
 

 

STF KEBNEKAISE FJÄLLSTATION 
- SÅ TAR DU DIG HIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
19 kilometer från närmsta väg, i en vacker dalgång vid foten av Sveriges högsta berg – 
här hittar du Kebnekaise Fjällstation.  Vandringen hit tar dig genom björkskog, över 
fjällhedar och upp på kalfjället och fina dagar kan du njuta av en spektakulär utsikt över 
Kebnekaisemassivet.  
Vandringen börjar i Nikkaluokta, där vägen slutar och fjällvidderna tar vid. För att ta dig 
ut till stationen finns flera tillvägagångssätt. I detta infoblad tar vi dig igenom de olika 
alternativen steg för steg, från din ankomst till Kiruna, fram till vår dörr!  
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KIRUNA TILL NIKKALUOKTA 

 
 

Från Kiruna till Nikkaluokta tar du dig smidigast med buss. Länstrafikens buss Linje 92 
avgår ifrån Kiruna två gånger dagligen under säsong. Du kan välja att hoppa på bussen vid 
antingen Kiruna busstation eller Kiruna Järnvägsstation. Vad som passar just dig beror på 

hur och när du väljer att ta dig till Kiruna. 
 

 

Om du anländer till Kiruna med: 
 
 

Tåg 
Från Järnvägsstationen kan du ta 

Länstrafikens buss direkt till Nikkaluokta. 
Bussen avgår två gånger dagligen enligt 

tabell nedan. 
Järnvägsstationen i Kiruna ligger ca 1,5 km 
från själva stadskärnan. Om du har tid och 
vill passa på att upptäcka Kiruna stad, kan 

du enkelt ta transferbussen in till 
busstationen och centrum. 

Transferbussen är avgiftsfri och trafikeras i 
anslutning till varje 

ankommande/avgående tåg. 
 

Flyg 
Från flygplatsen kan du lätt ta dig in till 
Kiruna busstation med hjälp av flygbuss 

eller taxi. Flygbussen avgår i anslutning till 
varje reguljärt flyg till/från Stockholm-

Arlanda Airport. 
 

Taxi bokas direkt hos Taxi Kiruna AB via 
telefon 0980-12020. 

 
 
 
 

 
 

Kiruna – Nikkaluokta 
 

Hållplats Tid Tid 

Kiruna Busstation 10.00 14.50 

Kiruna Järnvägsstation 10.10 15.00 

Nikkaluokta  11.10 16.00 

 

Nikkaluokta – Kiruna 
 

Hållplats Tid Tid 

Nikkaluokta 11.30 16.20 

Kiruna Busstation 12.30 17.20 

Kiruna Järnvägsstation 12.40 17.30 

 
Busstider gäller 2017-06-16 till 2017-09-24, för priser se ltnbd.se. 
 

  
 
 

 
Bussresan tar ca 1 timme. Väl framme i Nikkaluokta stannar bussen på parkeringen utanför 
Nikkaluokta Sarri AB. Titta in i den trevliga receptionsbyggnaden för ett mål mat, få tips om 
området och ta del av den samiska kulturen. Här finns också möjlighet att sova för natten 
innan du börjar din vandring vidare ut på fjället.   

Telefon: 0980-550 15   E-post: info@nikkaluokta.com Webb: nikkaluokta.com    



 

 

NIKKALUOKTA TILL KEBNEKAISE FJÄLLSTATION 
 
Från Nikkaluokta till Kebnekaise fjällstation väntar nu 19 km med härlig fjällvandring.  
De första 5 km fram till sjön Laddjujavri består av lätt vandring genom björkskog. Väl 
framme vid sjön hittar du restaurang Enoks, här kan du stanna till för ett mål mat eller 
något enklare tilltugg innan du fortsätter din vandring. Vill du kan du välja att härifrån ta 
båt över Laddjujavri (för mer info se nedan).  
 
Leden fortsätter sedan längs med dalgången och Laddjujavri innan den så småningom 
viker av och börjar slingra sig uppför fjällsluttningen mot stationen.  
De sista kilometerna fram till stationen öppnar landskapet upp sig och terrängen blir något 
brantare. Vandringen tar vanligtvis mellan 5-6 timmar. 
 
 

Båt över Laddjujavri 
 

Om du vill korta ner vandringen kan du välja att ta båt över sjön Laddjujavri.  
Båtfärden är 6 km lång och tar mellan 20 och 30 minuter.  

Avgångstider 16 juni -17 september 

Från nedre båtbrygga mot Kebnekaise: 9.00   10.30   13.00   15.00* 18.00 

Från övre båtbrygga mot Nikkaluokta: 9.30   11.15   13.45   15.30* 18.30 

*Turen 15.00 & 15.30 trafikeras 10 juli till 20 augusti.  

Pris: Enkel tur 350 sek. Barn i målsmans sällskap t.o.m. 15 år 175 sek. Hund 100 sek. 

 

Helikoptertransport med Kallax flyg  

För dig som letar efter ett alternativ till vandringen, kan du välja att ta helikopter upp till 
stationen. Kallax flygs linjetrafik mellan Nikkaluokta och Kebnekaise fjällstation avgår två 
gånger dagligen under högsäsongen och en gång under sensommaren enligt tabell nedan.  
 
26 juni – 31 augusti      1- 24 september  
Avg. Nikkaluokta 08:30 & 17:00    Avg. Nikkaluokta 08:30 
Avg. Kebnekaise 08:45 & 17:15    Avg. Kebnekaise 08:45 
 
Pris enkel väg (inklusive 1 väska á 20kg):  
Vuxen 850kr. Barn 2-11år 500kr. Barn 0-2år gratis. Bagage 300kr. Hund 300kr 
 
Biljett löses på plats på helikopterbasen i Nikkaluokta 30 minuter innan avgång eller kvällen 
innan i receptionen på Kebnekaise fjällstation. Ingen bokning behövs, biljett löses på plats. 

 
 

Telefon: 0980-810 00  Webb: kallaxflyg.se 

Telefon: +46 (0)73–03170 27 E-post: info@enoks.se Webb: enoks.se 



 

 

ATT TÄNKA PÅ INFÖR DIN FJÄLLVISTELSE 

 
Många fötter trampar våra leder varje år. Det är allt från vana fjällvandrare till personer 
som sätter sin fot i fjällen för första gången. Vi är glada att så många vill komma hit och 
njuta av vårt vackra hem, medan vi också vill lägga vikt vid det ansvar som detta medför. 
Hjälp oss bevara vår fjällvärld så att den kan fortsätta välkomna oss med sin skönhet, 
mångfald och storslagna natur. 
 

 
Nedan har vi listat några viktiga saker som vi vill att du ska tänka på inför din fjällvistelse till 
förmån för både dig, fjället och alla runt om dig. 
 
 

 Visa respekt för de djur, växter och andra människor du möter på fjället genom att 
inte förstöra och inte skräpa ner.  

 

 Vi befinner oss i renens rike. Om du ser renar eller andra djur, närma dig inte utan 
tänk på att hålla ett behörigt avstånd för att inte skrämma djuren. Det är vi som är 
gäster här! 
 

 Var noga med att dricka och äta ordentligt. Se till att alltid ha vatten och energi nära 
till hands. Fjällvatten är det godaste vattnet - drick endast vatten från vattendrag där 
vattnet rör sig, undvik stillastående vatten och grumligt glaciärvatten. 

 

 Läs på i förväg om den tur du ska göra och se till att vara förberedd oavsett vilka 
väderförhållanden eller eventuella hinder du stöter på under din vandring. Ha alltid 
med dig kläder efter alla väder och se till att du känner dig trygg i att navigera med 
hjälp av karta och kompass. Var försiktig och ta inga risker! 

 
 

 
 

 

VÄLKOMMEN! 
 

 
 
 
 

Text: Maja Oscarsson Foto: Malin Lundström 

Läs mer om din vistelse på svenskaturistföreningen.se 
 

STF Kebnekaise Fjällstation 
981 99 Kiruna 
Telefon: 0980-550 00 
E-post: kebnekaise@stfturist.se 
 

 
OBS! Tid och priser gäller för sommaren 2017 


