningen av alla anläggningar vara att 
påverka befintlig vegetation, både markveg
etation och träd, så lite som möljigt. 
Gränserna mellan påverkad och naturlig 
mark viktiga att hantera på ett bra sätt för 
att begränsa intrång och slitage i natur
marken. Exempel på hur detta kan ske visas 
i bilderna nedan. Även naturligt berg kan 
med fördel användas som gestaltningsele
ment.
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Bilaga till 
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Förord

Föreliggande PM Björnfjell Tullstation är en bilaga till Åtgärdsvalsstudie E10 
Torne träskområdet. PM:en utgör en fördjupning av brister och problem med 
säkerhet, funktion och drift vid tullstationen. Förslag till lösningar har studer-
ats. 

Inom ramen för Åtgärdsvalsstudien har dialog förts med olika intressenter i 
området. Innan åtgärder rekommenderas behövs ytterligare dialog med sven-
ska Tullverket och med norsk tullpersonal som bemannar tullstationen. En 
överenskommelse behövs mellan Tullverket och Trafikverket angående ans-
varsfördelning och vad Trafikverket ska tillhandahålla vid en gränsövergång.
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Förutsättningar Björnfjell tullstation
Tullstationen bemannas av personal från norska tullen.

Tullhuset byggdes som ett provisorium 1984 och ägs av Fastighetsverket.

Trafikverket ansvarar för att E10 fungerar, Tullen ansvarar för tullfunktioner-
na.

Trafikverket ansvarar för belysningen. Belysning på skyltar samt dubbe-
larmstolpar byttes år 2015. Det är oklart vem som äger signalsystemet, ingen 
underhåller det i dagsläget.
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Problem
Personbilar kör ofta genom tullstationen med hög hastighet. Detta utgör en 
säkerhetsrisk för personalen på plats och för förare som har stannat vid tullen. 
Problemet med hög hastighet rör i huvudsak personbilar. Alla lastbilar stannar 
för tullklarering.

Samtidigt som vägen är rak genom tullstationen och inbjuder till höga has-
tigheter är körbanan smal och inte anpassad för den bredd och längd de 
fordon har som trafikerar E10 idag.

I fickan längs vägen finns plats för högst två fordon samtidigt som ska bli 
kontrollerade. Tulltjänstemännen jobbar riskfyllt när andra fordon kör förbi i 
hög hastighet. 

När man gör längre kontroller av lastbilar på väg mot Norge får dessa köra 
över på södra sidan av E10 där det finns mer plats. Då tänds rött ljus för trafik-
en på E10 för att släppa lastbilen över vägen. Placering av ljussignal på refugen 
mellan röd zon (där man gör kontroller) och vägen leder till att trafikanter 
ofta missuppfattar att det bara gäller långtradare som står i röd zon, vilket 
leder till risker för kollisioner. Tullen måste ibland åka ut för att stoppa bilarna 
istället för att de själva kör till kontrollen. 

Signalsystemet är gammalt och fungerar dåligt. Mekaniska lameller som visar 
påbjuden körriktning vid rött ljus hakar upp sig och fryser på vintern. Värme 
och ljus i lamellhuset är ur funktion och glaset på lamellerna är matt efter slit-
age. Ljusanläggningen har blivit påkörd flera gånger och är skadad.

Turister stannar ofta för att se sig omkring och fotografera nationsgränsen.

Behov
Vid dialog mellan Trafikverket och tullpersonal har önskemål om åtgärder 
framförts:

• Större parkeringsytor för förtullning, farthinder, förbättrad skyltning 
och signaler samt möjlighet för turister att parkera bilen fotografera vid 
gränsen mellan Norge och Sverige.

• Refuger bör kunna snöröjas ner till ca 1 m höjd så att inte snövallar döljer 
bilar som passerar.

• Belysning, skylt- och signalsystem behöver ses över och renoveras.

Trafikverket bör ha ett generellt synsätt på hur utformning/utrustning för 
tullstationer längs Sveriges gränser ska hanteras.

Ett avtal med tullen kommer att behöva upprättas. 
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Åtgärdsförslag
Förslag 1 - Refuger
Syftet med åtgärdsförslaget är att tydliggöra trafikmilön så att förbipasserande 
trafik sänker hastigheten och att trafik och arbetsmiljö inom stationen därmed 
blir säkrare. Förslaget har som utgångspunkt att platsen förbi tullstationen 
tydliggörs och förstärks med hälp av en refug/chikan för att påverka has-
tigheten. Ett exempel på hur detta kan utformas visas på nästa sida. Exemplet 
förutsätter att nuvarande passage väster om tullbyggnaden kan stängas.

För att chikanen ska ha en effekt både sommar och vinter kan den utformas 
som en högre refug inramad av ca 0,5 m höga stenmurar (se foto av exempel 
nedan). Refugens förhöjda kant blir samtidigt ett skydd för de belysningsstol-
par som kan placeras i chikanen. Belysningen och refugen ger tillsammans en 
tydlig gestaltning av tullstationen.

Eftersom området får mycket snö på vintrarna måste plogkarmar hållas nere 
för att inte hindra sikten för tullpersonalen. Förslaget innebär nackdelar för 
snöröjning som måste anpassas till den förhöjda refugen, vilket kan innebära 
högre driftkostnader.

Fördelar
+ Ger en tydlig gestaltning av området vid tullstationen som också har en 
hastighetsdämpande effekt.

+ Tar bort asfaltytor som inte biltrafiken normalt behöver.

Nackdelar
- Ställer större krav på snöröjningen då den påverkas av refugen.

- Högre kostnader att anlägga än alternativ med upphöjd passage.
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2018-02-16
Uppdrag: 276007
Rune Karlberg, Luleå
010-452 24 91
rune.karlberg@tyrens.se

Tullstationen Riksgränsen - förslag till utformning

Anslutningen 
stängs

Mot Norge

Mot Riks-
gränsenAsfaltytor som 

trafiken inte 
behöver tas bort

Mittrefug som 
utformas som 

farthinder (chikan)
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2018-02-16
Uppdrag: 276007
Rune Karlberg, Luleå
010-452 24 91
rune.karlberg@tyrens.se

Tullstationen Riksgränsen - förslag till utformning

19 m

16 m

ca 18 trailers 

ca 12 trailers 

Helikopterplatta/Svevias yta 

Uppställning av fordon - maximering
Vid vägavstängningar vintertid på grund av dåligt väder kan ett stort antal 
lastbilar samlas vid tullen. Figuren visar hur så många som 30 lastbilar te-
oretiskt skulle kunna ställas upp inom de ytor som disponeras idag. Detta 
förutsätter att det finns personal som kan styra lastbilar att ställa upp på ett 
yteffektivt sätt. Detta kan i praktiken vara svårt att klara av. Det behövs bara 
att en lastbil som hamnar fel för att den idealiska uppställningen ska spricka, 

vilket är extra svårt under de väderförhållanden som råder under vägavstäng-
ningar; snöstorm.

Om även Svevias yta (helikopterytan) blir tillgänglig för uppställning kan 
ytterligare ett 20-tal lastbilar rymmas. För att ytan ska vara praktiskt möjlig 
att använda behöver en ut-/infart byggas mellan ytan och E10 även mot väster 
(orange pil i bilden nedan).
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2018-03-23
Uppdrag: 271006
Rune Karlberg, Luleå
010-452 24 91
rune.karlberg@tyrens.seTULLEN RIKSGRÄNSEN - FÖRSLAG PÅ UPPHÖJD PASSAGE
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Exempel på prefabriserad upphöjning:
S:t Eriks Terrakomp typ 3 

1350 alt 1550 mm

327 mm250 mm

De röda cirklarna är pollare, förslag Blinkfyrar, typ 
gummipollare, 800 mm diameter 250 mm. Dessa 
monteras på en vägmärkesrör som gör att pollaren 
lätt kan tas bort vintertid. Blir de påkörda byts bara 
vägmärkesröret. Finns i olika färger.

Platsen föreslås få en 
förstärkt belysning så att 
den blir tydlig under mörker

För tullen bör måttet 1350  mm 
väljas för att få en högre e�ekt på 
hastighetssänkningen.

Förslag 2 - Upphöjd passage
Den effektivaste och samtidigt mest kostnadseffektiva åtgärden för att minska 
hastigheten genom tullen är att anlägga en upphöjd passage där övergångsstäl-
let finns idag. Övergångsstället tas då bort och ersätts med den upphöjda 
passagen. Alternativt kan två upphöjningar byggas, en på vardera sidan om 
tullstationen, för att minska bullerstörningen vid stationsbyggnaden. Nedan 
visas ett exempel på hur en upphöjd passage vid nuvarande övergångsställe-
kan utformas.

Fördelar
+ Får en effekt på alla fordon.

+ Låg hastighet ger en ökad säkerhet för gående som passerar.

+ Låg anläggningskostnad i förhållande till alternativet med refug.

+ Påverkar inte den anslutning som är väster om tullbyggnaden.

Nackdelar
- Kan orsaka visst buller när lastbilar passerar. 

- Kan få en annan utformning vintertid beroende om de förslagna pollarna 
kan behållas.

- Motsvarande åtgärder kan behövas på den norra lastbilsuppställningen då 
den kan användas som en alt passage för att ”slippa guppet”.
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Förslag 3 - Portar
Förslaget innebär åtgärder i form av portar på ömse sidor om tullområdet. 
Med port avses en avsmalning av körytan så att möte i porten inte är möjligt. 

Placeringen av portarna behöver, för att de ska ha en effekt på hastigheten för-
bi tullstationen, vara så nära stationen som möjligt. På kartan är de närmaste 
möjliga placeringarna visade om befintliga trafikytor ska behållas oförän-
drade. Placeras “portarna” närmare måste befintliga trafikytor omformas för 
att anpassas till detta.

2018-04-09
Uppdrag: 271006
Rune Karlberg, Luleå
010-452 24 91
rune.karlberg@tyrens.se

“Portar” - tullen Riksgränsen

Fördelar
+ Ger lägre hastigheter in mot tullstationsområdet beroende på hur de kan utformas

Nackdelar
- Löser inte problemen med höga hastigheter förbi tullstationen (övergångsstället)
- Svår att utforma så att det blir en e�ekt för personbilar
- Med en traditionell “port” �nns risken för högre hastigheter då tra�kmängden är så låg att det kommer
att vara få möten som innebär att ena fordonen måste ta hänsyn (stanna)

Placering av portar måste för att de ska ha en e�ekt på hastigheten förbi tullstationen behöver vara så nära 
den som möjligt. På kartan är de närmaste visade. Placeras “portarna” närmare måste bef tra�kytor i så fall 
anpassas till deta (högre kostnader)

250 m

Fördelar
+ Har stor effekt på hastigheten när två bilar kommer samtidigt, vilket innebär 
att en måste bromsa in/stanna.

Nackdelar
- Den hastighetsdämpande effekten är främst vid själva porten.

- Svår att utforma så att det blir en god effekt för personbilar

- Med en traditionell port finns risken att påverkan på hastigheten förbi 
tullbyggnaden blir liten då trafikmängden är så låg att det kommer att vara få 
möten som innebär att ena fordonen måste ta hänsyn (stanna).
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Fotoplats vid gränsen
Sommartid stannar turister ofta för att fotografera vid gränsröset. Idag finns 
en stor asfalterad yta på norska sidan om gränsen, men ingen anvisad plats 
att parkera personbilar. Det händer att personbilar stannas så att de hindrar 
trafiken eller utgör olycksrisk. Bilar parkerade längs E10 skymmer sikten mot 
tullstationen för trafik från Norge.

Alternativ Norska sidan
Genom att avsätta en del av den befintliga asfaltytan intill gränsröset för per-
sonbilsparkering och avskilja ytan med vegetations- och stenklädda refuger 
kan en avskild, säkrare yta skapas för trafikanter som vill stanna och kliva ur 
bilen. Vintertid kan ytan användas för snöupplag

I anslutning till parkeringen kan gärna en informationsplats inrättas, som 
beskriver förhållandena och historiken kring en av världens fredligaste lands-
gränser.

Då de föreslagna åtgärderna ligger på den norska sidan av gränsen är en 
förutsättning för genomförande att intresse finns från Norges Vegvesen. 

Alternativ Svenska sidan
Ett alternativ till att nyttja den befintliga asfaltytan på norska sidan av gränsen 
är att anlägga en ny parkeringsyta på den svenska sidan. Platsen tar oexploat-
erad mark i anspråk och utrymmet är här begränsat mellan gränsröset och 
tullens anläggning.

Funktionerna med parkeringsyta och informationsplats bör vara desamma 
som beskrivits under Alternativ Norska sidan.

Gränsröse
Norge/Sverige

Parkering för 
personbilar

Information om 
nationsgränsen

Gränsröse
Norge/Sverige

Parkering för 
personbilar

Information om 
nationsgränsen
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Övergripande Gestaltningsprogram för 
Torneträskområdet
- Gemensamt Gestaltningsprogram för aktörer inom 
Torneträskområdet

Bilaga till 
Åtgärdsvalsstudie E10 Torneträskområdet



2

Förord

Den starka utvecklingen i Torneträskområdet av turismen, besöksnäringen, 
trafiken på E10 och trafikeringen på Malmbanan med många pågående och 
planerade utvecklings- och utbyggnadsprojekt gör att behovet av medveten-
het om gestaltningsfrågornas betydelse och ett samlat gestaltningstänkande i 
området har ökat.

Den unika natur- och kulturmiljön och de arktiska förhållandena gör det 
befogat att lägga extra vikt vid gestaltningsfrågorna vid alla typer av fysiska 
åtgärder i landskapet, oavsett vem som genomför dem. Detta gemensamma, 
övergripande gestaltningsprogram syftar till vägleda både de som arbetar 
med planering av åtgärder och de som utför projektering och byggande av 
åtgärderna.

Översiktligt Gestaltningsprogram ska utgöra en samordnande ”ram” som 
ger förutsättningar för en sammanhållen gestaltning av olika anläggningar, 
genomförda av olika exploatörer under lång tid.  

Övergripande Gestaltningsprogram för Torneträskområdet - Gemen-
samt Gestaltningsprogram för aktörer inom Torneträskområdet

2018-12-14
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Bakgrund och syfte
Åtgärdsvalsstudie för E10 i Torneträskområdet
Trafikverkets åtgärdsvalsstudier (ÅVS) ska förutsättningslöst söka efter alter-
nativa lösningar på identifierade brister och problem i infrastrukturen. Såväl 
landskaps- som gestaltnings aspekter ska ingå i denna bedömning. I arbetet 
ingår att bedömma hur ställda funktions- och kvalitetsmål kan upp nås. 

I Torneträskområdet finns ett komplext kluster av turistorter och friluftsom-
råden med ett brett spektrum av såväl inhemska som internationella besökare. 
I området har en successiv expansion skett både vad gäller handel, turismut-
veckling, bostäder och fritidshusområden. Trenden är pågående och kom-
mer att fortsätta. Samtidigt finns värdefulla renbetesmarker i området, som 
därmed är viktigt för rennäringen.

Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) har initierats för att det finns ett behov av att ta ett 
samlat grepp om de många planer och strategier som finns för området, inte 
minst avseende trafikfrågor kopplade till enskilda detaljplaner och expan-
sionsidéer. Syftet med ÅVS är att med fokus på transportsystemets funktion 
skapa bättre förutsättningar för samordnad planering i Torneträskområdet 
tillsammans med Kiruna kommun och andra berörda aktörer, till exempel 
lokalt näringsliv och Länsstyrelsen. Målet är ett långsiktigt hållbart trafiksys-
tem och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Torneträskområdet, samt 
möjligheter för besöksnäringens långsiktiga utveckling i ”Arctic Europe”, d.v.s. 
nordligaste Norge, Sverige och Finland. Åtgärder ska inte motverka rennärin-
gens utvecklingsmöligheter. 

Besöksnäringens strategi för området är att det utvecklas med utgångpunkt 
från den globala resenärens efterfrågan, förväntningar och krav, samt med 
hänsyn till turistföretagens behov av insatser för tillväxt.

En mycket väsentlig aspekt för att uppnå Trafikverkets och kommunens mål 
om en långsiktigt hållbar utveckling och besöksnäringens mål om områdets 
uveckling som ett globalt resmål är att områdets karaktär och identitet bev-
aras, stärks och utvecklas. Det förutsätter att alla, både offentliga och pri-
vata, aktörer i området tar sitt ansvar för hur befintliga och tillkommande 
anläggningar utformas, planeras och sköts. Gestaltningsprogrammets syfte 
är att utgöra en grund och ge riktlinjer för detta arbete.

Projektmål
Med de i ÅVS:en identifierade bristerna som utgångspunkt har projektmål 
formulerats: 

1. Det ska vara smidigt att ta sig till Torneträskområdet oavsett om man är 
bilburen eller inte.

2. Säkra parkerings- och passagemöjligheter av E10 och järnvägen för 
frilufts livet och besökare ska finnas kopplade till målpunkter.

3. Oskyddade trafikanter ska kunna röra sig trafiksäkert mellan målpunk-
ter inom området.

4. Gestaltningen och utformningen av väg och anläggningar ska höja 
trafikanternas uppmärksamhet, stödja den självförklarande vägmiljön 
samt stärka attraktiviteten och identiteten i orterna och fungera året 
om.

5. Standard avseende framkomlighet och säkerhet för Europaväg upprätt-
hålls.

Mål och krav för området som formulerats i andra sammanhang och 
som är relevanta för denna ÅVS:

• Kiruna kommuns trafikstrategi för området ska stödjas.

• RKMs mål om bytespunkter och tillgänglighet ska stödjas.

• Länsstyrelsens mål om tillgänglighet till kulturmiljöer ska stödjas.

• KLEF Utvecklingsinriktning för området (som bygger på SLVB, Swed-
ish Lapland Visitor Board:s strategi) ska stödjas.

• Åtgärdsförslag ska inte motverka Kiruna kommuns FÖP för Torn-
eträskområdet
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Gestaltningsprogrammets syfte
Utvecklingen av turismen och besöksnäringen men också av trafiken på E10 
och trafikeringen på Malmbanan har accelererat kraftigt de senaste åren, med 
snabba förändringar som följd. Förutom E10 och Malmbanan är området 
mellan Abisko och Riksgränsen väglöst land. Den unika natur- och kultur-
miljön och de arktiska förhållandena gör det befogat att lägga extra vikt vid 
gestaltningsfrågorna vid alla typer av fysiska åtgärder i landskapet, oavsett 
vem som genomför dem. Därför tas detta gemensamma, övergripande gestalt-
ningsprogram fram som en bilaga till ÅVS Torneträskområdet.

Med utgångspunkt i det breda anslag ÅVS för Torneträskområdet har haft 
syftar Översiktligt Gestaltningsprogram även till att ta ett brett grepp om 
helheten avseende gestaltningsfrågorna rörande utemiljön i området. Det 
anger därför översiktliga principer för gestaltningen av såväl E10 och dess 
väganläggningar som övriga markanläggningar och bebyggelse i området. 
Översikt ligt Gestaltningsprogram ska utgöra en samordnande ”ram” som 
ger förutsättningar för en sammanhållen gestaltning av olika anläggning-
ar, genomförda av olika exploatörer under lång tid. Programmet ska vägleda 
både de som arbetar med planering av åtgärder och de som utför projektering 
och byggande av åtgärderna.

I ÅVS för Torneträskområdet har behovet av ett övergripande gestaltningspro-
gram för hela Torneträskområdet uttryckts. Föreliggande Översiktligt Gestalt-
ningsprogram har däför utarbetats med utgångs punkt i ÅVS:ens gestaltning-
sprinciper. 

Översiktligt Gestaltningsprogram ska tjäna som vägledning för befintliga 
verksamheter och anläggningar för att lyfta området till en estetisk nivå som 
rimmar med statusen som internationell destination och som möjliggör bev-
arande och utveckling av områdets höga naturmiljö-, kulturmiljö- och ren-
näringsvärden. 

För varje projekt eller anläggning (nyetablering, om- eller tillbyggnad av 
befintliga) ska ett objektsspecifikt gestaltningsprogram och skötselplaner 
upprättas där gestaltningsfrågorna fördjupas, nyanseras och detaljeras – men 
framförallt integreras i projektet. Gestaltningsprogrammen ska utgå från detta 
Översiktligt Gestaltningsprogram. Skötselprogram ska syfta till att åtgärdens 
funktioner och gestaltningsprogrammets intentioner upprätt hålls över tid.
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Övergripande gestaltnings mål
Vad är gestaltning?
God gestaltning handlar om att ta tillvara platsens egenskaper. Att få anlägg-
ningar att samspela med det landskap de är placerade i. Gestaltning är inte 
synonymt med utsmyc kn ing eller planteringar utan handlar om utformning 
av helheten och alla ingående detaljer. För vägar och järnvägar handlar det 
också om att ta hänsyn till hur anläggningen upplevs, både av resenärer och av 
betraktare vid sidan av anläggningen.

Genom att arbeta medvetet med gestaltning för hela området skapas en hög 
igennkänningsfaktor och en ökad förståelse för att det är ett fjällandskap med 
känslig natur i arktisk miljö med höga natur- och kulturvärden och att det, 
trots långa avstånd, är ett sammanhållet utvecklingsområde för besöksnärin-
gen. 

Hur gestaltningsfrågor ska hanteras i planeringen styrs av ett antal lagar, pol-
icys och dokumet. Nedan redogörs för de viktigaste för detta gestaltningspro-
gram.

Vad säger lagen?
Väglagen 4§:
” Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg. Vid väghållning skall 
tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till allmänna intressen, såsom 
trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. En estetisk utformning 
skall eftersträvas.”

Väglagen 13 §:  
” När en väg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att ändamålet 
med vägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kost-
nad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och kul-
turvärden.”

Miljöbalkens lagstiftning och Sveriges miljökvalitetsmål: 

Syftar till att skapa en utveckling som är hållbar på lång sikt.

Plan- och bygglagen (PBL), 2 kap. 3 §: 
Planläggning ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk utformning 
av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.

Arkitekturpolicys och gestaltningsförutsättningar
Regeringens arkitekturpolicy
Regeringen har satt upp ett arkitekturpolitiskt mål, som beskrivs i propo-
sitionen 1997/98:117 ”Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och 
design”. Man betonar den offentliga miljöns betydelse och pekar på Trafikver-
kens stora ansvar att agera som föredömen inom området.

Trafikverkets arkitekturpolicy
2017 har Trafikverket antagit en arkitekturpolicy. Grundbultarna i policyn är 
att god arkitektur utgår från människan, byggs av kunskap och kloka ar-
betssätt och utvecklar samhället. 

• Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anlägg-
ningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra. 

• I varje skede från planering till förvaltning ska arbetet utgå från männi-
skors behov och insikter om de möjligheter och begränsningar som finns 
i såväl landsbygd som stadsbygd. Anläggningarna ska präglas av god 
arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med 
landskapet och människorna.

• Trafikverkets arbetssätt ska säkerställa god arkitektur genom att ansvariga 
har de kunskaper som behövs när det gäller teknik, estetik och människors 
villkor.

Formuleringen av ändamål med ett projekt och av projektmålen ska ta sin 
utgångspunkt i de mål som på detta sätt uttryckts i samhället. De arkitektur-
politiska målen är till exempel viktiga utgångspunkter för landskapsanalys och 
gestaltningsprogram.
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Kiruna kommuns Översiktsplan 2018 (samrådshandling dec 2017)
I förslag till ny översiktsplan finns formuleringar som anger kommunens am-
bitioner avseende gestaltning. Även om formuleringen i citaten nedan gäller 
nya centrum är de relevanta även för Torneträskområdet.

”Det är miljön utanför bostaden, livsrummet, som spelar en avgörande roll för 
att Kiruna ska vara attraktivt att bo och leva i.”

”I Kiruna bör man ha en tydlig, enhetlig skyltning och utformning av be-
lysning. Gestaltningen i nya centrum är en nyckelfråga. Det stora intresset för 
norrsken har tillfört ytterligare en anledning att besöka Kiruna. Ljusförorenin-
gar genom belysning som riktas uppåt och belyser himlen ska undvikas.”

Det goda värdskapet
Inom turism och service talas det ofta om vikten av att vara en god värd för 
kunder eller gäster. Vid ett besök ska gästen känna sig väl bemött och väl 
omhändertagen. Ett gott värdskap förutsätter att kundens upplevelse är i fokus 
redan från start. 

Att vara en god värd förutsätter att det finns ett samarbete mellan alla de 
olika aktörer som påverkar platsens utformning, miljö och funktion. Ett gott 
värdskap skapar en god miljö såväl för de som vardagligen rör sig i området 
som för de turister som besöker området någon enstaka gång.

Några viktiga punkter för ett gott värdskap och som har relevans för den fysis-
ka utformningen av utomhusmiljöer:

• Skyltningen är tydlig, enhetlig och guidar besökare rätt.

• Utemiljöer är välskötta och inbjudande.

• Slänter kring vägar, parkeringar och byggnader är välskötta och täckta 
med vegetation som passar in i det omkringliggande landskapet.

• Trafikmiljön är säker och upplevs vara trygg.

• Utformning och skyltning mm synliggör och hjälper besökaren att se och 
uppleva det man kommit hit för: oftast natur- och kulturlandskapet och 
vårt sätt att leva i Skandinavien.

Områdets olika byggda element kan bidra till att stärka landskapets karaktär. 
De kan ha prägel av och inspireras av traktens eller platsens identitet. 

Privata aktörer och företag kan påverka upplevelsen till exempel genom att 
fastigheter är välskötta och bidrar till en upplevelserik miljö. 

Entré- och Identitetsprojekt i Abisko Nationalpark
I och med att turismen har ökat, särskilt under vintertid, så har det ställt 
högre krav på hur nationalparken och omgivningen runt den ser ut och 
fungerar. Länsstyrelsen har 2014-2016 genomfört ett projekt, Entré- och 
Identitetsprojekt i Abisko Nationalpark, med syfte att rusta upp och förbättra 
tillgängligheten till Abisko nationalpark. Samtidigt har den nya nationalparks-
identiteten för Sveriges nationalparker införts. Information och hänvisnings-
skyltning enligt ett nationellt koncept har införts och en nationalparkssymbol 
i form av en guldkrona har placerats ut.

STF:s hållbarhetspolicy
I sin hållbarhetspolicy slår STF fast att man ska vara en drivande aktör för 
en hållbar turistisk utveckling i Sverige. STF ska bl.a. ta ett miljövänligt och 
socialt ansvar i allt man gör. Några av punkterna i policyn anger att STF ska:

• Respektera och värna om resmålens särdrag och förutsättningar och lokala 
natur- och kulturvärden.

• Sträva efter att uppfylla principerna för ekoturism.

• Stå för ett gott värdskap och sträva efter ökad kvalitet i våra verksamheter.

• Vara en god granne i de samhällen och omgivningar man verkar.

• Ständigt minska vår egen och våra gästers miljöpåverkan, framför allt med 
fokus på klimat, avfall och inköp av produkter och tjänster.
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Kiruna Lappland Masterplan
I Masterplan för Kiruna Lappland finns några formuleringar som relaterar till 
gestaltningsfrågor:

• Planen ska fokusera på unika och stora reseanledningar.

• Framhålla destinationens värden, ... och att prioritera de viktigaste aktivi-
teterna, sevärdheterna och den spektakulära naturen.

• Destinationens varumärke behöver representera och spegla platsens kärn-
värden och ”Unique Selling Points”.

• Styra besöksströmmarna för att möjliggöra olika typer av upplevelser i till 
exempel tysta orörda naturområden.

Malmbanans dubbelspårsprojekt
För Malmbanans dubbelspårsprojekt har ett gestaltningsprogram utarbetats 
för samtliga järnvägsplaner med principlösningar som ska styra utformningen 
av järnvägen med tillhörande banvall och byggnadselement. Syftet är att verka 
för en god arkitektur genom att samlat redovisa riktlinjer och lösningar för 
järnvägens utformning. 

Förutsättningarna för gestaltningen är att orsaka minsta möjliga påverkan på 
det befintliga landskapet. 

• Spårdragningen ska sträva efter att förläggas i anslutning till befintligt spår 
för en sammanhållen transportkorridor.

• Järnvägsspåret ska betraktas som en sammanhållen enhet som ska harmo-
nisera med omgivande miljö, både visuellt, biologiskt och miljömässigt. 

• Tillkommande passager bör främja befintliga rörelsemönster, med hänsyn 
till rennäring och möjligheten att utveckla friluftsliv. 

• Brokonstruktioner ska i möjligaste mån utformas så att vattendragen fre-
das från bropelare. 

• Bullerplank bör undvikas och i annat fall gestaltas väl. 

Planeringsprocess
Upplevelsen av landskapet bygger på att anläggningars terränganpassning, 
materialval och vegetationshantering, behandling av kringområden, 
lokalvägar, E10 och Malmbanan tillsammans skapar en helhet i samklang 
med landskapets skala, struktur och karaktär. Utöver landskapets fysiska och 
visuella förutsättningar finns också ekologiska funktioner och kulturhistoriska 
strukturer som har betydelse för anläggningars landskapsanpassning. 

Aktörerna inom Torneträskområdet kan genom ett aktivt arbete i samband 
med planerade åtgärder se till att befintliga och nya anläggningar kommer att 
upplevas som en anpassad naturlig del av det landskap som de befinner sig i.

I allt arbete, stora som små åtgärder, som berör den fysiska miljön finns ge-
staltningsaspekter. Det är viktigt att gestaltningsaspekterna bedöms utifrån ett 
större sammanhang än själva åtgärden så att man har ett helhetsperspektiv på 
miljön. Gestaltningsarbetet ska därför följa processen från det tidiga planer-
ingsstadiet, genom projektering och byggande och vidare in i förvaltnings-/
drift skedet. 

I ÅVS för Torneträskområdet identifierades ett antal gestaltningsfrågor som är 
väsentliga för området och gundläggande gestaltnings principer för fortsatt ar-
bete formulerades. Detta övergripande gestaltnings program är en fördjupning 
av dessa gestaltningsprinciper och ska utgöra underlag för fortsatt planering 
och utveckling av fysiska miljöer inom området. 

Grundläggande gestaltningsprinciper
• Anläggningar ska anpassas till de naturgivna förutsättningarna.

• Gestaltade objekt ska ha sådana dimensioner och sådan skala att de klarar 
de klimatiska förutsättningarna och behovet av snöröjning.

• Gestaltade objekt ska ha sådana dimensioner och skala att de harmonierar 
med naturens skala.

• Robusta naturmaterial som hör hemma i området ska användas.

• Härdigt och i första hand i området naturligt förekommande växtmaterial 
ska användas vid plantering eller sådd.
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• Ett skyltprogram för hela området (gärna samordnat för hela E10 Kiruna 
– Riksgränsen eller Kiruna – Narvik) utarbetas. Skyltar (för utom trafik-
skyltar, nationalparksskyltar o.dyl.) i området ska samordnas och följa ett 
fastlagt skyltprogram.

• Slänter och kantzoner vid byggnader, hårdgjorda ytor och dylikt ska 
tas omhand. De ska antingen gröngöras med för området härdiga och 
naturligt förekommenade växter, beklädas med ordnad stensättning eller 
utformas som murar av stenmaterial eller torv. 

• Bra ljusbehandling som tar hänsyn till möjligheten att uppleva norrsken. 
Krav på bra ljusbehandling gäller såväl i orterna och på anläggningarna 
som längs E10 och vid järnvägen.

• Skötselprogram ska tas fram för alla åtgärder som genomförs. Syftet med 
skötselprogrammet ska vara att säkra framtida drift och skötsel som syftar 
till att bibehålla och stärka åtgärdens funktion och gestaltning.
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Landskapets karaktärsdrag   
och karaktäristiska landskapsavsnitt

Landskapstyper - gestaltningsförutsättningar
Torneträskområdet utgörs av ett storskaligt fjällandskap med höga natur- och 
kulturvärden, med flera riksintressen och Natura 2000-värden. 

Under århundraden har området varit renbetesland som har nyttats av samer. 
För omkring 100 år sedan byggdes Malmbanan, järnvägen mellan gruvorna i 
malmfältet (Kiruna och Malmberget) och Bottenvikskusten (Luleå) respektive 
Atlantkusten (Narvik). I och med järnvägen öppnades Torneträskområdet upp 
för besökare. Turisthotell byggdes i Abisko, Börkliden, Katterjåkk och Riks-
gränsen. Längs järnvägen uppfördes banvaktarstugor och mindre stationsbyg-

gnader i rött trä med jämna mellanrum. Stora, pampiga stationshus i tegel, 
som även inrymde transformatorstationer för järnvägens el-drift, byggdes i 
Abisko och Vasserjåkk. Dessa tegelbyggnader är något av karaktärsbyggnader 
för Torneträskområdet.

Rallarvägen som löper längs järnvägen anlades när järnvägen skulle byggas för 
transporter av människor och byggmaterial. Rallarvägen har stort kulturhis-
toriskt värde. Delar av leden underhålls idag av länsstyrelsen som vandrings-
led, delar är mer eller mindre förfallna.

På 1970-talet byggdes E10 mellan Kiruna och Narvik. Med vägens tillkomst 
blev området tillgängligt för nya besökargrupper, bl.a. ökade skotertrafik-
en, och ett behov av parkeringsplatser vid anläggningarna och längs vägen 
uppstod. En ökad utbyggnad av turistanläggningarna och privata stugor inled-
des.

Än idag är området i första hand ett fjäll- och vildmarksområde där höga fjäll 
och vidsträckta vyer dominerar. Nuvarande och kommande bebyggelse i förs-
ta hand är koncentrerad till Abisko, Björkliden och Riksgränsen/Katterjåkk. 

E10 och järnvägen löper i gränsområdet mellan landskapstyperna Högfjäll 
och Sjö samt Högfjäll och Sjömosaik. 

De olika landskapstyperna medför stora och delvis olika utmaningar vid ge-
staltning:

Högfjäll
Landskapet är dramatiskt med höga, ofta branta fjällmassiv med toppar där 
snön ligger länge. Här är man ovanför trädgränsen, fjällhed och klippor möter 
glaciärer och snölegor. Landskapet har formats av jordytans veckning där de 
yngre bergarterna i väster tryckts samman mot det äldre urberget i öster. Höga 
berg har bildats, som sedan har bearbetats av inlandsis och glaciärer. Toppar 
har då rundats av och djupa u-formade dalar har skapats. I branterna kan man 
på många ställen se berggrundens veckning.

Bebyggelsen i högfjällsområdena består av ett fåtal (mest obemannade) stugor 
för fjällvandrare och enstaka renvaktarstugor. 

• Topografin innebär att höga bankar och djupa skärningar är svåra att 
undvika vid byggande av infrastruktur eller byggnader om de inte anpas-Landskapskaraktärer. Avsnittet Abisko - Riksgränsen markerat med grön ring.

Riks

Riksgränsen

Katteråkk
Vassijaure

Låktatjåkka

Tornehamn

Björkliden
Abisko Turist

Abisko Östra
Trollsjön

Kopparåsen
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sas noggrant till topografin. Slänter blir exponerade, väl synliga från stora 
områden.

• Landskapets storskalighet gör att det, sett på avstånd, ”tål” vissa typer av 
stora anläggningar (till exempel är även en hög vägbank liten i förhållande 
till omgivande fjäll). I närmiljön är anpassning till strukturer, skala, mate-
rial och färger i de nära omgivningarna viktiga för att inte en anläggning 
ska upplevas främmande och ”förfulande”.

• Den orörda naturen och vildmarkskaraktären gör att varje ingrepp medför 
stor påverkan på natur och landskap. Fjällterrängen och det arktiska kli-
matet gör att påverkad mark och vegetation ”läker” mycket långsamt. All 
markpåverkan ger skador som består länge och kräver att man hanterar 
dem aktivt och kunnigt.

Sjö 
Torneträsk är en av Sveriges största sjöar, drygt 6,5 mil lång, och sträcker sig 
genom en stor del av fjällkedjans bredd med höga fjäll både norr och söder 
om sjön. Vintertid är sjön ett viktigt kommunikationsstråk för skotertrafiken 
och fritidsfiske bedrivs från arkar, små flyttbara stugor på medar, som placeras 
över pimpelhålen i isen.

• Torneträsks sjölandskap medför med sin storskalighet liknande krav för 
gestaltningen som högfjällslandskapet. En anläggning blir inte ett domin-
erande inslag i den stora skalan, däremot blir de exponerade mot ett 
mycket stort område. 

• Björkskogen ger möjlighet att bädda in anläggningar något mer i vegeta-
tion vilket i viss mån kan motverka upplevelsen av det storskaliga landska-
pet.

• Topografin är inte lika dramatisk som i högfjällsområdet vilket gör att 
stora ingrepp blir ännu mer avvikande i landskapet.

Sjömosaik
Väster om Torneträsk sträcker sig ett område in i Norge med lägre, mer 
småbruten fjällterräng med en mosaik av vatten, från små tjärnar till stora 
sjöar, vattendrag och myrar. Jordtäcket är mestadels tunnt med mycket berg i 
dagen och området är till största delen kalfjäll, 

• Större anläggningar kan vara svåra att anpassa i det förhållandevis 
småbrutna landskapet och kräver mycket stor omsorg om utformning och 
landskaps anpassning.

• Den sparsamma vegetationen med tunt jordtäcke och mycket berg i dagen 
gör att ingrepp i landskapet “läker” mycket långsamt.

• Området är utsatt för vädrets skiftningar. Hårda vindar, kraftiga snöfall 
och stora snödjup är vanliga och ställer särskilda krav på gestaltningen av 
anläggningar. 

Högfjäll med karaktäristiska siluetter söder om Abisko.
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Karaktäristiska landskapsavsnitt
Även det storskaliga landskapet består av mindre, sinsemellan olika delar. Ett 
antal sådana delar, eller landskapsavsnitt, har identifierats. Dessa beskrivs på 
följande sidor och visas på kartan nedan. Beskrivningen fokuserar på området 
kring järnvägen och E10, det område där också all bebyggelse finns.

Abisko Östra - 
Abisko Turist

Abisko Turist - Björkliden

Tornehamn - Kopparåsen
Kopparåsen - 
Låktatjåkka

Låktatjåkka - 
Vassijaure

Vassijaure - 
Katterjåkk

Katterjåkk - 
Riksgränsen

Björkliden - Tornehamn

Landskapskaraktärer. De beskrivna landskapsavsnitten är markerade med gröna ringar och beskrivs i texten från öster (Abisko Östra) till väster (Riksgränsen).
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Abisko Turist - Björkliden

Landskapsavsnitt från öster till väster
Abisko Östra - Abisko Turist
Avsnittet får sin karaktär av Torneträsks vida sjöyta i norr och en vid björk-
skogsklädd dalgång i söder (Cuonavággi). Söder om dalgången reser sig 
höga fjäll med karaktäristiska siluetter. I den lokala skalan upplevs landska-
pet intimt, då björkskogen delvis begränsar  utblickar över det storskaliga 
landskapet. Skogen och områdets rika och unika flora ger området dess 
lummiga, gröna karaktär som är en mycket viktig del i dess identitet. Nation-
alparken med fjället Nuolja och Abiskojåkks kanjon är internationellt välkän-
da besöksmål. Abiskos klimat, i regnskugga bakom de höga fällen i väster, ger 
området exeptionellt goda förutsättningar att se norrsken under de mörka 
årstiderna.

Abisko Östra är Torneträskområdets största by. Byn ligger vid järnvägen, i 
fjällbjörkskogsbältet i sluttning mot norr och med utsikt över Torneträsk. Den 

är ursprungligen ett litet stationssamhälle med en stor pampig stationsbygg-
nad i rött tegel. Längs järnvägen ligger några klassiska “SJ-hus” i falurött trä, 
ursprungligen bostäder för järnvägsanställda. Bebyggelsen är i övrigt blandad, 
med olika hustyper, färger och material.

Abisko Turist ligger vid foten av fjället Nuolja, vid Abiskojåkks kanjon och 
utgör port till Abisko Nationalpark. Här finns STF:s turiststation, en stor 
50-talsbyggnad i rött tegel, med kringbebyggelse för besöksnäringen.

Abisko Naturvetenskapliga station ligger för sig själv i björkskogen mellan 
Abisko Östra och Abisko Turist, knappt synlig från E10.

Karaktäristiska, kulturbärande byggnader för Abisko är dels stationens och 
STF:s röda tegelbyggnader, dels de rödmålade “SJ-husen” men även Abisko 
Turist brunlaserade stugor.

Utsikt från Abisko Turist över Torneträsk och Abiskojåkks delta. “SJ-bebyggelse” i Abisko Östra.
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Aspekter att ta fasta på vid gestaltning: 

• Lummigheten, de blommande fjällen.

• Norrsken.

• Nationalparken, förhållandevis lättillgänglig vildmark.

• Respektive byggnadsmaterial, formspråk och stil i de olika delarna av 
Abisko.

Abisko Turist - Björkliden
Nuoljas mäktiga fjällsida sluttar brant mot Torneträsk i nordost. Mellan 
kalfjället och sjön är fjällbjörkskogen frodig. Den branta, jämnt sluttande 
terrängen gör att laviner är vanliga. Spår av detta syns som gator i skogen där 
träden fällts av laviner och även i form av de anlagda, svängda vallar som byg-
gts för att skydda E10 från laviner. Ingen bebyggelse finns i detta område och 
längs E10 gäller stoppförbud på grund av lavinrisken.

Aspekter att ta fasta på vid gestaltning: 

• De höga botaniska värdena.

• Lavinrisken

Gohpasvaggi (Lapporten) och Torneträsk sedda från Björkliden. Nuoljas sluttning 
till höger i bilden.

Fjällbjörkskog.
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Björkliden - Tornehamn
I Björkliden öppna sig dalar mot väster och söder. Fjällen är runt och mjukt 
formade utan dramatiska former i den stora skalan. I den mindre skalan finns 
djupt nedskurna bäckraviner med forsar och grottor. 

Byn och turistanläggningen ligger i björkskogsbältet vid järnvägen och upp 
på fjällsidan. Här har man milsvid utsikt över Torneträsk och mot Lapporten. 
Hotellet och stugbyn uppe på fjället är enhetligt byggda i trä och färgsatta i 
svart med rödbruna detaljer, vilket ger hela anläggningen en sammanhållen 
och tydlig karaktär. Byn nere vid järnvägen har en mer blandad bebyggelse 
med bl.a. “SJ-byggnader” i rött trä. Här finns också stora, öppna grusade ytor 
som används för husvagnsuppställning. I Björkliden finns Sveriges (och en 
av världens) nordligaste golfbana och Björklidens grottsystem är ett populärt 
besöksmål.

Aspekter att ta fasta på vid gestaltning: 

• Den sammanhållna byggnadsstilen, material- och färgmässigt.

• Kontrasten mellan mjuka och dramatiska former.

Tornehamn - Kopparåsen
Vid Tornehamn lämnar vägen och järnvägen Torneträsk och går in i ett mer 
uppbrutet landskap där de höga fjällen reser sig på lite mer avstånd i söder. 
Lägre fjäll med klippor och branter, sjöar och vattendrag utgör en mosaik där 
vyerna hela tiden växlar och det kan vara svårt att överblicka landskapet. Fjäll-
björkskogen blir allt glesare och mer lågvuxen mot väster. 

Tornehamnområdet är ett viktigt besöksmål med höga kulturmiljövärden. 
Här finns platsen för hamnen som var en viktig knutpunkt under järnvägs-
byggandet, Rallarkyrkogården, Tornehams kapell och lämningar av det idag 
försvunna samhället Tornehamn.   

Aspekter att ta fasta på vid gestaltning: 

• Kulturmiljön, rallarnas liv och villkor.

• Den relativa småskaligheten i landskapet.

Rallarvägen i Tornehamn.Stugbyn i Björkliden.
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Kopparåsen - Låktatjåkka
I söder blir fjällen allt högre och brantare med stup och rasbranter. I norr 
fortsätter det mosaikartade landskapet med mängder av sjöar, tjärnar och 
vattendrag. Fjällbjörkskogen blir allt glesare och ersätts av fjällhed, myrar och 
videsnår. Även de lägre bergen når över trädgränsen. 

Aspekter att ta fasta på vid gestaltning: 

• Kargheten och dramatiken i landskapet.

• De stora kontrasterna i skala mellan det småbrutna och de massiva brant-
erna.

Kärkevagge. E10 och Malmbanan vid Vassijaure i förgrunden.

Låktatjåkka - Vassijaure
Mäktiga dalgångar öppnar sig åt söder. Kärkevagge (Geargivággi) är en myc-
ket karaktäristisk u-formad dal med terrängformationer som skapats av en 
forntida glaciär. Längst in i dalen ligger Trollsjön, som med sitt exeptionellt 
klara vatten är ett av de viktigaste besöksmålen i hela området. I norr fortsät-
ter mosaiklandskapet med lågfjäll och tjärnar. Kalfjället dominerar, med fjäll-
björkskog bara i de lägsta partierna.

Aspekter att ta fasta på vid gestaltning: 

• Kargheten och dramatiken i landskapet.

• Det storskaliga landskapet.

• Kärkevagges speciella geologi och terrängformer.

Låktatjåkkas branta norrvägg.
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Vassijaure station.

Vassijaure - Katterjåkk
Mellan höga fjäll med karaktäristiska siluetter öppnar sig mäktiga u-dalar åt 
söder. I norr breder sjön Vassijaure ut sig med uddar och vikar. Här finns sam-
manhängande fjällbjörkskog endast i avgränsade partier.

Vassijaure station är en av Malmbanans karaktäristiska stora tegelbyggnader. 
I anslutning till stationen finns även några lägre trälängor som används som 
vandrarhem eller liknande, och parkerings-/husvagnsuppställningsytor. 

Katterjåkk är en ort som vuxit upp intill E10 under de senaste decenierna. 
Tidigare fanns endast turiststationen vid järnvägen och skidbackarna som är 
sammankopplade med Riksgränsens. Hotell/affär och gruppbyggda fritids-
hus i trä och målade i olika bruna nyanser ger byn en sammanhållen karaktär. 
Stora öppna grusytor för parkering och husvagnsuppställning förtar intrycket 
av försök till terränganpassning.

Aspekter att ta fasta på vid gestaltning: 

• Anpassning till den branta topografin.

• Respektive formspråk, färgsättning och stil i de olika delarna av Katterjåkk 
och i Vassijaure.

Katterjåkk. Gruppbygda fritidshus vid E10 (övre bilden). Turiststationen od järnvä-
gen (nedre bilden)
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Katterjåkk - Riksgränsen
Riksgränsfjällets branta norrsida och Vassijaures sjöyta dominerar området. 
Fjällen är mjukt formade men karga och klippiga. Trädvegatation finns bara i 
de lägst liggande delarna.

I anslutning till Riksgränsens fjällhotell har ett mindre samhälle vuxit upp. 
Hotellets långsträckta byggnadskomplex ligger tvärs över bergssidan nedan-
för järnvägen. Huvuddelen av byggnaderna är målade i rött med vita detal-
jer. Norr om E10 har flera grupphuskvarter med fritidslägenheter byggts på 
sluttningen väster om sjön. Många av byggnaderna är byggda i alpstil, med 
dominerande gavlar, och målade röda eller i gråa-vita nyanser som kontraster-
ar mot det grön-grå-bruna sommarlandskapet men smälter samman med det 
vita vinterlandskapet. 

Nere vid sjön finns stora öppna grusytor för husvagnsuppställning.

Vid den gamla lokstallsruinen vid nationsgränsen mot Norge har ett nytt 
hotell byggts, där stenruinen har integrerats med den nya träbyggnaden i 
naturnära gråbruna färgtoner.

Fjällen söder om Katterjåkk.

Riksgränsen. Hotellet med Riksgränsfjället i fonden och E10 i förgrunden (ovan).

Husvagnsuppställning och fritidshus norr om E10 (nedan).

Längst i väster ligger Björnfjäll Tullstation vid riksgränsen mot Norge.

Aspekter att ta fasta på vid gestaltning: 

• Anpassning till den branta topografin.

• Respektive formspråk, färgsättning och stil i de olika delarna av Riks-
gränsen. Överväg hur färgsättning ska anpassas till landskapet.
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Generella riktlinjer för gestaltning
Gestaltningsfrågorna – en röd tråd i all planering 
Det övergripande gestaltningsprogrammet lyfter fram de viktigaste aspekterna 
när det gäller åtgärder på befintliga och nya anläggningar i Torneträskområ-
det.

Programmet utgör en ram, en sammanhål lande grund, för hur man ska 
förhålla sig till arbetet mot det övergripande gestalt ningsmålet för Torne träsk-
området. För att lyckas krävs att varje kommande projekt eller åtgärd fångar 
upp de nyckelfrågor som tas upp i detta program samt tar med sig och arbetar 
in de generella och landskapsspecifika riktlinjer och krav som programmet 
redovisar. Upplevelsen av Torneträskområdet, oavsett om man är permanent 
boende, besökande turist eller på genomresa, färgas av hur väl anläggnigar 
- bebyggelse, infrastruktur mm - samspelar med fjällandskapet. En medvet-
en hantering av anläggningars skala, struktur och karaktär i förhållande till 
omgivande natur- och kulturlandskap, klimatiska och ekologiska förutsättnin-
gar ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av området. 

Det krävs att alla parter arbetar aktivt med landskaps-  och gestaltningsfrågor-
na, vilket ställer krav på både kompetens och delaktighet i plane rings-  och 
projekteringsarbete.

Inom Torneträskområdet genomförs olika projekt och åtgärder av olika ak-
törer och med olika lång tidshorisont. 

• I turistorterna i området planerar olika aktörer och byggherrar olika ut-
vecklingsprojekt och utbyggnader av såväl turist-, fritids- som permanent 
boende, med service, parkeringar, gång  och cykelstråk, leder mm.  

• Längs E10 kommer, förutom löpande underhållsåtgärder, åtgärder att 
utföras för att förhöja trafiksäkerheten och tillgängligheten enligt vad som 
framkommit i ÅVS. 

• Längs Malmbanan sker åtgärder för att vidmakthålla trafikerbarheten och 
planering av utbyggnad till dubbelspår pågår. 

• Anläggningar för renskötselns behov kommer att underhållas, utveckas 
och förnyas.

Bebyggelse, anläggningar och infrastruktur inom Torneträskområdet 
ska vara sammanhållna, omsorgsfullt gestaltade och väl landskaps-
anpassade anläggningar, som lyfter besökarens upplevelse och stärker 
landskapets funktioner genom att:

• Lokalisering och utformning av anläggningar samspelar med och 
inordnar sig i landskapet.

• Landskapets karaktäristika lyfts fram.

• Bebyggelse, väg- och järnvägsanläggningar utformas så att de har 
samhörighet till platsen.

• Hög igennkänningsfaktor skapas.

För samtliga åtgärder, avseende såväl väg, järnväg som besöksnäringens och 
andras anläggningar, ska den gemensamma målbilden för Torneträskområdet 
eftersträvas:
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Exempel på utemiljöer i 
området som inte direkt för 
tankarna till orörd fällmiljö. 
Markbehandlingen ger ett 
slarvigt och oordnat intryck, 
vid entré till en turistan-
läggning, vid en servering 
och vid stugområde och 
husvagnscamping. 

Gestaltningsmässiga utmaningar
Antalet besökare ökar stadigt och utgörs allt mer av internationell turism 
året runt. För de internationella besökarna är de viktigaste attraktionerna 
den orörda naturen, det arktiska klimatet, midnattsolen och norrskenet. För 
inhemska och nordiska besökare är möjligheterna till skid- och skoteråkning 
och fjällvandring de viktigaste besöksorsakerna.

Många av dagens anläggningar har haft fokus på vinterturismen, när mark-
en täcks av ett tjockt snötäcke. Man har då ofta inte lagt någon vikt vid hur 
omgivningen ser ut vid barmark. Därför omges många byggnader, parkerings-
ytor mm av markytor som inte har tagits omhand och som ger ett slarvigt och 
ofärdigt intryck. Till höger visas ett kollage av bilder från området som illus-
trerar detta.

Även skyltningen av privata turistanläggningar, butiker etc har något av “vilda 
västern” över sig. Skyltar av olika typ, storlek och standard står placerade utan 
inbördes samordning och ger sammantaget ett oordnat och skräpigt intryck. 
Inte heller Trafikverkets skyltning är alltid samordnad.

För att bibehålla och utveckla områdets attraktivitet är det av största vikt att all 
exploatering och andra former av anläggande sker med stor hänsyn till natur-
miljön och kulturmiljön. 

Alla aktörer i området har ett ansvar för att standarden på markanläggningar, 
byggnader, omgivningar kring byggnader och utemiljön som helhet i anslut-
ning till anläggninar lyfts till en standard som står i samklang med Torn-
eträskområdet som en internationell destination med vildmarksprägel.

Med ökad turism under de mörka årstiderna ökar behovet av utomhusbe-
lysning. Samtidigt kan olämpligt utformad belysning motverka områdets 
attraktivitet; möligheterna att se norrsken och att uppleva den orörda vild-
marken.

Områdets värde för rennäringen ställer krav på att planera anläggningar och 
åtgärder så att skador på för rennäringen viktiga markområden samt störning-
ar genom t.ex ljus, ljud och människors rörelser undviks på strategiska platser.
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Vildvuxen skyltflora.

Vägskyltar utan samordning.

Slänter och sidoområden som lämnats utan 
att ställas iordning ser ofärdiga och slarviga 
ut och tyder inte på någon omsorg om miljön 
(ovan och till vänster). Busshållplatsen ovan 
inbjuder inte direkt till bussresor och gång- 
och skoterpassagen under E10 och järnvägen 
till vänster är inte användarvänlig vid bar-
mark.

Mindre lyckad utbyggnad av entré till i övrigt väl gestal-
tad byggnad med tydlig karaktär. Grundläg gningen ger 
ett tillfälligt intryck och utformning och färgsättningen 
knyter dåligt an till byggnaden, trots den blå färgen 
(ovan och ovan till höger). Abiskoområdet är känt för sin 
rika flora. Detta skulle kunna åskådliggöras genom vilka 
blommor man väljer att plantera vid entrén.

Här har man gjort en ansats, men 
inte nått hela vägen fram.



22

Grundläggande gestaltningsprinciper
För att uppnå målen behöver alla åtgärder följa dessa grundläggande gestalt-
ningsprinciper:

• Anläggningar ska anpassas till de naturgivna förutsättningarna.

• Ny- eller tillbyggnader i bebyggelse och anläggningar, samt andra typer 
av gestaltade objekt eller strukturer ska ha sådana dimensioner och skala 
att de harmonierar med naturens skala.

• Ny- eller tillbyggnader i bebyggelse och anläggningar, samt andra typer 
av gestaltade objekt eller strukturer ska ha sådana dimensioner och 
sådan skala att de klarar de klimatiska förutsättningarna och behovet av 
snöröjning.

• Robusta material som natur- och/eller kulturhistoriskt är förankrade i 
området ska användas.

• Formspråk, material och färgsättning på tillkommande byggnader 
samt vid förändring av befintliga byggnader ska anpassas till de lokala 
förutsättningarna i den specifika orten. Exempel på god terränganpassning av villa i Riksgränsen.

Exempel på stensättning (glacis) intill Malmbanan. För ett 
mer välordnat intryck bör vegetationsuppslag hållas efter.

Exempel på väl utförd kallmur vid Abiskojåkk.Materialval och form har inspirerats av intillig-
gande byggnad. Ny och gammal järnvägsstation i 
Abisko Östra.

• Härdigt och i första hand i området naturligt förekommande växtmate-
rial ska användas vid plantering eller sådd.

• Gestaltningen ska ta hänsyn till och främja ekologiska samband och 
funktioner.
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Exempel på kallmur som stöd-
mur. Den skifferartade berg-
grunden ger flata stenar som 
lämpar sig väl som byggnads-
material för kallmurar.

Exempel på väl utförd gabion 
som stödmur. Gabionens nät 
är nog kraftigt för att hålla 
formen och stenarna är satta 
så att utsidan får en slät yta.

Det finns gott om vilda växter i området 
som fungerar bra att plantera, och som 
ofta finns att köpa i handelsträdgårdarnas 
sortiment.

Lokalt byggnadselement att 
inspireras av: snöskärm.
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Gestaltningsåtgärder 
• Påverkan på naturmark ska begränsas till minsta möjliga, återetabler-

ing av vegetation tar tid eller kan helt utebli i det arktiska/alpina klimatet. 
Den orörda naturen är områdets största tillgång! 

• Anpassning till befintlig topografi bör så långt möjligt eftersträvas. 
Större skärningar och uppfyllnader ska generellt sett undvikas. Målsät-
tningen ska vara att bevara naturmarken så nära byggnader och anlägg-
ningar som möjligt. 

• God landskapsanpassning kan undantagsvis göra större åtgärder gestalt-
ningsmässigt motiverade. 

• Påverkad mark ska tas omhand; gröngöras med för området naturligt 
växtmaterial, beklädas med ordnad stensättning eller utformas som murar 
av stenmaterial eller torv. Stenmurar kan utföras som kallmurar, gabioner 
eller glaciser. Inklädnadssten ska undvikas av estetiska skäl och på grund 
av risk för frostsprängning. Bearbetningsgraden ska anpassas till omgiv-
ningen. I småskaliga rumsligheter eller stråk där människor rör sig till fots 
ska bearbetningsgraden vara högre. Samtliga anläggningar ska harmoniera 
med omgivande fjällnatur.

• Annonsering av orterna längs E10. För trafikanter längs E10 ska pas-
sagen av orterna tydliggöras. Prioriterade orter är Abisko Östra, Abisko 
Turist, Björkliden, Katterjåkk och Riksgränsen. I kartan på nästa sida visas 
de prioriterade orterna med röda prickar. Syftet med att tydligare annon-
sera orterna är att ge trafikanter på E10 tydliga signaler att man kommer 
till områden med mer komplex trafiksituation, med in- och utfarter och 
fler människor som rör sig på och omkring vägen. 

Annonseringen ska ske genom en förfinad bearbetninggrad av vägens 
sidoområden och trafikanläggningar. Den stora snömängden en stor del 
av året gör dock att åtgärder i marken får begränsad effekt, därför behövs 
även åtgärder som har effekt när marken är snötäckt. Ett par förslag på hur 
sådan annonsering kan utformas visas här intill. 

Betydande platser, som inte är att betrakta som orter (t.ex. Trollsjön, 
Tornehamn och Kopparåsen/Vadvetjåkka nationalpark, se karta på nästa 

Ett förslag till sammanhållande 
gestaltningsåtgärd är att orterna 
markeras med en ca 6 m hög trian-
gulär stålpelare med ortens namn med 
stora, tydliga bokstäver i vitt, refle-
kterande material. Pelaren står i en 
stenfot, utformad som en kallmur och 
byggd av lokalt stenmaterial som ger 
en förankring i platsens natur. 

sida, liten röd prick), tydliggörs genom ökad bearbetningsgrad i vägens 
sidoområden och föreslås markeras på samma sätt men i mindre skala/
färre bågar.

Pelarens respektive bågarnas höjd gör att de är fullt synliga även vid stora 
snömängder. Reflekterande material gör att pelare eller bågar är väl synliga även i 
mörker i fordonslyktors sken, utan att de behöver förses med belysning. 

Ej eftergivligt material måste av trafiksäkerhetsskäl placeras utanför vägområdet. 

Förslag från Kiruna kommuns Ansats 
Skyltprogram. En ram av stålprofiler med 
integrerat ljus eller reflekerande material 
välkomnar och aktiverar vägen till desti-
nationen. I sin enkelhet presenterar den 
ett uttryck som sedan återkommer i skylt-
programmet. 
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Platser som markeras med ortsnamnspelare eller bågar (stor röd prick) respektive liten pelare/färre bågar (liten röd prick). Fotomontage av ortsnamnspelare på fyra av plat-
serna.
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• Skyltningen ska samordnas inom varje ort. Kiruna kommun har 2015 
tagit fram en ansats till skyltprogram som syftar till att ge visuellt sam-
manhållen information och stärka kommunens identitet. Skyltar i områ-
det (för utom trafikskyltar, nationalparksskyltar, fornvårdsskyltar o.dyl.) 
bör bidra till att stärka Torneträskområdets specifika karaktär och ska 
samordnas och anslutas till Kiruna kommuns skyltprogram. 

Vid infarten till varje ort sätts en samlad skylt med vägvisning/översikt-
skarta för de verksamheter på orten som vill ha skyltning. Skylten förses 
med diskret belysning. Utformningen av de gemensamma skyltarna ska 
vara samma för samtliga orter i området, om möjligt samordnat för hela 
E10 Kiruna - Riksgränsen.

Inom orterna sätts skyltar för de olika företagen och verksamheterna i 
anslutning till respektive verksamhet. Skyltarna ska utformas enligt den 
för hela området gemensamma modellen avseende form, färg, storlek och 
placering.

Belysning av skyltar ska vara återhållsam. Inga lysande skyltar bör före-
komma.

För skyltar inom detaljplanelagt område krävs bygglov. Utanför detalj-
planelagt område är länsstyrelsen tillståndsgivare. Skyltar längs E10 kräver 
tillstånd av Trafikverket.  

• Återhållsam och bra ljusbehandling gäller längs E10, i orterna och 
på anläggningarna. Upplevelsen av natthimlen och norrsken är en av 
områdets viktigaste attraktioner. Belysning ska därför begränsas till de 
platser där belysning är befogad, som entréer och gångstråk. Längs E10 
belyses endast ”kritiska punkter” som vägkorsningar och busshållplatser. 
Belysnings anläggningarna ges en enkel och funktionell utformning som 
låter det belysta området eller objektet få spela huvudrollen. När belysnin-
gen inte är tänd bör anläggningen vara diskret och inte konkurrera med 
omgivande landskap. Vid lokalvägar och gångytor som ska belysas an-
vänds därför i första hand armatur direkt på rak stolpe. Stor vikt läggs vid 
bra ljusbehand ling. Ljusföroreningar (t.ex uppåtriktat ljus) och bländning 
ska undvikas. Belysningsanläggningen ska inte ge mer ljus än som behövs 
för ändamålet. Bakåtfallande ljus ska beaktas och anpassas efter platsen. 

Exempel ur Kiruna kommuns Ansats Skyltprogram.

Belysning av gångytor med armatur på rak stolpe. Belysning av vägkorsningar, 
busshållplatser et.c. med armatur på rak stolpe med arm. Det är viktigt att pro-
portionerna mellan stolphöjd och arm beaktas för att helheten ska bli harmonisk. 
Lämpligt förhållande är 4:1.
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Gestaltning av E10 och Malmbanan
Förutsättningar och nuläge
E10 och Malmbanan följer gränsen i det storskaliga landskapet mellan hög-
fällsområdet i söder och det öppna, vidsträckta sjölandskapet i norr. Vägen 
följer på så sätt terrängens struktur väl. Vägbanan är smal, och även i den 
mindre skalan är vägen följsam mot terräng och topografi och upplevs till 
största delen som en del av sitt landskap. 

Den europeiska landskapskonventionen lyfter fram tillgängligheten för 
landskapets olika bru kare, till exempel det rörliga frilufts livet och turister. In-
frastrukturen i sig är en karaktärs bärare som omfattar såväl E10 som Malmba-
nan och Rallarvägen. Här finns en stor potential att både bevara, utveckla och 
fortsätta bruka kulturarvet. Möjligheter att stanna längs vägen gör landskapet 
tillgängligt. Tillgängligheten är beroende av att det finns fungerande parker-
ingsplatser och busshållplatser på strategiska platser längs E10.  

Vägens sidoområden är till största delen beväxta gräs eller med naturlig 
vegetation som har självsåtts i slänterna. I vissa utsatta grus- eller sprängstens-
slänter har endast lavar etablerats, vilket är ett tecken på det hårda klimat som 

E10 följer gränsen i det storskaliga landskapet mellan högfällsområdet i söder och 
det öppna, vidsträckta sjölandskapet i norr.

Exempel på sidoterräng längs E10 i Torneträskområdet: Bergskärning (uppe till 
vänster), krosslänt som möter blockterräng (uppe till höger), grässlänt som möter 
risvegetation (nere till vänster), obehandlad grusplan med krosslänt (nere till höger).
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råder i området. Vägen passerar äver flera bergskärningar där berggrundens 
struktur och veckning syns tydligt.

Vintertid är det stora snömängder i större delen av området. Vägen kantas då 
av höga plogvallar och vissa av bergskärningarna täcks av isfall.

Busshållplatser längs sträckan är endast markerade med busshållplatsstolpe 
och kan vara svåra att hitta. Väderskydd, yta för väntande resenärer, turlistor 
etc saknas generellt.

Gestaltningsmässiga utmaningar
Vägens begränsade bredd, dess horisontal- och vertikalradier är förutsättnin-
gar för dess goda anpassning till den storslagna fjällnaturen. För att den goda 
anpassningen ska kunna bibehållas ställs stora krav på utformningen av vägen 
vid åtgärder som t.ex. syftar till att höja framkomlighet eller trafiksäkerhet. 
Vägen som ett “naturligt” inslag i landskapet ska beaktas vid alla förändringar 
av vägen eller dess sidoområden.   

Det arktiska klimatet ställer speciella krav på vegetationshantering. Svårighet-
en att etablera nya växter gör att det är extra viktigt att i största möjliga mån 
bevara och skydda befintlig vegetation. Detta gäller både högre vegetation 
(träd, buskar) och markvegetation. Endast väl härdigt växtmaterial, som inte 
är främmande i miljön, ska användas. 

Vyer och utblickar från vägen ska beaktas vid alla åtgärder.

Gestaltningsåtgärder 
Generellt
• Eventuella ombyggnadsdelar ska visuellt upplevas som en integrerad del 

i omgivande landskap genom att följa landskapets form, rytm och skala. 
Vägprofilen ska följa med terrängen för att vägen ska upplevas logisk i 
landskapet, både sett från vägen och från omgivningen. För järnvägen, 
där detaljanpassning av linje och profil till lokala terrängformer är svår att 
genomföra, kompenseras detta genom omsorgsfull utformning av sidoom-
rådena. 

Krosslänter liksom andra ställen där markvegetationen har avlägsnats förblir obev-
äxta under mycket lång tid.

Vägen kantas vintertid av höga plogvallar.
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• Möjligheterna att bibehålla eller skapa nya utblickar mot karaktärsgivande 
avsnitt eller viktiga landskapselement utnyttas för att skapa orienterbarhet 
och igenkänning.

• Befintliga lokalvägnät utnyttjas och kompletterande länkar anpassa till 
detta för att även sidovägnätet ska bli en integrerad del av landskapet.

• I orternas närområden, där trafikanter rör sig långsamt, ska stor omsorg 
läggas på utformning och material. I småskaliga rumsligheter eller stråk 
där människor rör sig till fots ska bearbetningsgraden vara högre. Mel-
lan målpunkter där vägens omgivningar upplevs i högre hastighet bör 
bearbetningsgraden vara lägre. Denna typ av differentiering bidrar till att 
trafikmiljön blir mer självinstruerande.

Sidoområden, slänter och masshantering
• Utformningen av sidoområden är en nyckelfråga vad gäller vägens/järn-

vägens landskapsanpassning ur både visuella, ekologiska och kulturhis-
toriska aspekter. Åtgärder i sidoområden ska utformas så att skärningar, 
bankar och övergångar mellan dessa så långt som möjligt anpassas efter 
det omgivande landskapets former och vegetation.

• Väg-/järnvägsslänter och kantzoner ska tas omhand. En välskött anlägg-
ning bidrar till att hela landskapet känns väl omhändertaget. Slänter och 
kantzoner ska antingen gröngöras med för området härdiga och naturligt 
förekommenade växter, beklädas med ordnad stensättning eller utformas 
som murar av stenmaterial. 

• Erosions skydd av krossmaterial ska undvikas. Nödvändiga erosionsskydd 
ska täckas med avbaningsjord för att naturlig vegetation ska kunna eta-
bleras. 

• Uppläggning av överskottsmassor inom området ska i största möjliga 
mån undvikas. Då massuppläggning inte kan undvikas ska placering och 
utformning av uppläggningsytor ske med stor omsorg och hänsyn till 
naturförhållandena och kulturmiljön på platsen. Särskild vikt ska läggas 
vid att utforma ytan topografiskt så att den harmonierar med landskapet. 
Detta kan ske antingen genom att ytan utformas för att smälta in och se ut 
att vara en naturlig del av landskapet, eller genom att medvetet och avsikt-
ligt bryta av och tydligt vara ett byggt objekt. 

Vegetationstäckning
• För ytor som ska gröngöras ska avbaningsmassor från närområdet använ-

das. Syftet med detta är att ge bästa förutsättningar för lokalt, naturligt 
förekommande växter att etableras på ytan. Intransporterad jord inne-
håller i allmänhet för området främmande växter och har en sammansät-
tning som inte stämmer med omgivande, naturlig jord. 

Stödmurar
• Stödmurar utformas som murar av stenmaterial. Stenmurar kan utföras 

som kallmurar, gabioner eller glaciser. Inklädnadssten ska undvikas av 
estetiska skäl och på grund av risk för frostsprängning. Anläggningarna 
ska harmoniera med omgivande fjällnatur.

Broar och portar
• Planskilda passager bör i första hand läggas under vägen/järnvägen för 

att utblickar inte ska hindras av bro och anslutande vägbankar. Naturliga 
terrängformer ska i möjligaste mån nyttjas för planskilda passager.

• Ekodukter bör anläggas där naturliga terrängformer ger visuellt stöd åt 
anläggningen. Genom terrängmodellering anpassas ekodukten och dess 
sidoområden till omgivande terräng. Markytan ska behandlas så att den 
liknar omgivande naturlig mark.

• Broar över väg eller järnväg bör uppfattas ligga horisontellt över vägen/
järnvägen för att upplevas som stabila konstruktioner tillhörande väg-/
järnvägsanläggningen. 

• Broar och portar ska upplevas som så öppna som möjligt med landfästen 
med så lite synliga betongytor som möjligt. Brokoners lutning anpassas till 
omkringliggande terrängs lutning, antingen så att slänterna kan gröngöras 
utan att jorden eroderar bort eller att de stenkläs. Som jordtäckning ska 
avbaningsmas sor från området användas. Utformningen av varje specifik 
bro ska studeras vidare i ett objektspe cifikt gestaltningsprogram. 

• Slänter under broar (i regnskugga) ska kläs med ordnad sprängsten. Ste-
narna ska vara från bergsschakter i närområdet. Ytan ska vara jämn och 
storleken på stenarna ska stå i proportion till bron och ytans storlek. Även 
koner vid befintliga broar ska vid behov åtgärdas.  



30

Busshållplatser
• Busshållplatser utformas enligt samma princip i hela området och ges en 

gemensam, lätt igenkänd gestaltning. 

• Plattform görs 3-4 m bred så att väntande resenärer med packning och 
skidor ryms även när det är gott om snö. Till hållplats ska gångförbindelse 
ordnas. Bussfickans bredd ska vara minst 3,1 m för extra plats vid stora 
snömängder.

• Hållplatser förses med väderskydd som ges gemensam, för Torneträskom-
rådet eller för E10 väster om Kiruna, specifik gestaltning. I väderskydden 
görs turtidtabeller tillgängliga, på sikt bör ett gemensamt system för digi-
tala turlistor med aktuell trafikinformation införas. 

Vägutrustning, belysning
• E10 och Malmbanan har skiftande utrustning idag. Grundprincipen för 

tillkommande utrustning är att den utförs enligt objektspecifikt gestalt-
ningsprogram som följer det övergripande gestaltningsprogrammets 
intensioner. 

• Skyltar bör samordnas och placeras med hänsyn till tydlig het, orienter-
barhet och helhetsintryck. Antalet skyltar bör begränsas och placeringen 
göras så att de inte hindrar utblickar mot landmärken eller vyer. 

• Vägbelysning anläggs i ”kritiska punkter” som avfarter, korsningar och 
busshållplatser. Utformningsprinciper enligt beskrivning i avsnittet Ge-
staltningsprinciper. Antalet stolpar ska hållas nere. 

• Låg pollarbelysning undviks då den har begränsad funktion vintertid. 
Eventuell effektbelysning ska samordnas och omfattas av respektive 
objektspe cifika gestaltningsprogram.
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