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SAMMANFATTNING 

Kiruna kommun utreder för närvarande området i Katterjåkk mellan E10 och järnvägen för att 

kunna upprätta en detaljplan i syfte att utveckla Katterjåkk. Syftet med denna rapport är att 

utgöra beslutsunderlag i det fortsatta planarbetet och kommande detaljprojektering. 

 

Det som Tyréns utrett är:  

 

- Höjd standard på Katterjåkkvägen 

- Parkeringsytor inom planområdet 

- Utformning av lokalgator 

- Möjlig lokalisering av vändhållplats för buss 

 

Den totala kostnaden för anläggandet av gator och parkeringsytor bedöms till ca 14 miljoner kr. 

Osäkerhetsfaktorn är hög då det är svårt att skatta djup till förmodat berg utan att borrprover 

tagits i området.  
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Kiruna kommun utreder för närvarande området i Katterjåkk för att kunna upprätta en detaljplan 

i syfte att utveckla Katterjåkk (se karta 1). Bland annat planeras det för fler bostäder, 

fritidshustomter, stugor och turistverksamhet. Tyréns har fått i uppdrag av Kiruna kommun att 

utreda gator, vägar och andra trafikytor inom planområdet. Syftet med denna rapport är att 

utgöra beslutsunderlag i det fortsatta planarbetet och kommande detaljprojektering. 

 

 

Karta 1: Kartan visar planområdet som ligger till grund för denna utredning. Källa: Dagvattenutredning, 

Ramböll, 2019 
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2 AVGRÄNSNINGAR 

I arbetet har Tyréns utgått från en överbyggnadstjocklek ca 500 mm på gator, vägar och 

parkeringsytor vilket är en tjocklek som är vanlig för gator med låga trafikmängder.  

 

Det bör också påpekas att utseendet på slänter, då vägen ligger i skärning, kan se annorlunda ut 

i detaljprojekteringsskedet. I det skedet bör det finnas geotekniska borrprover som ger en 

klarare bild över djupet till förmodat berg, vilket kan resultera i mindre släntutbredning. 

 

3 UNDERLAG 

 

Denna utredning bygger på följande underlag: 

 

• Åtgärdsvalsstudie Torneträskområdet (Trafikverket, 2018) 

• PM Fördjupning Katterjåkk (Trafikverket, 2018) 

• Katterjakk_2019_vers9. Föreslagen detaljplan i dwg-format, (Kiruna kommun, 2019) 

• Dagvattenutredning detaljplan Katterjåkk (Ramböll, 2019) 

• Geoteknisk utredning inför ny detaljplan Katterjåkk Riksgränsen 1:6 (Tyréns, 2019) 
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4 TRAFIKTEKNISK UTREDNING 

4.1 OMFATTNING 

Den trafiktekniska utredningen omfattar 

utredning av: 

 

• Parkeringsyta norr om E10 (1) 

• Lokalgata med separering för gång – 

och cykel (2) 

• Bussgata med vändhållplats (3) 

• Katterjåkkvägen (4) 

• Parkeringsyta öster om Katterjåkkv 

(5). 

• Lokalgata 1-3 (6,7,8) 

• Vändhållplats Katterjåkkvägen och 

parkeringsyta vid serviceväg (9) 

 

 

Se karta 2 nedan.

 

 

 

 

Karta 2: Kartan visar vilka gator, vägar och andra trafikytor som har utretts. Bildkälla: Google 
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4.2  GENERELLT 

4.2.1 DIMENSIONERANDE TRAFIKSITUATION 

Gatorna i Katterjåkk har dimensionerats för referenshastighet 30-40 km/tim i utrymmesklass A 

utifrån följande trafiksituationer: 

 

Katterjåkkvägen = Bb + Bb 

Lokalgator = P + P 

Vändyta lokalgata= Los 

Vändyta bussgata= Bb 

 

Bb= Boggiebuss 

P= Personbil 

Los= oljebil/sopbil 

 

4.2.2 TYPSEKTIONER 

I VGU rekommenderas en släntlutning på maximalt 1:3 på innerslänt och bank för att minimera 

risken för att fordon ska välta vid avkörnng. I Norge används lutningar som är så branta som 

1:1,5.  

 

Exempelvis står det i ”Håndbok N101 Rekkverk och sideområder” att en lutning på 1:2 kan 

användas för vägar där: 

 

-  hastigheten är ≤ 60 km/h 

-  trafikmängderna understiger 4000 fordon/dygn 

-  höjdskillnaden från släntfot till vägytan understiger 5 m. 

 

Tyréns bedömer att en lutning på 1:2 för innerslänt och bank kan användas på gatorna i 

Katterjåkk med hänsyn till att trafikflödena kommer vara låga samtidigt som vägens utformning  

inte medger höga hastigheter. Fördelen är också att man sparar utrymme och minskar 

anläggningskostnaderna. 

 

I sektionerna har Tyréns tagit med måttet för stödremsa om det skulle vara så att gatorna 

kommer beläggas i framtiden. 

 

4.2.3 ÖVERBYGGNAD 

 

I detta tidiga skede har Tyréns utgått från en överbyggnadstjocklek ca 500 mm på gator, vägar 

och parkeringsytor vilket är en tjocklek som är vanlig för gator med låga trafikmängder. Den 

slutliga tjockleken på överbyggnaden fastställs i detaljprojekteringsskedet. 

 

Det bör påpekas att utseendet på slänter, då vägen ligger i skärning, kan se annorlunda ut i 

detaljprojekteringsskedet. I det skedet bör det finnas geotekniska borrprover som ger en klarare 

bild över djupet till förmodat berg, vilket kan resultera i mindre släntutbredning. 

 

4.2.4 LUTNINGAR 

 

I ”Vägar och gators utformning” (VGU) rekommenderas en lutning på 6 % och den största 

godtagbara lutningen är 8 % vilket ger låg standard. Dessa krav gäller för landsvägar och 

huvudvägar i tätort.  

 

Maximilutningen på 8 % är satt utifrån att tunga fordon ska kunna starta i backe. 8 % är också 

kravet för utryckningsfordon. Generellt kan sägas att lutningar över 10 % medför stora 

svårigheter för start och stopp i vinterväglag.  
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I tidigare utgåva av VGU finns angivet lutningskrav för gator i övriga vägnätet. Där anges att 

lutningar upp till 12 % kan accepteras för vissa typer av gator men att det då ger låg standard.  

 

I korsningar anger VGU att primärvägen inte får luta mer än 2,5 % för att uppfylla god standard. 

För att uppfylla låg standard får primärvägen luta 9 %. 

 

Att uppfylla VGU:s krav för god standard inom hela området bedöms som kostsamt samtidigt 

som terrängingreppen blir stora på bekostnad av byggbar mark. Tyréns har strävat efter att 

försöka hålla maximalt 8 % lutning på nya gator i Katterjåkk. Detta eftersom man då uppfyller 

låg standard för lutningar i korsningar och tillgodoser framkomlighetskravet för 

utryckningstrafik. 

 

4.2.5 AVVATTNING 

Avvattning av gator och parkeringsplatser sker i öppna och täckta diken. Kartan nedan visar 

avrinningsriktningen för det vatten som omhändertas av dikena inom planområdet. Diken och 

alla typer av skärningsslänter bör utföras med fullgott erosionsskydd för att förhindra skador 

under perioder med mycket vatten såsom vid snösmältning eller perioder med ihållande regn. Se 

karta 3. 

 

 

 

 

 
Karta 3: Avrinningsriktning för det vatten som omhändertas av dikena i planområdet. Blå pil visar öppna 
diken, gul pil visar krossdiken/täckdiken. Kartkälla: Google 
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4.3 PARKERINGSYTA NORR OM E10 

4.3.1 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Området norr om E10 som föreslås bli parkeringsyta utgörs idag av myrmark. I östra delen av 

området finns också en lägre bergsknalle. Väster om den föreslagna parkeringsytan finns ett 

reningsverk med en anslutningsväg från E10. Marken lutar i väster mot sjön Vassijaure och i 

öster i nordostlig riktning mot Katterjåkken. Se bild 1nedan. 

 

 

Bild 1: Området som föreslås bli parkeringsyta. Vänster i bild skymtar reningsverket och till höger i bild ser 
man bergsknallen nära E10. Bildkälla: Google 

4.3.2 FÖRSLAG TILL UTFORMNING 

TYPSEKTION 

Parkeringsytan i Tyréns förslag är totalt 34,75 m bred inklusive måttet för parkeringsgatan. Se 

figur 2.  

 

ÖVERBYGGNAD 

Eftersom området utgörs av myrmark rekommenderar Tyréns förbelastning av torv, alternativt 

urgrävning av torv och mulljord till fast botten då man anlägger parkeringsytan. I övrigt se 

avsnitt 4.2.3. 

 
LUTNINGAR 

Lutningen på parkeringsgatan som leder mot parkeringsytan föreslås få en lutning på 2 % från 

vägen som leder till reningsverket fram till början på parkeringsytan. Därefter lutar hela 

parkeringsytan – 2 % i riktning mot Katterjåkken, och – 2 % tvärleds i nordlig riktnig. 

 

AVVATTNING 

Vattnet från parkeringsgatan leds via diken till trumman som korsar infarten till reningsverket 

och vidare mot sjön Vassijaure. Parkeringsytan avvattnas via diken mot myren i nordöstra änden 

av parkeringen. Se figur 1.  

 

KORSNING 

Korsningen mot E10 bör utformas med radie 12 som medger utrymmesklass A för personbil 

med husvagn. 
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ANTAL PLATSER 

Parkeringen medger utrymme för 88 bilplatser. Det som är begränsande för antalet 

parkeringsplatser är gränsen för strandskyddet österut liksom berget i de norra delarna i 

området. Se figur 1.   

 

 

Figur 1: Förslag till utformning av parkeringsplatsen norr om E10. Utkast till detaljplanekartan i bakgrunden 

 

Figur 2: Föreslagen typsektion parkering vid E10 

4.3.3 BETÄNKANDE 

Kommunen och Trafikverket bör se över möjligheten att bygga en kanaliserad korsning med 

vänstersvängsfält på E10 utifrån trafiksäkerhetssynpunkt. 
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4.4  LOKALGATA MED GÅNG- OCH CYKELVÄG 

4.4.1 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Marken där det föreslås en lokalgata med gång- och cykelbana i detaljplaneförslaget lutar 

kraftigt från bebyggelsen och i riktning mot E10. Det finns berg i dagen inom detta område. Se 

också bild 2 nedan. 

 

 

Bild 2: Området där det planeras för en lokalgata med gång- och cykelbana, mitt i bild. Bildkälla: Google 

4.4.2 FÖRSLAG TILL UTFORMNING 

TYPSEKTION 

Gatan föreslås få en 6 meter bred körbanan, med 0,25 m sidoavstånd på ömse sidor, och en 3 

meter bred kanstensbunden gång – och cykelväg med stödremsa 0,25 m. Sidoområdena utgörs 

av krossdike med skärningsslänt på vägens södra sida, och vägbank mot E10, båda med 

lutningen 1:2. Gång- och cykelvägen bör beläggas med asfalt och förses med räcke mot 

vägbanken. Se figur 3. 

 

ÖVERBYGGNAD 

Se avsnitt 4.2.3 

 

LUTNINGAR 

Eftersom vägen kommer förses med gång – och cykelbana bör lutningarna inte överstiga kraven 

i VGU för gående och cyklande. I Tyréns förslag stiger vägen med ca 2 % i västlig riktning från 

Katterjåkkvägen.  
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Figur 3: Föreslagen typsektion lokalgata med gång- och cykelbana 

 

 

 

Figur 4: Förslag till utformning av lokalgata med gång- och cykelväg. Utkast till detaljplanekartan i 
bakgrunden. 
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AVVATTNING 

I förslaget är tanken att körbanan avvattnas mot krossdiket som sedan leder till en trumma vid 

korsningen mot Katterjåkkvägen och vidare till diket vid E10. Gång- och cykelvägen avvattnas 

direkt ned mot diket vid E10. Se också figur 4. 

 

KORSNING 

Korsningen mot Katterjåkkvägen bör utformas med radie 6 meter som medger utrymmesklass A 

för personbil. 

 

4.4.3 BETÄNKANDE 

Det kan bli aktuellt med större lutningar än 2 % i detaljprojekteringsskede för att minska 

omfattningen av arbetsmoment med bergsschakt. Den fortsatta sträckningen för gatan som 

ligger utanför planområdet behöver studeras närmare. 

 

Ett alternativ till krossdike är ha ett enkelsidigt tvärfall hela vägen mot vägbanken. Dock 

förutsätter detta att GC-vägen inte har någon nivåskillnad och/eller att krossdiket anläggs 

mellan körbanan och GC-vägen. 

 

 

4.5 BUSSGATA MED VÄNDHÅLLPLATS 

4.5.1 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Utifrån kommunens önskemål har Tyréns tittat på möjlig placering av vändhållplats för buss. 

Begränsande i detta fall har varit lutningarna i området och konflikter mellan yta för trafikareal 

och byggbar mark.  Den busslösning som presenteras nedan ligger på motsatt sida av lokalgata 

med gång- och cykelväg. Markförhållandena här är snarlika som för ovanstående lokalgata – sten 

i dagen och lutande terräng mot E10. Se bild nedan. 

 

 

Bild 3: Området där vändhållplatsen föreslås att anläggas. Bildkälla: Google 
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4.5.2 FÖRSLAG TILL UTFORMNING 

 

TYPSEKTION 

Bussgatan föreslås få en körbana på 6 m med stödremsor, 0,25m, på ömse sidor. Vändplanen 

föreslås få en radie på 14 meter. Busshållplatsens plattform föreslås få en bredd på 2 m. 

Sidoområdena utgörs av dike på gatans norra sida och skärningsslänt på gatans södra sida, 

båda med släntlutning 1:2. Se figur 5. 

 

ÖVERBYGGNAD 

Se avsnitt 4.2.3 

 

LUTNINGAR 

Bussgatan föreslås få en konstant lutning på 2,5 % i riktning från Katterjåkkvägen med ett 

enkelsidigt tvärfall på -2,5 i riktning mot E10. 

 

AVVATTNING 

Bussgatan avvattnas mot diket på norra sidan av gatan och där vattnet leds vidare till krossdiket 

utmed Katterjåkkvägen och vidare mot diket vid E10. Se även figur 6. 

 

KORSNING 

Korsningen mot Katterjåkkvägen bör utformas med radie 6 m som medger utrymmesklass A för 

personbil. För bussen kommer det medge utrymmesklass C, vilket är acceptabelt med hänsyn till 

förväntat låga trafikmängder. Utrymmesklass C innebär att bussen måste använda sig av 

motriktat körfält på både bussgatan och Katterjåkkvägen för att ta sig ut. 

 

 

 

Figur 5:Bilden visar sektion av vändytan på bussgatan. Blå linje visar befintlig mark. 
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Figur 6: Förslag till utformning av bussgata med vändhållplats. Utkast till detaljplanekarta i bakgrunden. 

4.5.3 BETÄNKANDE 

Inget att anmärka  



 

 

 

 

Uppdrag: 299000, Trafikutformning DP Katterjåkk,  2020-01-20 

Beställare: Kiruna kommun  

 

18(30) 

4.6  KATTERJÅKKVÄGEN 

4.6.1 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Katterjåkkvägen har idag en överordnad roll och betjänar verksamheterna i området. Vägen 

används av fordon som har stort behov av framkomlighet såsom varutransportlastbilar, 

turistbussar,personbil med husvagn, pistmaskiner, traktorer mm. 

 

Katterjåkkvägen har idag ett vilplan på ca 25 m innan vägen börjar stiga. Första stigningen har 

en lutning på ca 7 % som varar ca 100 m. Därefter kommer det en sträcka på ca 110 m som är 

väldigt flack. Det är utmed denna sträcka som korsningen in mot fritidshusområdet i väster är 

lokaliserad. Följande sträcka på ca 175 m har en lutning mellan 8-10 procent. Därefter kommer 

ett flackare parti med 5 % lutning som varar ca 50 m. Sista biten, en sträcka på ca 195 m, till 

porten under järnvägen har en lutning på 11-12 %.  

 

Vägen är idag belagd med asfalt. Skicket på resterande del av överbyggnaden är okänd eftersom 

inga borrprover har gjorts.  

 

Utifrån tillhandahållet höjddata kan man ana att vägen har flacka sidoområden och grunda 

diken. Det är inte känt om det finns något avvattningssystem utmed vägen, exempelvis 

dräneringsrör. 

 

4.6.2 FÖRSLAG TILL UTFORMNING 

 

TYPSEKTION 

Föreslagen sektion för Katterjåkkvägen är en körbana på 7 m med stödremsor, 0,25 m, på ömse 

sidor av körbanan. Inner – och ytterslänt/bankslänt föreslås få en lutning på 1:2. Se figur 7. 

 

Från korsningen E10 till och med fastigheten 1:140 föreslås att sidoområdena utformas som 

täckdiken/krossdiken eftersom man annars kommer in på fastighetsmark. Dikena bör minst ha 

ett djup på 0,3 m under terassytan. Se figur 8. 

 

Slänter och diken i erosionskänslig jord bör förses med erosionsskydd. 
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Figur 7: Föreslagen typsektion Katterjåkkvägen med öppna diken 

 

 

Figur 8: Föreslagen typsektion Katterjåkkvägen med täckdike/krossdike 
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ÖVERBYGGNAD 

 

Se avsnitt 4.2.3 

 

LUTNINGAR 

Tyréns förslag är bibehålla Katerjåkkvägens profil med hänvisning till avsnitt 4.2.4. Undantaget 

är sträckningen förbi lokalgata 1,2 och 3 där lutningen bör vara 8 %. Detta motiveras av att man 

då uppfyller låg standard för lutningar i korsningar och tillgodoser framkomlighetskravet för 

utryckningstrafik.  

 

 

AVVATTNING 

Mellan korsningen E10 och korsningen mot fritidshusområdet leds vattnet norrut mot E10 och 

vidare mot Katterjåkken. Mellan korsningen mot fritidshusområdet och fastigheten 1:140 leds 

vattnet söderut och via en trumma under Katterjåkksvägen i riktning mot Katterjåkken. Mellan 

fastigheten 1:140 och vändplanen leds vattnet på bägge sidorna i nordlig riktning och via 

samma trumma som ovan, vidare mot Katterjåkken. Se karta 4 nedan. 

 

 

 

Karta 4: Kartan visar avrinningsriktningen mellan korsningen mot fritidshusområdet och fastigheten 1:140. 
Bildkälla: Google 

 

KORSNING 

Standarden på korsningen mellan Katterjåkkvägen och E10 bör höjas och dimensioneras för buss i 
utrymmesklass A. 
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4.6.3 BETÄNKANDE 

Katterjåkksvägens sänkta profil förbi lokalgata 1-3 medför att slänten för diket på vägens västra 

sida hamnar innanför det som är tänkt att vara kvartersmark (se figur 10 nedan). Om kommunen 

önskar att minimera intrånget från vägen finns några alternativ att välja mellan: 

 

- Krossdike hela vägen förbi planerad bebyggelse på vägens västra sida. Måttet på dike 

och rördimension bör ses över så att det klarar flödena. 

- Smalna av Katterjåkkvägen mellan infarten till parkeringen och stationen, exempelvis en 

sektion med 1 körfält + mötesfickor 

- Vägen förses med ett enkelsidigt tvärfall och dike på östra sidan för ovanstående 

sträcka. Måttet på detta dike måste ses över så att det klarar flödena. 

 
 

 
Figur 9: Kartan visar hur stort utrymme diket på västra sidan av Katterjåkkvägen tar i anspråk av 
kvartersmarken. Utkast av detaljplanekarta i bakgrunden. 
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4.7 PARKERINGSYTA VID KATTERJÅKKEN 

4.7.1 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Marken där det planläggs för en parkeringsplats är i dag opåverkad och lutar i nordöstlig riktning. Delar av 
området utgörs av myrmark. Se karta 5 nedan 
 

 
Karta 5: Kartan visar området för den planerade parkeringsytan. Bildkälla: Google 

 

4.7.2 FÖRSLAG TILL UTFORMNING 

TYPSEKTION 

Parkeringsytan i Tyréns förslag är totalt 31,5 m bred inklusive måttet för parkeringsgatan. Se 

figur 11. 

 

ÖVERBYGGNAD 

Se avsnitt 4.2.3 

 

LUTNINGAR 

Parkeringen föreslås få en lutning på – 3 % i nordöstlig riktning och 2,5 % i västlig riktning. 

 

AVVATTNING 

Avvattning sker via öppna diken mot myren på östra sidan av parkeringen. Se figur 12. 

 

KORSNING 

Korsningen bör utformas med radie 12 meter som medger utrymmesklass A för personbil med 

husvagn  

 

ANTAL PLATSER 

Parkeringsytan så som den är utformad medger utrymme för 77 bilplatser. Se figur 12. 
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Figur 10: Bilden visar sektion av parkeringsytan. Blå linje är befintlig mark. 

 

 

Figur 11: Förslag till utformning av parkeringsytan öster om Katterjåkkvägen. Utkast till detaljplanekarta i 

bakgrunden. 

 

4.7.3 BETÄNKANDE 

Eftersom området utgörs av myrmark rekommenderar Tyréns förbelastning av torv, alternativt 

urgrävning av torv och mulljord till fast botten då man anlägger parkeringsytan.  
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4.8 LOKALGATA 1, 2 OCH 3 

4.8.1 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Marken där de tre lokalgatorna planeras att anläggas består i dag av grusade ytor som byggdes i början 
på 1980-talet. Väster om de grusade ytorna löper ett dike som hanterar vattenflödet från hela 
avrinningsområde E (Dagvattenutredning, Ramböll, 2019). Se karta 6 nedan. 
 

 
Karta 6: Området där de tre lokalgatorna planeras att byggas. Blå linje visar befintligt dike. Röd linje visar 
ungefärlig placering av gatorna i förhållande till detaljplaneförslaget. 
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4.8.2 FÖRSLAG TILL UTFORMNING 

TYPSEKTION 

Gatan föreslås få en 4 m bred körbana med stödremsor, 0,25 m, på ömse sidor av gatan. Gatan 

kommer att ha ett enkelsidigt tvärfall med dike på höger sida (söder) och en dikesanvisning med 

skärningsslänt på vänster sida (norr). Se figur 13. 

 

 

Figur 12: Föreslagen typsektion för lokalgata 1,2, och 3.  

 

ÖVERBYGGNAD 

Se avsnitt 4.2.3 

 

LUTNINGAR 

Lokalgata 1 och 2 föreslås få en lutning på maximalt 5 %. Lokalgata 3 föreslås få en lutning på 

2,5 % första 5 metrarna som fungerar som vilplan. Därefter föreslås gatan få en luting på 8 % 

fram till vändplanen som har en lutning på 5 %. Tyréns förordar maximalt 8 % lutning, se avsnitt 

4.2.4. 

 

AVVATTNING 

Vattnet från gatorna omhändertas av det högra diket (se typsektion) som leds till diket på 

Katterjåkkvägens västra sida. Se figur 14. 

 

KORSNING 

Korsningarna föreslås att utformas med radie 6 m som medger utrymmesklass A med personbil. 

 

VÄNDPLAN 

Vändplanerna bör utformas med radie 10 m om sopbil ska in och vända. Om sopbil inte har 

behov av att åka in på lokalgatorna kan en radie på 6 m användas. Vändplanerna i figur 14 är 

ritade med radie 10 m. 
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Figur 13: Förslag till utformning av lokalgata 1,2 och 3. Utkast till detaljplanekartan i bakgrunden 

 

4.8.3 BETÄNKANDE 

Dikesanvisningen nämnd i typsektionen har till syfte att förhindra vatten från ovanliggande 

terräng att rinna ut över vägytan. Avståndet från stödremsan till släntfoten är i förslaget ca 2 m. 

Tanken bakom detta avstånd är att ytan kan fungera som snölagring. Om kommunen önskar att 

minska gatuarealet kan detta avstånd minskas till 0.5 m. 

 

Gatornas profil styrs av höjden på Katterjåkkvägen. Om man önskar mindre schaktning på 

lokalgatorna kan man överväga att höja Katterjåkkvägens profil med ca 1 m, från korsningen 

med parkeringsytan öster om Katterjåkkvägen till en bit efter korsningen med lokalgata 3. 

 

Det befintliga diket som löper genom området måste flyttas. 
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4.9 VÄNDHÅLLPLATS KATTERJÅKKVÄGEN OCH PARKERINGSYTA VID 

SERVICEVÄG 

4.9.1 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Utifrån önskemål från Kiruna kommun har Tyréns även sett över om det är möjligt att anlägga 

vändhållplats i slutet på Katterjåkkvägen och en större parkering i anslutning till servicevägen 

som löper utmed Malmbanan.  

 

Inom detta området sluttar terrängen kraftigt i nordöstlig riktning. Ett dike finns i området som 

tar hand om vattnet från fjällområdet sydväst om järnvägen. Vattnet leds genom en stenkulvert 

under järnvägen och genom en betongtrumma under servicevägen och vidare till diket på västra 

sidan av Katterjåkkvägen. En tunnel under järnvägen finns belägen i höjd med korsningen upp 

mot stationen. Se karta 7 nedan. 

 

 
Karta 7: Kartan visar befintliga förhållanden vid Katterjåkk station 

 
 

4.9.2 KONSEKVENSER 

Om en vändhållplats för buss anläggs i anslutning till Katterjåkkvägen får vägen ha en 

maxlutning på 4 %. Konsekvensen blir att Katterjåkkvägen måste sänkas ca 3,6 meter i höjd med 

där vändplatsen tar slut.  

 

Då höjden på vändplatsen blir styrande för anslutande vägar kommer sista biten av 

Katterjåkkvägen (till stationen) vara tvungen att byggas om. I detta fall måste man schakta sig 

fram mot stationen upptill 4 m under nuvarande nivå och hamnar då på en lutning på 12 % på 

vägen.  

 

Vidare måste en ny anslutning byggas mellan vändplatsen och servicevägen. Denna anslutning 

kommer då ha en maximal lutning på 12 %. Det kommer heller inte finnas någon koppling till 
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tunneln under järnvägen såtillvida man inte bygger stödkonstruktion och vägräcke i slänten på 

den nya vägen upp till stationen och ansluter den gamla servicevägen till den nya i höjd med 

parkeringsytan uppe på höjden. Ett annat problem som uppkommer är att infarten till en 

byggnad öster om tunneln påverkas. En alternativ infart har inte utretts.  

 

Om man väljer att utöka parkeringsytan uppe på höjden bör man placera denna så att det inte 

krävs stora massor för att fylla ut slänterna. 

 

I övrigt kan det också krävas att man uppför stödmurar i södra änden på vändplatsen för att inte 

slänten ska slå in mot banvallen.  

 

Se också figur 15 nedan. 

 

 

 

 

 

Figur 14: Kartan visar konsekvenserna av att bygga en vändhållplats i slutet på Katterjåkkvägen. Röd 
streckad linje visar befintlig serviceväg. 
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5 KOSTNADER 

Den totala anläggningskostnaden för gator och parkeringsytor bedöms till ca 14 miljoner (se 

tabell 1 på nästa sida). Detta inkluderar påslag för byggherrekostnader, oförutsett och 

osäkerhetsfaktor.  

 

För Katterjåkkvägen har Tyréns räknat med att hela befintlig överbyggnad byts ut. 

 

Då det inte finns några borrprover gjorda är det svårt att uppskatta hur mycket av 

schaktmängderna som är bergschakt.  

 

Tyréns har räknat med att 10 % av schaktvolymerna är bergschakt för: 

 

• Katterjåkkvägen 

• Servicevägen 

• Lokalgata med GC 

• parkering norr om E10.   

• Lokalgata 3 

•  

Vidare har Tyréns räknat med att 40 % av schaktvolymerna är bergsschakt för: 

 

• Vändytan vid Katterjåkkvägen 

• Anslutningsvägen till stationen 

• Bussgata E10 

 

Något som kan konstateras är att det blir mycket överskottsmassor, något som förklaras av att 

det blir mycket schakt om man ska realisera en vändyta för buss i slutet på Katterjåkkvägen. 
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Tabell 1: Mängdförteckning för gator och parkeringsytor i Katterjåkk. 

 

2020-01-22

aktivitet/recept mängd enhet a-pris kostnad 

trädfällning 150 st 352 52800

stubbrytning 150 st 363 54450

röjning 19154 m2 3 57462

jordschakt fall A 7312 m3 39 285168

jordschakt fall B 17041 m3 44 749804

bergschakt hårdgjord yta 

fall B 5090 m3 514 2616260

fyllning fall A 7312 m3 32 233984

geotextil bruksklass N3 20737 m2 24 497688

förstärkningslager 8404 m3 239 2008556

bärlager 18019 m2 46 828874

slitlager 17644 m2 43 758692

geotextil bruksklass N3 20737 m2 24 497688

krossdike 513,992 m 270 138777,84

vägtrumma 500mm 103 m 2844 292932

vägtrumma 800mm 12 m 4603 55236

Totalt               9 128 372    

Byggherrekostnad 20%               1 825 674    

Oförutsett 20 %               1 825 674    

Osäkerhetsfaktor 20 %               1 825 674    

Total kostnad med 

påslag 14 605 395         

Katterjåkk riksgränsen 1:6
Mängdförteckning prissatt


