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Fakta
Längd: 9 km (enkel väg), drygt 18 kilometer totalt.
Tid: 10 -14 timmar (fram och tillbaka).
Stigning: 1800 höjdmeter.
Ledmarkering: Rödmålade stenar och stenrösen.
Markeringen kan vara bristfällig på grund av stenras, dålig
sikt eller stort snödjup.
Terrängen: Högalpin brant blockterräng, exponerat för
väder och vind. Blockmarken har ofta snö mellan och på
stenblocken. Snölegor med varierande bärighet kan finnas
längs leden hela sommaren.
Toppdriva: Smal och isig glaciär/snöfält.
Toppen: Höjden på Kebnekaises sydtopp varierar p.g.a. att
toppen är en glaciär. 2019 mättes höjden till 2095, 6 möh.

VID OLYCKA
Ring 112 och berätta vad som hänt och var ni är. Spara på
mobilens batteri.

•

•

Ta det lugnt - Ge första hjälpen - Håll värmen.

Påkalla andra toppbestigares uppmärksamhet.

Skicka bud till närmaste telefon.

Om telefontäckning saknas:

Leden slutar vid ett toppröse strax under toppdrivan. Vill du upp på
drivan får du klara dig på egen hand. Det är en liten, ibland snötäckt
glaciär med stup brant ner flera hundra meter åt båda sidor.
•

Västra leden (markerad)
Markerad vinterled

2095,6

1

Avstånd (km) från fjällstationen

Markerad sommar- och vinterled

Omarkerad lämplig färdväg
Bro

Fångstarm

Gamla toppstugan

Senaste versionen av denna information
finns på www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Säkerhetsstuga

1
1

Markerad sommarled

Västra leden till Kebnekaises sydtopp

Därefter återstår 9 kilometer krävande vandring tillbaka.

Från stugan är det 100 höjdmeter till toppen. Koordinater
säkerhetstuga: SWEREF99 TM N 7535757 E 647470 H 2042.

Från Kaffedalen börjar en stigning på 500 höjdmeter förbi gamla
toppstugan upp till den nya säkerhetsstugan, markerad med
fångstarmar av stålrör.

På toppen av Vierranvárri finns en mängd topprösen som besökare
har byggt. Här bör du överväga om du ska fortsätta eller vända. Från
toppen går leden ner cirka 200 höjdmeter till Kaffedalen.

Härifrån går stigen vidare upp mot Vierranvárri 1700 m.ö.h. Terrängen
övergår nu till högalpin blockmark och snöfält. Följ noga den
markerade leden både upp och ner. En stentrappa byggd av sherpas
från Nepal finns längs en del av stigningen.

Efter 3 km viker stigen av in i Kitteldalen. Där ökar stigningen och
stigen blir mer stenig i drygt 1 km tills du kommer in i dalen och fram
till bron över Kittelbäcken. Här finns några begränsade möjligheter att
hitta en acceptabel tältplats.

Efter cirka 1,5 kilometer kommer du fram till Jökelbäcken. Känner du
dig osäker att vada finns det en bro 300 meter längre ner.

Västra leden utgår från Kebnekaise fjällstation. Fjällstigen delar sig
på några ställen. Följ med på karta, rösning och vägvisning så du inte
hamnar fel.

Ledbeskrivning

Att bestiga Kebnekaise

Säkerhetsstugan. Foto: STF

Klädsel enligt lager-på-lager principen. Underställ i ull
eller ullblandning närmast kroppen är det bästa. Ta
gärna med torrt ombyte.

•

Kontrollera väderprognosen innan ni startar. Invänta
bättre väder om det finns risk för snö eller hård blåst. Följ
hur vädret utvecklar sig under turen. Skillnaden mellan
låg och hög terräng kan vara mycket stor och vädret kan
slå om snabbt.

•

Skalplagg som klarar vind och regn, gärna i väl synliga
färger vilket kan underlätta att bli undsatt vid behov.
Jackan bör ha huva för extra skydd.

•

Förstärkningsplagg, till exempel dunjacka eller varm
tröja.

•

Kängor med kraftig sula, gärna med högt skaft.

•

Mössa och handskar, gärna vindtäta.

•

Pannlampa/ficklampa, om man måste gå i mörker, men
även för att vid behov påkalla hjälp.

•

Matsäck och termos med varm dryck, som räcker för en
lång dag.

•

Vattenflaska. I högre terräng kan det vara svårt att hitta
vatten.

Håll Kebnekaise rent

•

Fjällkarta, kompass, GPS, kamera och mobiltelefon.

•

Ta med er allt skräp hem från vandringen.

•

Solglasögon och gångstavar kan vara bra att ha.

•

Det finns inga toaletter längs leden. Om ni måste uträtta
era behov, lämna leden ett bra stycke. Lägg stenar över
det ni lämnar kvar, eller ta med i påse.

•

Om toppdrivan ska bestigas kan stegjärn, isyxa och
repsäkring behövas, då det är brant och kan vara halt.
Det är då viktigt att stegjärnen sitter ordentligt fast.
”Broddar” för stadspromenader är inte lämpliga.

Många besökare väljer den så kallade Västra leden från
Kebnekaise fjällstation, för att på egen hand nå upp till
Kebnekaises sydtopp. Leden är en sommarled, vilket
innebär att det inte finns några synliga ledmarkeringar på
vintern. Vintertid är det också risk för laviner längs leden.
Bästa tiden att gå brukar vara under juli och augusti.
Att bestiga Kebnekaise är mycket krävande och olyckor
sker varje år. Terrängen är stenig och svårgången och det
är många höjdmetrar att kämpa sig upp (och ner). Det är
viktigt att hålla koll på vädret som kan slå om snabbt. Var
alltid beredd på regn, snö och blåst i kombination med dålig
sikt. Dåligt väder gör det lätt att tappa bort leden vilket kan
vara farligt. Många missbedömer också hur lång tid det tar
att genomföra vandringen fram och tillbaka och hamnar i
mörker. För att korta ner turen kan man tälta i närheten av
Kitteldalens mynning.
En rekommendation är att barn i sällskapet bör vara minst
10-12 år för att klara strapatserna och få ett positivt utbyte
av bestigningen.
Eftersom glaciären på sydtoppen har smält de senaste
åren, kommer nordtoppen vissa år vara högre. Att ta sig
över toppkammen till Nordtoppen kräver guide eller egen
alpinklättringskompetens.

•

På toppen av Vierranvárri är det lämpligt att ta ett beslut
om att fortsätta eller vända.

•

Räkna inte med att mobiltelefonen fungerar. Få operatörer
har täckning i området.

•

Undvik att övernatta på toppen. Om vädret slår om kan ni
bli inblåsta och inte ta er ner igen.

•

Undvik att rutscha på snöfält. Det händer ofta att det inte
går att stoppa innan man i hög fart åker in i stenblocken
nedanför och kan skada sig allvarligt.

Avstånd (kilometer)

Gå helst inte ensam. Se till att hålla ihop gruppen så ni
inte kommer ifrån varandra.

1

•

•

2

Lätt dagstursryggsäck. Packa gärna viktig utrustning
vattentätt.

3

•

4

Ha gott om tid avsatt för ert toppäventyr. Starta tidigt så
att det inte hinner börja skymma under nedfärden. Att gå
tillbaka på trötta ben kan ta längre tid än man tror.

5

•

7

Att bestiga Kebnekaise är ett äventyr och en utmaning.
Här får ni några tips och information om vad ni bör tänka
på när ni planerar er vandring.

8

Tips på utrustning
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Att tänka på
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