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PLANBESKRIVNING

INLEDNING
Detaljplanen behandlar förändringar av tidigare detaljplan som vann laga kraft 2018-05-07 med
samma planområdesgräns som aktuell detaljplan, och med det ursprungliga syftet oförändrat.
Planarbetet utgår därför i stora delar från de utredningar och handlingar som togs fram i sam-
band med framtagandet av den tidigare detaljplanen. Med tanke på att detaljplanens syfte inte
avviker från den tidigare detaljplanen skulle processen kunna hanteras i en planändring. Det
har dock bedömts att det inte skulle vara förenligt med tydlighetskravet enligt plan- och byggla-
gen (PBL). Det beror på att hela plankartan behöver omarbetas på grund av omfattande redakt-
ionella ändringar. Dessa är nödvändiga för kartans läsbarhet i och med aktuella ändringar.

BAKGRUND TILL PLANÄNDRING/AKTUELL PLAN
Tidigare detaljplanen antogs år 2018 och har en genomförandetid som sträcker sig fem år från
datum för laga kraft. Tidigare detaljplan och aktuell detaljplan möjliggör bebyggelse för cirka
450 nya bostäder (både flerbostadshus, rad- kedje- och parhus samt fristående småhusbebyg-
gelse). Tidigare detaljplan har ännu inte genomförts då det har visat sig att planen inte är fören-
lig med det behov som föreligger.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av ersättningshus som bättre motsvarar de fas-
tigheter som kommer att avvecklas i samband med stadsomvandlingen beträffande ytstorlek.
För det syftet skapar detaljplanen bättre möjlighet att erbjuda utökad byggrätt på större tomter.
Syftet är också att ändra kvartersmark (och naturmark på ett ställe) till lokalgata inom två kvar-
ter. Vidare anpassas läge av transformatorstation utifrån befintliga förhållanden.

SYFTE
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av bostäder och kontor, skola/förskola
och viss närservice. Planen ger möjlighet till att anknyta till utvecklingen av nya Kiruna med
dess kvarterstruktur öster om Kurravaaravägen.

UPPLYSNING
Plankartan har ritats i AutoCAD med Focus detaljplan 19.2 och SWE_Detaljplan_SIS_Bestäm-
melsekatalog_v20180801.xml
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HANDLINGAR
Granskningshandlingar:

· Plankarta
· Planbeskrivning
· Fastighetsförteckning

Under planarbetet 2018 har följande handlingar tagits fram som också ingår i
granskningshandlingarna:

· Behovsbedömning
· Geo- och markteknisk undersökning
· Översiktlig kulturhistorisk analys
· Dagvattenutredning
· Förstudie VA-ledningar dpl Jägarskolan
· Förstudie Kurravaaravägen, med ingående bilagor, bl.a. buller, dagvatten och belysning

Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har juridisk ver-
kan.

PLANPROCESSEN
Kommunstyrelsen gav 2019-10-07 positivt planbesked till att påbörja arbetet för Detaljplan Jä-
garskolan etapp 2, del av Linbanan 1 m.fl.

Planarbetet påbörjades med intentionen att det skulle behandlas som en ändring av detaljplan,
efterhand har det dock blivit tydligt att detta blir svårt med hänvisning till tydlighetskravet en-
ligt PBL.

Planen har upprättats i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) med standardförfarande.
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan är vägledande.

Planprocessen (aktuellt steg markeras med rött)

Handläggningsförfarandet har valts då detaljplanen är förenlig med Kiruna kommuns översikts-
plan och inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Vidare följer planeringsarbetet tidigare plans syfte.
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Planprocessen enligt standardförfarande:
Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Dialog förs med länsstyrelsen, berörda
myndigheter och kommuner, kända sakägare och boende, föreningar, allmänhet med flera.
Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påver-
kan.

Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter tillsammans med
kommunens förslag till revideringar i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras om det
bedöms vara relevant. Samrådsredogörelsen ingår inte formellt i processen, men bedöms öka
tydligheten inför granskningen.

Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta förslaget till detaljplan
granskas under 2 veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta de som berörs av för-
slaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om förslaget
till detaljplan. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligen. Efter
granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar av planförslaget. Om förslaget änd-
ras väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras.

Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter tillsammans
med kommunens förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Även synpunkterna från
samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte sammanställts tidigare. Hand-
lingarna revideras då det bedöms vara relevant.

Antagande. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Laga kraft. Om inget överklagande inkommit 3 veckor efter antagandet vinner detaljplanen
laga kraft. Bygglov med mera kan därefter medges.

FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 kap MB
Planområdet berörs av riksintresse för utvinning av värdefulla ämnen och mineral enligt miljö-
balken kapitel 3:7. Planområdet berörs även av riksintresse för kulturmiljövård enligt kapitel
3:6. Kiruna flygplats är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken kapitel 3:8. Norr
om planområdet byggs en ny sträckning av E10, vilket utgör riksintresse för väg enligt miljöbal-
kens kapitel 3:8.

Kulturmiljövård enligt 3:6 MB.
Riksintresset för kulturmiljöns värden berör hela staden och omfattar både Kirunas bebyggelse-
miljöer, gruvberget och industrilandskapet. Riksintresset beskrivs som ”Stadsmiljö och industri-
landskap från 1900-talets början där tidens ideal för ett mönstersamhälle förverkligades på ett
unikts sätt i det oexploaterade fjällandskapet. Staden Kiruna grundades på landets då största
industriella satsning, gruvbrytningen i de norrbottniska malmfälten, och har utvecklats till ett
centrum för norra Norrlands inland.” Jägarskoleområdet omnämns inte specifikt i riksintresse-
beskrivningen, men området ingår som en del i framväxten och utvecklingen av Kiruna.
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Kommunikationer/flygplats (flyghinder influensområde) enligt 3:8 MB.
Flygplatsen ligger cirka 2,5 km sydost om planområdet. Inflygningens influensområde påverkar
det aktuella planområdet vilket begränsar totalhöjden (för uppstickande byggnadsdelar) mellan
+505 till +530 m.ö.h (RH2000) enligt Swedavias rekommendationer. Detaljplanens byggnader
anpassas i nockhöjd och totalhöjd så att de ligger under rekommenderad höjd med avseende på
flygets verksamhet. Riksintresset bedöms därmed inte påverkas negativt i och med detaljpla-
nens genomförande.

Värdefulla ämnen samt mineralutvinning och mineral enligt 3:7 MB.
Runtom Kiruna finns det flera riksintressanta fyndigheter av ämnen och material som ingår i
riksintresset. Fyndigheterna ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen
av dessa. Planområdet ingick i undersökningstillstånd enligt minerallagen, Lappmalmen nr 2,
som innehas av LKAB och var giltigt t.o.m. 2017-01-15. Strax norr om planområdet finns Tu-
olluvaaragruvan som inte varit i drift sedan början på 1980-talet. I enlighet med Fördjupad
översiktsplan Kiruna centralort (2014) är bedömningen att planen/byggande av NKC inte inne-
bär betydande miljöpåverkan på riksintresset (på grund av avståndet till aktuella fyndigheter).

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget i området Jägarskolan (nedlagda regementsområdet) strax väster om
Kirunas nya planerade stadskärna. Området omfattar del av Linbanan 1 och i östra delen av
planområdet delar av Jägarskolan 8:3 och västra delen av planområdet delar av Jägarskolan
8:5. Planområdet avgränsas av Kurravaaravägen i öster, befintlig småhusbebyggelse i söder, en
höjdplatå i väster där ursprunglig bebyggelse inom Jägarskolan ligger och av området Varggro-
pen i norr. För exakt avgränsning hänvisas till plankartan.

Översiktskarta med planområdets ungefärliga läge markerat i rött. ©Metria
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Areal
Området utgörs av cirka 20 hektar.

Markägoförhållanden
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) står som ensam ägare av planområdet.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2018, pekas delar av området för
Jägarskolan som utvecklingsområde för bostäder.

Fördjupad översiktsplan för Kirunas centralort
I ”Fördjupad översiktsplan för Kirunas centralort” (laga kraft 2014-10-01) pekas det aktuella
planområdet ut som förändringsområde för bostäder, skola, kontor, vård och idrott, där bostä-
der och bostadskomplement är huvudanvändningen. Den västra delen av Jägarskolanområdet
är avsett för bostäder och den norra delen för idrott och friluftsområde. I öster gränsar det aktu-
ella planområdet till den gamla skjutbanan som enligt den fördjupade översiktsplanen planeras
bli Kirunas nya centrum.

Platsen utgörs av före detta regementsområdet för Jägarskolan som idag består av blandad be-
byggelse. Delar av området är detaljplanelagt för kontor, skola, vård, idrott och bostäder. Bebyg-
gelsens höjd kan tillåtas variera, men hänsyn behöver tas till flyghinderhöjd samt till kulturmil-
jövärdena i befintlig regementsbebyggelse. En ny förbindelse kan behöva skapas genom områ-
det för gång- och cykeltrafik samt eventuellt kollektivtrafik, som förbinder Kurravaaravägen och
Jägaregatan. I ortsanalysen som utgör bilaga till Fördjupad översiktsplan för Kirunas central-
ort, är planområdet markerat som institutionspark och som en icke offentlig anläggning med

Utdrag ur plankarta tillhörande den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort med
Jägarskolan markerat i rosa för bostäder, skola, kontor, vård och idrott.
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värdefull utemiljö. Jägarskolanområdet med kasernbyggnaderna pekas ut som en barriär. En
siktlinje som sträcker sig från Tuolluvaara och vidare västerut löper genom planområdet. Den
västra delen av området utgör också en tydlig siluett i landskapet.

Detaljplanen följer intentionerna i översiktsplanen samt Fördjupad översiktsplan för Kirunas
centralort, då det bidrar till en utveckling av regementsområdet och dess omgivningar och till-
för bostäder och kontor. Vidare ligger planområdet inom Kiruna tätort och föreslagen markan-
vändning och exploatering stödjer också intentionerna för en expansion av staden åt nordöst.

Kirunas utvecklingsplan
I september 2011 beslutade kommunfullmäktige att Kirunas nya centrum ska placeras öster om
nuvarande centrum, mellan Jägarskolan och Tuolluvaaraområdet. Hösten 2012 - våren 2013
hölls en stadsbyggnadstävling för nya centrum. Det vinnande förslaget har utvecklats och ut-
mynnat i en utvecklingsplan som antogs 2014-04-22. Planens syfte har varit att, i dialog med
aktörer som berörs av stadsomvandlingen, utveckla riktlinjer och principer för utvecklingen av
den nya staden. Utvecklingsplanen gränsar till det aktuella planområdet.

Följande nio stadsbyggnadsprinciper har tagits fram av den arbetsgrupp som arbetat med ut-
vecklingsplanen:

1. Arkitektoniska kvalitéer som förmedlar stolthet
2. En tät stadskärna
3. Funktionsblandning
4. Attraktiva kluster och stråk som förbinder
5. Levande gatumiljöer med öppna fasader i gatuplan
6. Hög kvalité på torgbildningar och parker
7. Offentliga och privata mötesplatser
8. Promenadvänligt
9. Säkerhet och trygghet
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Fördjupad trafikplan
En fördjupad trafikplan daterad 2016-10-27 har tagits fram som en del i arbetet med stadsom-
vandlingen i Kiruna stad. Det aktuella planområdet innefattas delvis i rapporten då Kurravaara-
vägen ingår i den. Kurravaaravägen pekas ut som nytt cykelstråk i nya kärnan, möjlig framtida
linjesträckning för buss, huvudnät för bil i centrala Kiruna och som snöskoterled. Planområdet
angränsar utvecklingsområdet för den nya stadskärnan.

Vidare pekas Kurravaaravägen ut som ”stadsövergripande stråk” (-att mötas från olika stadsde-
lar) och som ”gröna kantstråk” (-att mötas och lockas till park och natur). Det innebär att det
finns en vision om att gaturummet längs Kurravaaravägen ska utgöras av öppna fasader med
entréer till bostäder och service med ett inslag av handel och verksamheter för att skapa möten
mellan boende och besökare i anslutning till park och natur.

Utdrag från fördjupad trafikplan. Planområdets ungefärliga läge är markerat med rött och
visar läget i förhållande till den nya centrumkärna och Kurravaaravägens tänkta använd-
ning.
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DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN
tidigare detaljplan
tidigare detaljplan vann laga kraft 2018-05-07.
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Utnyttjandegraden i tidigare detaljplan är reglerad med största tillåtna byggnadsarea i kvadrat-
meter med varierande täthet beroende på bostadstyp. Områden tilltänkta för flerbostadshus har
generellt väl tilltagna byggrätter. Områden tilltänkta för rad-, kedje- och parhus tillåts till en
största sammanlagda byggnadsarea på 120 kvadratmeter per bostadsenhet, för huvudbyggnad
och komplementbyggnader. Av den sammanlagda byggnadsarean får friliggande komplement-
byggnader utgöra högst 30 kvadratmeter.

Områden planerade för villabebyggelse tillåts en största sammanlagd byggnadsarea på 170
kvadratmeter för huvudbyggnader och komplementbyggnader. Av den sammanlagda byggnads-
arean får friliggande komplementbyggnader utgöra högst 60 kvadratmeter.

Angränsande planer
Angränsande markanvändning är planlagd som kvartersmark för bostäder, kontor, handel,
vård, skola, lager, idrott och transformatorstation samt som allmän plats för lokalgata, gång-
och cykelväg och anlagd park.

Strax sydväst om planområdet finns en detaljplan för del av jägarskolan 8:5 (2584-P13/9) som
medger bostäder, natur och lokalgata samt en mindre del som medger bostäder, vård, kontor,
hotell och skola.

Sydost om planområdet finns två detaljplaner som reglerar bostäder och grönområden. R178
(kommunens beteckning), fastställd 1972-01-03 och R96, fastställd 1961-03-21.

Öster om Kurruvaaravägen finns en detaljplan för Jägarskolan 8:1, Industrin 9:8, Skjutbaneom-
rådet (P2012-000007) som reglerar bostäder, småskalig handel och service, tekniska anlägg-
ningar och huvud- samt lokalgata.

Öster om Kurravaaravägen och norr om ovan nämnda detaljplan ligger detaljplan för Kurra-
vaaravägen, del av Jägarskolan 8:3, nya bostäder (Dnr: 2017-1407) som reglerar bostäder, de-
taljhandel, förskola, vård och tekniska anläggningar, och väg, gata och park.

Byggförbud vägområde
Tidigare rådde byggförbud inom 12 meter från vägområde för väg 874, Kuravaaravägen, ef-
tersom området inte var detaljplanelagt (VägL § 47). Vägen planlades dock i och med den tidi-
gare planen och enligt den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort 2014 kommer en
del av väg 874 (mellan väg 873 och nya E10) tas över av Kiruna kommun.
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UNDERSÖKNING/BEHOVSBEDÖMNING
Enligt miljöbalken (1998:808) 6 kap 6§ ska kommunen alltid göra en bedömning av huruvida
genomförandet av en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökning är
den process som kommer fram till om ett förslag till en detaljplans genomförande kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Om undersökningen kommer fram till att pla-
nens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att planen ska
miljöbedömas. Med miljöpåverkan avses bl.a. risker för människors hälsa eller för miljön, över-
skridna miljökvalitetsnormer, påverkan på kulturarvet eller på skyddad natur.
En behovsbedömning (som numera kallas undersökning) gjordes av Kiruna kommuns plankon-
tor 2014-06-23 som bedömde att tidigare detaljplans genomförande inte skulle leda till bety-
dande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap. 11§. Kommunen ansåg därför att någon miljöbe-
dömning enligt miljöbalken 6 kap. 11–18 §§ inte behövde göras. Länsstyrelsen meddelade i ett
yttrande över behovsbedömningen daterat 2014-07-08 att de inte gjorde samma bedömning
som kommunen.

Länsstyrelsen ansåg att detaljplanen kunde komma att innebära en betydande miljöpåverkan i
och med att delar av f.d. Jägarskolans byggnader planeras att rivas och områdets karaktär för-
ändras. Länsstyrelsen ansåg därför att en MKB skulle genomföras för att utreda och belysa hur
detaljplanen kunde utformas så att befintliga kulturmiljövärden togs till vara och eventuell ne-
gativ miljöpåverkan minskas.

Länsstyrelsen ville särskilt se att områdets självständiga värden beaktades, och inte bara värden
i förhållande till staden i övrigt. Området har kulturmiljövärden i form av ett av våra modernare
regementsområden och där ingår struktur, byggnader och park. Strukturen innebär t.ex. place-
ring, täthet och utblickar. Byggnaderna innebär här en mångfald av ekonomibyggnader från
olika tider och med olika funktioner, placering och utformning. Ekonomibyggnaderna utgör en
tydlig länk till historien genom att de är uppförda för en rad olika ändamål och visar på rege-
mentets bredd och funktion. Jägarskolan med dess glesa bebyggelse, luftiga karaktär och förhål-
landevis moderna och lågmälda arkitektur är en viktig del av riksintresset kulturmiljö. Hittills
har det tydligt utgjort ett eget område i förhållande till staden. I området med ekonomibyggna-
derna finns den glesa, luftiga karaktären men också upplevelsen av rustika byggnader som är
uppförda för sitt ändamål. Samband mellan kasernområdet och ”ekonomiområdet” och enkel-
het i material och utformning, volymer samt gleshet och grönska är exempel på kulturmiljövär-
den som ger området dess karaktär. Länsstyrelsen menade att en MKB (miljökonsekvensbe-
skrivning) borde upprättas för att fokusera på vilka värden området har i dag, hur de påverkas
och hur man tar till vara och kompletterar dessa på positivt sätt. Påverkan på stadsbild och
landskapsrum borde också analyseras. Vidare ansåg Länsstyrelsen att eventuella markförore-
ningar också kunde hanteras inom ramen för en MKB.

Då det endast var kulturmiljövärden som behövde utredas valde Kiruna kommun att istället för
en MKB upprätta en antikvarisk utredning av kulturmiljövärdena. Se rubrik kulturmiljö.
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Aktuell plan handhas med standardförfarande. Planens genomförande kommer inte att påverka
områdets kulturmiljö mer än tidigare detaljplan. Därför har ingen ny undersökning/behovsbe-
dömning utförts.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
På 1940-talet etablerades Jägarskolan i Kiruna som en effekt av andra världskriget. Militär verk-
samhet har bedrivits på regementet fram till år 2000 då det omvandlades till företagsby. Under
år 2008 köpte LKAB det nedlagda regementet Jägarskolan, av Vasallen AB med syfte att fort-
sätta utvecklingen till en ny stadsdel i Kiruna. Försvarsmakten har fortfarande verksamhet i om-
rådet.

Ortofoto över planområdet (markerat ungefärligt med transparant rött fält). ©Metria
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I dagsläget är det brist på bostäder i Kiruna och bristen kommer att bli större då de bostäder
som ligger inom deformationszonen vid Kirunavaara måste rivas. Planläggningen av den andra
etappen av Jägarskolan ger möjlighet till att bebygga planområdet med cirka 450 bostäder.

Landskap/Topografi/Vegetation/Mark
Jägarskolan ligger på en höjd med utblickar åt öster över Tuolluvaara gruvområde, industribe-
byggelsen i söder och centrala Kiruna i sydväst med småhusbebyggelsen i förgrunden. Den östra
delen av Jägarskolan, som inrymmer planområdet, är kuperad och sluttar från Jägarskolans
plana kaserngård i väster ner mot Kurravaaravägen i öster samt ansluter i söder mot befintlig
småhusbebyggelse.
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Nivåer angivna i RH2000 varierar mellan cirka +521 m i väster och +492 m i öster. I de centrala
delarna av planområdet finns hårdgjorda ytor och här återfinns också merparten av de befint-
liga byggnader som finns inom Jägarskoleområdet. I de norra, sydvästra samt sydöstra delarna
finns skogspartier.

Natur
Det aktuella området utgörs delvis av naturmark i form av låg och gles fjällnatur med fjällbjörk
och tall samt inslag av sly. I östra delen av planområdet är inslaget av tall större. Den fördjupade
översiktsplanen för Kiruna centralort anger att tallskogen ska ses som en resurs i grönstruk-
turen.

En översiktlig inventering av området gällande natur-, miljö- och rekreationsvärden samt arki-
tektoniska värden har gjorts, daterad 2014-06-04. Enskilda träd och klungor av träd märks där
ut som värdefulla. Flera av de enskilda träden är av en ansenlig ålder sett till breddgraden. In-
mätta träd har ett högt värde för natur och landskapsbild och ska bevaras i största möjliga ut-
sträckning. Ett område där en del av träden växer får i planen användningen park som används
för alla typer av grönområden som kräver skötsel och som till viss del är anlagda. Användningen
natur används för friväxande grön- och skogsområden. Befintlig gång- och cykelväg i väster av
planområdet är illustrerad i naturmark.

Mark och geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram (Reinertsen 14-12-01) som visar att jord-
lagren inom området till största delen består av en torr siltig sandmorän med varierande mäk-
tighet. Moränen är blockhaltig och undersökningar tyder på större blockstorlek i områdets
västra och södra del. Lagringstätheten i den översta metern har bedömts som medelfast för att
mot större djup övergå till mycket fast. I skogsområdet i sydöst bedöms den översta metern vara
mycket lös och därmed också erhålla bäst infiltrationsmöjligheter. Grundvattenytan ligger cirka
3 meter under marknivå.

Bergytan följer generellt sett befintlig topografi. I området råder god byggbarhet och grundlägg-
ning kan ske direkt på befintlig undergrund. Såväl vägar, ledningar och övrig infrastruktur be-
döms också kunna grundläggas direkt på befintlig undergrund. Grundläggning ska utformas för
att tillgodose krav på tjälsäkring och dränering.
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Förorenad mark
En översiktlig miljöteknisk markundersökning daterad 2014-10-24 har genomförts inom plan-
området. Provtagningen visar att det förekommer halter av metaller över riktvärdet för känslig
markanvändning. Framförallt är det kobolt som uppvisar något högre halter i fem provtagnings-
punkter. Föroreningsnivåerna av övriga metaller är låga och bedöms utifrån resultaten ligga un-
der det generella riktvärdet för känslig markanvändning.

Medelhalter är svåra att skatta i jord eftersom föroreningar förekommer heterogent. Av den an-
ledningen används främst ett statistiskt mått i form av medelvärdets övre 95 % konfidensgräns
– UCLM95 (95 % upper confidence limit of mean). Detta är en försiktig skattning av medelvär-
det under vilket den verkliga medelhalten med 95 % sannolikhet underskrider.

Baserat på de generella miljöriskvärdena och de representativa halterna bedöms förekommande
metallföroreningar utgöra en liten miljörisk ur både kort och långt tidsperspektiv eftersom de
representativa halterna (UCLM95) understiger miljöriskvärdet.

I en punkt påträffades PCB och PAH-H över riktvärden för känslig markanvändning. Detta be-
döms vara en lokal förorening med möjlig källa i förråd för farligt avfall som ligger bredvid
undersökningspunkten. Föroreningen föreslås grävas bort.

Analyser av grundvatten och dagvatten visar inte på några förhöjda halter av petroleumproduk-
ter eller flyktiga organiska ämnen. Inom området finns flera bl.a. oljeavskiljare, en tidigare tank-
station och en cistern för brännolja. Påträffade halter visar att det sannolikt inte finns någon
större skada från någon av de identifierade föroreningskällorna. Lokalt runt enskilda oljeavskil-
jare eller tankar kan det finnas förhöjda halter av petroleumprodukter.

Dagens markanvändning motiverar inga ytterligare undersökningar eller åtgärder. Vid omställ-
ning till bostäder inom området ska föroreningsskadan saneras genom urgrävning, vilket regle-
ras i plankartan som en generell bestämmelse för kvartersmark. Efterbehandlingsåtgärder är
anmälningspliktiga varför en anmälan om efterbehandling ska lämnas in till Miljökontoret, Ki-
runa.

Radon
På vissa ställen inom området överskrids 200 Bq/m3 som är gränsvärdet för bostäder och ra-
donhalten måste därför undersökas vidare i samband med byggnation. Bostäder ska enligt Bo-
verkets Byggregler (BBR) planeras och byggas så att radonhalten inte överskrider gränsvärdet
200 Bq/m3. Detta kan uppnås genom radonsäkert eller radonskyddat utförande.

Friytor

Rekreation och lek
Norr om Jägarskolan ligger friluftsområdet Varggropen som har elljusspår, skidskyttebana och
en värmestuga med mera. Skoterledsnätet går igenom detta område. Det tillkommande bostads-
området kommer att ha god tillgänglighet till friluftsområdet Varggropen.
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Lekplatser och bollplan finns i anslutning till friluftsskolan Vargen som ligger inom området Jä-
garskolan. Naturområdena inom planområdet är idag välbesökta av barn, både för lek och gång-
väg till och från skolan.

Genomförandet av planen innebär att stora ytor naturmark omvandlas till kvartersmark för bo-
stadsändamål, vilket minskar tillgången på ytor som idag används för lek och gångväg till sko-
lan. Tillgången på friytor för lek i närheten är dock så stor att detta inte kommer att leda till nå-
gon brist.

I planområdets nordvästra hörn ligger en gles björkskog angränsande skolan. Denna skog ger
goda förutsättningar för rekreation och lek både på för skolbarn och för övriga boende i områ-
det.

Enligt exploateringsavtalet som upprättats mellan exploatör och Kiruna kommun har exploatö-
ren (LKAB) förbundit sig att uppföra en ny lekpark inom planområdet. Enligt exploateringsavta-
let kommer lekparken senare att övergå i kommunal ägo.

Service

Offentlig service
I Jägarskolans gamla kasernbyggnader ligger friluftsskolan Vargen, en fristående grundskola,
årskurs 4-9, och Vita Viddernas Barnskola, årskurs 1-3. Strax söder om planområdet ligger Sa-
meskolan med klasser F-6. Fjällets kommunala förskola har sina lokaler i Jägarskoleområdet.
Det mesta av sjuk- och tandvården är koncentrerad till Kiruna sjukhus.

På andra sidan Kurravaaravägen planeras Kiruna nya stadskärna. Strax söder om Jaktgatan an-
sluter Jägarskolan mot stråket som planeras bli en ny handelsgata från det nya stadstorget.

Kommersiell service
Närmaste livsmedelsbutik är belägen inom stadsdelen Östermalm cirka 1 km väster om planom-
rådet. Coop Forum är beläget vid kv. Krämaren invid Österleden. Där finns även restauranger,
detaljhandels- och vitvarubutiker samt bensinstation.

Kulturmiljö
En översiktlig kulturhistorisk analys av bebyggelsen inom Jägarskolan daterad 2012-05-25 som
upprättades i samband med planläggning av del av Jägarskolan 8:5, direkt söder om kasernom-
rådet. Denna lyfter fram kasernområdets höga läge i staden, dess tidstypiska, enkla och funkt-
ionella utformning samt regementets betydelse för Kirunas identitet.

Kiruna kommun har upprättat en Kulturmiljöanalys för Kiruna. I Kulturmiljöanalys Kiruna
etapp 2 från 2014 beskrivs Jägarskoleområdet som ett av Kirunas mer säregna kulturarv. Det
handlar dels om den speciella och tidstypiska kasernarkitekturen som hänger samman med tidi-
gare funktionen, dels om områdets estetiska kvaliteter som en kulturellt, visuellt och upplevelse-
mässigt viktig del av Kiruna centralort. Analysen pekar vidare på att kasernmiljön och dess hi-
storiska och upplevelsemässiga kvaliteter är viktiga för Jägarskoleområdet som helhet. Rekom-
mendationer är att kasernområdets öppna rumsbildande karaktär och enhetliga arkitektur ska
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bevaras och underhållas. Angränsande delar av området med verkstadslokaler, garage, förråd
och idag öppna ytor etc. kan med tiden tillåtas förändras, förtätas och expandera.

Om kasernmiljön även fortsättningsvis skiljs från förråds-och industriområdet genom ett om-
råde med natur och nya byggnader närmast kasernmiljön inte nämnvärt överstiger befintliga
byggnadshöjder, beräknas inte siktlinjer att påverkas negativt från eller till kasernmiljön. Idag
är kasernområdet knappt synligt från Kurravaaravägen då befintliga byggnader och natur ligger
emellan. Det är viktigt att siktlinjen från huvudinfarten från Kurravaaravägen hålls fri.

Inom det aktuella planområdet finns idag förrådsbyggnader som uppfördes till försvaret, dels
ursprungliga förrådsbyggnader i trä från 1940-talet, dels förråd i plåt och betong tillkomna mel-
lan 1960-talet och 1990-talet. De ursprungliga byggnaderna kallas för Skåneförråden och ligger i
områdets södra del vid gamla Kurravaaravägen. Idag används förråden av föreningar.

En antikvarisk utredning av kulturvärden för förrådsmiljön har upprättats av kommunantikva-
rie (2015-03-26). Denna utgår från länsstyrelsens yttrande daterat 2014-07-08. Skåneförråden
ligger i nord-sydlig riktning och har fått sin placering med hänsyn till terrängen som sluttar
svagt uppåt kasernmiljön. De är idag sju till antalet men tidigare har det funnits minst tre till.

Enligt utredningen utgör skåneförråden en del av helhetsvärdet för Jägarskolan. Bebyggelsen
har kulturhistoriskt värde som en välbevarad miljö med 1940-talskaraktär som speglar rege-
mentets funktioner och villkor, samt att det fanns militär i staden redan innan kasernområdet
uppfördes. I miljön går det att avläsa historien och dess relation till kasernmiljön uppe på höj-
den i väster. Bebyggelsen berättar om hur Jägarskolan var uppbyggd, där varje byggnad hade
sin särpräglade funktion och tillsammans berättar bebyggelsen om den befintliga verksamheten.
Förråd, garage, motorverkstad, smörj- och tvätthallar relaterar till förbandets användande av
olika slags fordon och det praktiska arbetet som vapenhantering. I de upplevelsemässiga vär-
dena ligger att förrådsmiljön har en sammanhållen och ursprunglig karaktär. Bebyggelsen har
främst locklistpanel målad med röd slamfärg och gröna fönster, fönsterluckor och portar. Föns-
ter är kvadratiska och har fyra rutor och tak är i svart plåt. Entréer är placerade in mot området.

För ett bevarande är det enligt utredningen viktigt att tänka på helhetsmiljön med upplevelsen
av miljön som ett förrådsområde från 1940-talet. Att endast t.ex. bevara en byggnad gör att man
bryter ur den från sitt ursprungliga sammanhang och dess värden och historia försvinner.

Den byggnad som bedöms ha störst enskilda värden och kan uppfattas som en solitär är en för-
rådsbyggnad kallad 309 (se placeringskarta nedan). Byggnaden tillhör förmodligen det ur-
sprungliga byggnadsbeståndet från före 1942. Byggnadens placering i kanten av planområdet
gör det enklare att skapa en sammanhållen miljö då byggnaderna inte får ny bebyggelse åt alla
håll. Särskilt delen mot söder är speciell med sitt takfall och bör bevaras till sin form och karak-
tär samt fönster och med port eller karaktär av port på gaveln.

Den förrådsbyggnad som kallas 303 (se placeringskarta) är en envånings lång träbyggnad på be-
tonggrund, troligen från 1940-talet. Byggnaden skiljer sig lite från de övriga med slät panel och
nya bruna takskjutsportar. Byggnadens funktion var vapenförråd och den har kulturhistoriskt
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värde ur miljömässig synpunkt och vittnar om de utbyggnader och förändringar som skedde un-
der 1960-talet när regementet byggdes ut. Det största värdet för byggnad 303 ligger i upplevel-
sen tillsammans med byggnad 309. Tillsammans bildar byggnaderna en förrådsmiljö. Detaljpla-
nen möjliggör att förråd 303 samt 309 bevaras och används för bostads- eller verksamhetsända-
mål såsom café, handel, samlingslokaler, kontor och förråd/lager. Platserna där övriga förråd i
Skånegruppen står föreslås i detaljplanen ersättas med ny bebyggelse.

Hela förrådsmiljön har ett kulturhistoriskt värde, men bedömningen är att genom att bevara en
del av miljön kan områdets värden ändå bestå och historien avläsas.

Utsnitt ur karta från 1975 över bebyggelsen i planområdets södra del. Förråd 303 och 309 är
markerade med röd cirkel
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Den antikvariska utredningen ger vidare ett antal rekommendationer:
· Tillvarata topografins möjligheter genom att byggande styrs av anpassning till den ku-

perade terrängen
· Siktlinjen mot Jägarskolans kasernområde från huvudinfarten hålls fri
· Skogsbandet bevaras mellan det nya bostadsområdet och kasernområdet
· Ett urval av byggnader från Skåneförråden bevaras och utvecklas så att områdets kun-

skapsvärden och upplevelsevärden bibehålls
· Namn på nya gator och kvarter kan med fördel tas från befintliga namn på området,

t.ex. Skåneförråden, Skåne, Körplan/Motorplan, Trekanten, Östra grinden mm

För att säkerställa att de kulturmiljövärden som beskrivits ovan bevaras så lång möjligt finns en
planbestämmelse för särskilt värdefull bebyggelse. Intentionen är att följande karaktärsdrag och
värden ska bevaras vid ändring eller ombyggnad. Byggnaden får inte rivas. Byggnaderna ska ha
enkel form och förrådskaraktär.
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Förråd 303:
· Vid byte av panel i sin helhet ska locklistpanel användas som målas i röd slamfärgskulör.
· Tak ska täckas av svart pannplåt och dörrar och portar ska vara av trä och målas med grön

befintlig kulör.
· Fönster ska vara av trä och målas gröna i befintlig kulör och till formen vara kvadratiska

med spröjs och fyra rutor eller tvåluftsfönster.

Förråd 309:
· Byggnadens speciella karaktär med två takfall och mellanliggande våning med kvadratiska

fönster med spröjs ska bevaras.
· Byggnaden ska ha rödmålad locklistpanel i slamfärgskulör.
· Tak ska täckas av svart pannplåt och dörrar och portar ska vara av trä och målas med grön

befintlig kulör.
· Fönster ska vara av trä och målas gröna i befintlig kulör och till formen vara kvadratiska

med spröjs och fyra rutor eller tvåluftsfönster.

Ny bebyggelse:
För att säkerställa att den sammanhållna förrådsmiljön som beskrivits ovan bevaras så lång som
möjligt styrs utseende på tillkommande byggnader genom en planbestämmelse. Ny bebyggelse
ska anpassas till kulturmiljövärdena och vara av enkel form och ha förrådskaraktär. Byggnad
ska ha träpanel målad med röd slamfärgskulör, tak täckt av svart pannplåt och gröna eller svarta
fönster och dörrar.

Fornlämningar
Planområdet berörs inte av några kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband
med markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen mm, omedel-
bart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

Gator och trafik

Gatunät
Kurravaaravägen, väg 874, som sträcker sig utmed planområdets östra sida, är en statlig väg
som sträcker sig mellan Kiruna och samhället Kurravaara som ligger cirka 10 km norrut. Vägen
kommer inom planområdet att bli kommunal. Väg E10 dras under skrivandets stund om och får
en ny placering norr om planområdet. Vägen har tidigare passerat planområdet cirka 800 meter
söderut. Malmvägen som övergår i Hjalmar Lundbohms väg, ingår i huvudvägnätet genom Ki-
runa och går cirka 300 meter söder om planområdet. Trafikmängderna på Kurravaaravägen be-
räknades 2012-05-10 till 1297 ÅDT (årsmedeldygnstrafik). Enligt prognos 2030 beräknas trafi-
ken till 7600 fordon ÅDT där 10 % är tung trafik.

Strax väster om planområdet går Kaserngatan och Vaktgatan. Vaktgatan sträcker sig in i plan-
områdets norra del men är avstängd för genomfartstrafik. Inom planområdet finns några befint-
liga gator som inte är allmänna. Angöring till området sker idag i öster från Kurravaaravägen
som är en matargata.
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Det tillkommande gatunätet är uppbyggt kring en något uppbruten kvartersstruktur med gator i
nord-sydlig och öst-västlig riktning och tre möjliga infarter från Kurravaaravägen i öst. Vaktga-
tan i områdets norra del behålls som koppling till Jägarskolan på höjdplatån i väster men tillåter
enbart busstrafik för genomfart. Enligt förprojektering finns utrymme för busshållplats längs
Vaktgatan och exakt placering kan fastställas senare under detaljprojektering. Förslagsvis kan
en avsmalning av gatan ske där bussen stannar, en sk  timpglashållplats. Planen ansluter till den
pågående utvecklingsplanen för stadsomvandling av nya Kiruna. I den planeras kvartersstruktur
med kopplingar till området direkt över Kurravaaravägen. Kurravaaravägen kommer att få en
ny utformning med skoterled och gång- och cykelbanor. Beskrivning av framtida trafikflöden
finns i Kiruna kommuns trafikplan (2015).

Inom området kommer nya lokalgator att byggas. Principen för gatumarken är 6 meter körbana
och en 3,5 meter bred remsa på varsin sida om körbanan. Remsan kan vara gräsplanterad och
fungera som översilningsyta för dagvatten och plats för snöupplag. I denna zon placeras gatube-
lysning.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats ligger på Jägaregatan inom cirka 5-10 minuters gångavstånd västerut
och trafikeras av röd linje varje halvtimme på morgonen och varje timme på kvällen vid högtra-
fik. Kiruna station är belägen väster om planområdet, men kommer att omlokaliseras i samband
med stadsomvandlingen. Den nya lokaliseringen av stationen är ännu inte fastställd. Vaktgatan
och dess förlängning genom planområdet kan i framtiden komma att bli en bussgata med till-
kommande hållplats.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Gång- och cykelvägnätet är relativt dåligt utbyggt längs vägarna omkring planområdet. Längs
Jägaregatan, som är belägen cirka 500 meter väster om Jägarskolan och den nya bebyggelsen
från etapp 1, är gång- och cykelvägnätet bättre utbyggt. Mellan Lämmelvägen, som är belägen
sydväst om aktuellt planområde, och Kaserngatan går en asfalterad gångväg som bland annat
används av skolbarn och illustreras i användningen [NATUR] i plankartan. I södra delen av
planområdet, mellan Kurravaaravägen och Minkvägen, strax norr om Hjortvägen, finns en in-
formell gångväg, som säkerställs med användningen gång- och cykelväg [GÅNG CYKEL].

Det finns redan idag, innan detaljplanens genomförande, ett behov av att stärka möjligheterna
till säkra passager för gående och cyklister som korsar Kurravaaravägen, särskilt med tanke på
att det ligger skolor i området och att aktuellt planområde ska kopplas samman med utveckl-
ingsområdet öster om Kurravaaravägen. Detaljplanen innebär tre möjliga gång- och cykelpassa-
ger som går genom planområdet, två i väst-östlig riktning och en som kopplar till Bävervägen
söder om området. Utmed Kurravaaravägen kommer utrymme för gångbana på västra sidan och
gång- och cykelbana på den östra att möjliggöras.

Skotertrafik
Inom Kiruna centralort ska på sikt ett sammanhängande skoterledsnät skapas och ambitionen
är att färdstråket mellan Varggropen och Statoil södra ska införas i detta. Därför planeras ut-
rymme för skoter utmed Kurravaaravägen i planens östra del. Längs det tilltänkta skoterled-
nätet inom detaljplanelagt område kommer hastighetsbegränsningen vara 30km/h. En framtida
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skoterterminal med skoterparkering föreslås i Trafikplan för Kirunas centralort (2015) lokali-
seras vid Jägarskolan/Varggropen.

Parkering
Kommunens parkeringsnorm finns att läsa i Parkeringsprogram för Kiruna kommun, antagen
2016-05-30 och reviderad 2019-02-18. Rapporten beskriver att normen för bilparkeringar för
flerbostadshus är 1,1 till 2 per lägenhet, och 2 per lägenhet för småhus. Illustrerat exempel på
full utbyggnad enligt detaljplanen omfattar cirka 450 bostäder. Parkeringsbehovet är samman-
lagt för småhus och flerbostadshus cirka 600 platser. Detaljplanen möjliggör för att behovet av
parkeringsplatser uppfylls. Parkering till de nya bostäderna kan anordnas både i markplan, och
vid behov, i garage under mark. Villor/radhus/parhus/kedjehus har plats för två bilar i anslut-
ning till sitt hus. För flerbostadshusen finns flera parkeringslösningar; under gård (i suterräng-
våning), i källarplan och markparkering. För verksamheter som rapporten benämner som ”säll-
anköpsvarubutiker”, vilket kan bli aktuellt inom planområdet, föreligger en bilparkeringsnorm
på 20 parkeringsplatser per 1000 m2 BTA.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
LKAB bekostar och ansvarar för projektering och anläggande av huvudledningar och nödvän-
diga förbindelser för kvartersmark gällande vatten och avlopp. Detta ska göras enligt kommunal
standard och förbindelsepunkter godkännas av kommunen (TVAB) innan anläggande. Vatten
och spillvatten ska anläggas enligt projekteringsanvisningar för VA i Kiruna kommun. Kommu-
nen kommer att överta VA-ledningarna efter godkänd slutbesiktning, datum för övertagande är
ej bestämt. En avgränsning om vilka ledningar som ska ha kommunalt huvudmannaskap behö-
ver upprättas.

Vatten- och avloppsledningar finns draget till, och inom, planområdet. Ledningar inom planom-
rådet kommer att ses över i samband med detaljplanens genomförande och vid behov dras om.
Nya ledningar för vatten och avlopp planeras att förläggas i allmän platsmark.

Ingen anslutning får ske mot befintliga ledningar i sydväst (vid Hjortvägen). Det får inte heller
ske någon vattenanslutning mot LKAB befintliga ledningar vid pumphuset i den norra delen.
Inom området råder nämligen olika vattentryckzoner som inte får sammanblandas.

Vid anläggning av de öppna dagvattendikena längst Kurravaaravägen måste hänsyn tas till den
spillvattenledning som följer Kurravaarvägen så att den inte påverkas av förändrade markni-
våer, d.v.s. får för lite/mycket täckning. Ledningen har ledningsrätt och får inte komma till
skada eller förhindra nödvändigt underhåll.

För byggnader med golvnivå lägre än marknivån i förbindelsepunkt krävs pumpning av avlopps-
vattnet inne på den enskilda fastigheten. För byggnader med källare krävs alltid pumpning. Fas-
tighetsägaren ansvarar för att införskaffa och anlägga pumpanordning samt sköta drift och un-
derhåll.
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För detaljerad information kring anslutningspunkter för VA, se ”Förstudie VA-ledningar DPL
Jägarskolan” (Sweco, 2016-02-18).

Energi
Planområdet är ansluten till det kommunala fjärrvärmenätet och nya bostäder planeras att an-
slutas till befintligt ledningsnät. Ledningar för fjärrvärme planeras att förläggas i allmän plats-
mark.

Vattenfall är ägare till högspänningsnätet. Fastigheterna ansluts till befintligt elnät.

Inom planområdet finns idag en transformatorstation centralt i området. Ytterligare två trans-
formatorstationer föreslås. Samtliga skyddas med servitut och markanvänding [E].

Inom området finns idag både högspännings och lågspänningsledningar i anslutning till befint-
lig bebyggelse. I områdets östra del går en luftburen ledning som ägs av Jukkasjärvi Belysnings-
förening, denna kommer att samförläggas med Vattenfalls markledningar i Kurravaaravägen till
nya E10.

Optokabel
Fastigheterna kan anslutas till optisk fiber som finns i indraget i området och ägs av Kiruna
Stadsnät. Ledningar för optisk fiber planeras att förläggas i allmän platsmark.
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Avfall
Enligt regler och riktlinjer från Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen (2018) börjar nya
förordningarna kring producentsvar för förpackningar och returpapper gälla från och med år
2021. Nya förordningarna innebär bland annat att förpackningar och returpapper ska samlas in
så bostadsnära som mjöligt, i första hand i direkt anslutning till den egna bostaden.

Hämtställen för avfall ska ordnas på kvartersmark enligt kommunens riktlinjer. Fastighetsä-
garna behöver vara beredda på att avvara en större yta för kärl på sina fastigheter då alla små-
hus (villor, fritidshus) mest troligt kommer att få ett, eller fler, kärl som är avsedda för in-
samling av förpackningar och returpapper. Radhus/kedjehus/parhus och villor placerar sina
sopkärl utmed gatan för hämtning. Planen ger möjlighet till att placera miljöstation i anslutning
till flerfamiljsbostäderna så att hämtfordon kan stanna på gatan. Utrymme för miljöstation
inom planområdet ska finnas. Återvändsgator ska ha vändmöjlighet for hämtningsfordon, ex-
empelvis vändplats eller trevägskorsning. Figuren nedan visar ett exempel på mått for en vänd-
plats med baktömmande fordon. Återvändsgatorna i planområdet är dimensionerade för att
klara detta.

Alternativ vändplats för baklastande hämtningsfordon. Bild: Sara Sundin, Ramboll
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Snöhantering
Snöupplag får inte ligga närmare än 10 meter fritt från korsningskanten. Allmän platsmark
(NATUR) är endast kommunala snöupplagsplatser för snöröjning av områdets kommunala ga-
tor. Snöhantering på kvartersmark måste lösas inom den egna fastigheten. Möjlighet till flera
olika upplagsplatser för snö från gatorna finns inom planområdet.

Illustration över förslag för snöupplag inom planområdet, enligt snöupplagsutredning. Tur-
kosa ytor visar platser för snöupplag från gatan.



27

Dagvatten
Den befintliga infartsvägen från Kurravaaravägen utgör en ungefärlig ytvattendelare inom plan-
området. Den norra delen avvattnas främst ytledes via diken norrut utmed Kurravaaravägen.
Vattnet leds sannolikt vidare till Tuolluvouma våtmark som har högt naturvärde. På den södra
delen avvattnas hårdgjorda ytor via brunnar till dagvattenledningar söderut vid Hjortvägen, me-
dan grönytor avvattnas till diken österut som troligen leder vidare söderut. Dagvattnet mynnar i
Luossajoki. I planområdets sydöstra hörnet finns ett ”instängt” område, varifrån dagvatten inte
kan avrinna från annat än genom infiltration.

En dagvattenutredning har tagits fram (Ramböll 2015-08-19) som rekommenderar att dagvat-
tensystemet ska dimensioneras för regn med återkomsttid 10 år inklusive klimatfaktor. Dagvat-
ten inom planområdet ska fördröjas så att höga flödestoppar utjämnas. Tillåtet utflöde vid di-
mensionerande regn är 15 l/s, ha. En VA-utredning upprättats av Sweco, ”Förstudie VA-led-
ningar DPL Jägarskolan” (2016-02-18). Utredningen förtydligar hur ledningar planeras att
dras i gator och hur avrinning planeras ske ytligt.

Genomförandet av detaljplanen bygger på att dagvatten inom området fördröjs och renas i
öppna dagvattenanläggningar såsom svackdiken och torra dammar. Anslutningspunkt för dag-
vattnet finns idag i områdets södra del. Delar av området kan avvattnas dit efter fördröjning.
Andra delar avvattnas ner mot Kurravaaravägen och vidare norrut.

Ett översiktligt förslag till ytor som föreslås nyttjas för dagvattenhantering presenteras i illust-
ration nedan. På de ytor som är markerade som torrdammar och diken/fördjupningar kan er-
forderliga magasinsvolymer skapas genom att ytor terrasseras på vilka sänkor anläggs. Det är
viktigt att trummor anläggs under gatorna som skär igenom grönstråken i öst-västlig riktning så
att vattnet leds vidare till nästa grönstråk.
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Illustration av föreslagen dagvattenplan, med torrdammar och diken utmärkta i grön linje
och grönt fält.
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Höjdsättningen inom området bör utformas så att dagvatten kan avledas mot grönytorna. Ytor
för dagvattenhanteringen måste skapas i den östra delen av området, dit allt vatten naturligt av-
rinner. Genom att utforma ett dike i parkmarken mellan Kurravaaravägen och den östra bebyg-
gelsen samt förstärka det med avsänkningar, ”torrdammar”, erhålls god fördröjning.

Ett meandrande svackdike som leds till avsänkningar, ”torra dammar”, kan placeras mellan be-
byggelsen och utformas som multifunktionella ytor, dvs stråken gestaltas för aktiviteter samti-
digt som de vintertid används som snöupplag och tillåts att översvämmas vid snösmältning eller
kraftig nederbörd. Dammarna bör utformas med bräddavlopp för att säkerställa borttransport
vid kraftiga regn under snösmältning då marken är tjälad eller vattenmättad och inte kan infil-
trera.

Om torrdammarna utformas med ett genomsnittligt djup om 0,3 m skapas en fördröjningsvo-
lym för det södra avrinningsområdet ca 900 m3 och för det norra området ca 200 m3. Om di-
kena utformas med en släntlutning på 1/4, bottenbredd 0,5 m och vattendjup 0,3 m skapas yt-
terligare 250 m3 för det södra avrinningsområdet och 250 m3 för det norra området. Detta till-
sammans ger tillräckligt fördröjningsmagasin för båda avrinningsområdena och kan utformas
på flera sätt med olika dikessektioner och dammdjup. Det föreslagna diket parallellt med Kurra-
vaaravägen kan utformas med brantare slänter och större bottenbredd alternativt större djup
för att få plats på parkmarken.

Höjdsättning ska ske så att vattnet avrinner från husen och så att tröskelnivåer ligger högre än
gatunivån så att gator kan användas för avledning av dagvatten vid regn större än vad dagvat-
tensystemet är dimensionerat för.

Exempel på svackdike med och utan makadambotten. (Stockholmsstad, 2013 respek-
tive Augustenborg i Malmö).
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Marken inom området faller med kraftig lutning från väst till öst men det finns ett ”instängt”
område, varifrån vatten inte kan avrinna från, i sydöstra hörnet. Ska ytan användas för bebyg-
gelse bör den höjas för att säkerställa avvattning. Planbestämmelse [m1] säkerställer det genom
att ange att grundläggningsnivå ska ligga över gatunivå.

Parkeringsytorna inom området genererar mest föroreningar. Genom att luta parkeringsytor
mot en slänt eller ett svackdike erhålls en bra rening. Parkeringsytor kan anläggas med genom-
släppliga material för att minska ytavrinningen. Materialval vid exploatering påverkar förore-
ningsmängden i dagvattnet. Därför ska förzinkade material och metalltak med plastfärg undvi-
kas. Koppar ska också undvikas.

Miljökvalitetsnormer
Enligt miljöbalkens kapitel 5 kan miljökvalitetsnormer fastställas för lägsta miljökvalitet för
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Kiruna kommun berörs av
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet och för vattenkvalitet.

Luft
Kvävedioxider kan utgöra ett problem i samband med ökande trafikflöden där gaturummen är
slutna på båda sidor. Detta innebär dåliga förutsättningar för utvädring och leder till att utsläp-
pen stannar kvar lokalt. I aktuellt fall kommer inte sådana förutsättningar råda varför eventu-
ella föroreningar kommer att vädras bort naturligt. Av denna anledning bedöms det inte aktuellt
att uppskatta några värden och beräkna dessa. Av samma anledning bedöms heller inte att till-
kommande trafik medför risk att miljökvalitetsnormen för luft överskrids.

I den fördjupade översiktsplanen för Kirunas centralort från 2014 framgår att det inte föreligger
någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormernas värden i närheten av planområdet.

Vatten
Kiruna kommun ligger inom Bottenvikens vattendistrikt (huvudavrinningsområde Torneälven).
Enligt den fördjupade översiktsplanen har vattenförekomster inom Kiruna centralort otillfreds-
ställande eller måttlig ekologisk status på grund av övergödning, morfologiska förändringar
samt särskilt förorenande ämnen. Miljökvalitetsnormen innebär att år 2015, eller i dessa fall år
2021, ska vattnen ha uppnått god ekologisk status. Alla vattenförekomsterna har god kemisk
status förutom vad gäller kvicksilver. Inga ytvattenförekomster i Sverige uppnår god kemisk sta-
tus med avseende på kvicksilver.

Genomförandet av detaljplanen påverkar vattenförekomsten negativt men med god dagvatten-
hantering kan detta avhjälpas.
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Störningar och risker
Planeringen får inte leda till störningar som kan innebära olägenheter för människors hälsa (vil-
ket definieras i 9 kap. 3§ miljöbalken). Med olägenhet för människors hälsa avses en störning
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan ha en menlig inverkan på hälsan. Även de
störningar som i första hand påverkar välbefinnandet kan vara olägenheter för människors
hälsa, till exempel buller. Bedömningen av om en störning inverkar menligt på hälsan beror på
hur människor i allmänhet uppfattar situationen. För att störningen ska omfattas av bestäm-
melsen krävs att den har en viss varaktighet, antingen genom att den pågår under en samman-
hängande tid eller att den återkommer, regelbundet eller oregelbundet.

Trafikflöden och buller
Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande i form av För-
ordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk författningssamling, förordning
2015:216). För nybyggnation av bostäder ersätter denna bestämmelse riktvärden från infra-
strukturpropositionen (1996/97:53), som dock fortfarande kan vara tillämpbara vid befintliga
bostäder eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur.

I förordningen finns bestämmelser om riktvärden gällande buller utomhus vid bostadsbyggna-
der från spårtrafik, vägar och flygplatser. Förordningen innehåller även bestämmelser när det
gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. I den senaste förändringen i förord-
ningen som gäller från 1 juli 2017, höjdes riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad med 5 dBA
till 60 dBA (65 dBA för små bostäder)

Bestämmelserna ska tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov (för ombyggnationer eller
icke planlagd mark), och ärenden om förhandsbesked i bedömningen av om kravet på förebyg-
gande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt enligt 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen
(2010:900). Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida
trafik som har betydelse för bullersituationen.

Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid nya bostadsbyggnader.
Ljudnivå utomhus, frifältsvärde [dBA] Ekvivalent A-vägd

ljudnivå, LpAeq

Maximal A-vägd ljud-
nivå, LpAFmax

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad som inte bör
överskridas

Dock om bostaden ≤ 35 m2

601)

651)

-

-

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en uteplats, om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden

50 702)

Om ljuddämpad sida krävs, se1), gäller att ljudnivån vid
fasad på den ljuddämpade sidan får vara högst

55 703) (kl. 22-06)

1) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida.
2) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00
3) Upp till fem överskridanden per natt kan accepteras.
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För att säkerställa att riktlinjerna för buller kan upprätthållas har en trafikbullerberäkningar för
biltrafik och skotertrafik medräknad (Jägarskolan, Kiruna. Trafikbullerutredning, Tyréns AB
2020-04-30), tagits fram som underlag till detaljplanen. Beräkningarna baseras på prognos för
2030 (hastighet 50 km/h) och visar att:

· Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknas möjligtvis överskridas för fa-
sader som vetter mot parkmark mot Kurravaaravägen i kvartersmarken längst i norr
och längst i söder. Huruvida riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids i dessa
kvarter beror på placering av bostadshus inom kvartersmarken, då det endast är ett par
meter närmast parkmarken som riktvärdena överskrids. För att klara riktvärdena enligt
trafikbullerförordningen bör lägenheterna i kvartersmarken i det nordöstra -och syd-
östra hörnet utformas så att minst hälften av boningsrummen har minst en yttervägg
som vetter mot ljuddämpad sida, där den ekvivalenta ljudnivån är som högst 55 dBA
och den maximala ljudnivån som högst 70 dBA. Detta kan uppnås om lägenheterna ut-
formas som genomgående, och minst hälften av bostadsrummen orienteras mot inner-
gården. Vid de fasader där 60 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls mot vägen kan fri plan-
lösning tillämpas. Ett alternativ är även att uppföra små lägenheter ≤ 35 m2 mot väg, då
riktvärdet 65 dBA ekvivalent ljudnivå gäller för dessa.

· Bullerskyddad uteplats på markplan kan anordnas på varje småhustomt eller gemen-
sam på innergård, där riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljud-
nivå innehålls. Eventuella balkonger kan då ses som ett komplement med sämre ljud-
miljö. Bullerskyddade balkonger med upp till 75% inglasning är även ett alternativ.

· Med lämpligt val av väggkonstruktion, fönstertyp och eventuellt uteluftdon kan BBR:s
riktvärden för högsta ljudnivå inomhus innehållas. Detta bör studeras i ett senare skede
och anpassas efter planlösning och utformning.
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Redovisning av bullerprognoser, ekvivalent ljudnivå 2 m över mark. Källa: Bullerutredning
av Tyréns (2020).

Redovisning av bullerprognoser, maximal ljudnivå 2 m över mark. Källa:
utredning av Tyréns (2020).
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Redovisning av bullerprognoser, ekvivalent ljudnivå 8 m över mark, vilket motsvarar plan
tre. Källa: Bullerutredning av Tyréns (2020).

Redovisning av bullerprognoser, maximal ljudnivå 8 m över mark, vilket motsvarar plan tre.
Källa: utredning av Tyréns (2020).
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För att säkerställa tyst eller ljuddämpad sida regleras de berörda kvarteren med bestämmelse
om att minst hälften av bostadsrummen placeras mot ljuddämpad eller tyst sida. Detta möjlig-
gör för bostäder större än 35 m2 och inskränker inte placeringen av bostadshusen förutom de
bestämmelser om placering som gäller generellt inom all kvartersmark.

Enligt Bullerutredning Kiruna flygplats (kiruna.se) ligger inte planområdet inom influensom-
rådet för flygbuller.
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Sol- och skuggstudier
Sol- och skuggstudierna visar att planen möjliggör goda solförhållanden för bostäder och bo-
stadsgårdar under större delen av året. Bilderna visar skuggning vid olika tider på dygnet under
vårdagjämningen och sommarsolståndet. Observera att utformning är enligt plan från 2018 som
fortfarande medges.

DET BLIR RÄTT I UTSKRIFT!

Juni kl 9.00

DET BLIR RÄTT I UTSKRIFT!

Juni kl 12.00

DET BLIR RÄTT I UTSKRIFT!

Juni kl 15.00

DET BLIR RÄTT I UTSKRIFT!

Juni kl 17.00
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DET BLIR RÄTT I UTSKRIFT!

Mars kl 09.00

DET BLIR RÄTT I UTSKRIFT!

Mars kl 12.00

DET BLIR RÄTT I UTSKRIFT!

Mars kl 15.00

DET BLIR RÄTT I UTSKRIFT!

Mars kl 18.00



38

Deformationszonen
Deformationszonen från Kirunagruvan påverkar större delen Kiruna tätort och kan på lång sikt
även beröra planområdet.

Räddningstjänst och brand
Framkomlighet för Räddningstjänstens fordon ska vara tillfredsställd inom området enligt PM
Framkomlighet för räddningstjänstens fordon som Kiruna Räddningstjänst tagit fram. Ansvar
för framkomlighet för räddningstjänstens fordon inom och till tomtmark åligger fastighetsäga-
ren. Brandvattenförsörjning ska vara säkerställd enligt PM Brandvattenförsörjning som Kiruna
Räddningstjänst tagit fram.

Skydd mot brandspridning mellan byggnader
I boverkets byggregler (BBR) (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd – avsnitt 5:61 finns regler
och skydd mot brandspridning mellan byggnader. I korthet innebär det att byggnader antingen
ska placeras på ett avstånd av minst 8 meter ifrån varandra eller förses med en brandteknisk
konstruktion i form av brandcellsgräns eller brandvägg.

I avsnitt 5:611 beskrivs hur avståndet mellan småhus, mellan komplementbyggnader eller mel-
lan komplementbyggnader och småhus kan vara mindre än åtta meter med brandteknisk kon-
struktion enligt tabellen nedan.

Skydd mot brandspridning mellan byggnader (källa: Boverket)
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Förutom rad-/par-/kedjehus medger detaljplanen huvudbyggnader på ett avstånd om minst
fyra meter mellan varandra. Att avstånden mellan småhusen tillåts vara under åtta meter syftar
till att möjliggöra för ett så flexibelt byggande som möjligt Hus som ligger närmare än åtta me-
ter (eller som sitter ihop) kommer att behöva uppföras enligt gällande regler i BBR med brand-
teknisk konstruktion.

Flyghinderfri zon
Planområdet berörs av en flyghinderfri zon som utgår från Kiruna flygplats som utgör riksin-
tresse. Inom planområdet sträcker det sig uppåt från mellan +505 till 530 meters nivå över ha-
vet. Över denna gräns får byggnader inte sticka upp. Inom planområdet varierar markens höjd
mellan cirka +521 meter över havet i väster och +492 möh i öster, nivåer angivna i RH2000.
Med reglerade höjder kommer ingen byggnad att överskrida gränshöjder för hindersfritt om-
råde.

Även tillfälligt uppsatta föremål som byggkranar, vindmätmaster och liknande utgör hinder om
de är högre än vad som anges ovan. Då kan en hindersanmälan bli aktuell.

Hindersfritt område omkring Kiruna flygplats. Planområdet är markerat med rött.
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Sociala frågor

Tillgänglighet
Området kommer i framtiden att få god tillgänglighet till kollektivtrafik då det enligt förslag i
Trafikplan för Kiruna centralort (2015) kommer att trafikeras med buss från år 2023.

Området kommer att vara lättillgängligt för såväl bilister och skoterförare som gång- och cykel-
trafikanter. Området ligger inom framtida nät för gång- och cykel och inom gångavstånd till nya
Kiruna.

Inom området finns ytor som är kuperade. Ny byggnad ska enligt lag utformas så att den är till-
gänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgänglig-
heten prövas i detalj vid bygglov och tekniskt samråd.

Barnperspektivet
Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet.

Genomförandet av detaljplanen innebär att naturmark omvandlas till kvartersmark för bostads-
ändamål, vilket minskar tillgången på sådana ytor som idag används för lek och gångväg till sko-
lan. Stora delar av planområdet är dock relativt svårtillgängligt idag.

Gångvägar till skolan kommer i fortsättningen att inkluderas i gatunätet inom planområdet och
planen kommer därmed att bidra till ett framtida säkert och välutvecklat gång- och cykelnät i
Kiruna. Naturmark med friytor för lek sparas i områdets västra del och planen möjliggör goda
utevistelseytor i anslutning till bostadsbebyggelsen.

Hushållssammansättning
Stadsdelen kommer att huvudsakligen av småhus med äganderätt. Planen möjliggör en bland-
ning av boendetyper eftersom det möjliggör för ett antal flerbostadshus som kan innehålla både
hyresrätter och bostadsrätter. Blandade boendetyper och olika storlekar på bostäderna möjlig-
gör en mer blandad hushållssammansättning.
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Bebyggelseområden

Struktur
Jägarskolan ligger i den nordöstra utkanten av Kiruna centralort. I väster gränsar planområdet
till den ursprungliga kasernbebyggelsen inom Jägarskolan som ligger på en höjdplatå. I plan-
områdets södra del finns idag gles bebyggelse med industri- och förrådsbyggnader samt angö-
ringsgator till dessa. Ett område med natur skiljer kasernmiljön från förråds- och industriområ-
det.

Detaljplanen är uppbyggt kring en rutnätstruktur av gator i nord-sydlig och öst-västlig riktning
med tre möjliga infarter från Kurravaaravägen i öst. I områdets norra del går Jaktgatan som an-
sluter mot Jägarskolans höjdplatå i väster. Områdets struktur anknyter till utvecklingen av nya
Kiruna med dess kvartersstruktur öster om Kurravaaravägen. En tätare bebyggelse tillåts i plan-
områdets östra område utmed Kurravaaravägen.

Den nya bebyggelsen ska anpassas till den sluttande terrängen och vara variationsrik och ta stor
hänsyn till den utsikt som kan ges från Jägarskolans östliga sluttningar med vy över det stora
omgivande fjällandskapet. Ny bebyggelse ska underordna sig regementsbyggnaderna på platån
och placeras så att siluetten över före detta regementsområdet som är belägen på en höjd ovan
området kan vara kvar.

Marken utgörs enligt detaljplanen av kvartersmark för bostadsändamål [B], [BH1], [Z1B] och
[SB], och transformatorstation [E], park [PARK], natur [NATUR], gång- och cykelväg [GÅNG
CYKEL] och lokalgata [GATA].

Utformning av allmän plats
Dagvattenhantering regleras enligt rekommendationer i den dagvattenutredning som togs fram
i samband med framtagandet av tidigare detaljplan (2018), med viss revidering av illustrations-
kartan, enligt den här planbeskrivningen. Dagvattendiken har föreslagits på parkmarken längs
med Kurravaaravägen och säkerställs på kartan [Dike]. Fördröjningsmagasin har föreslagits på
natursläpp mellan kvartersmark och säkerställs på kartan [Fördröjning].

Efter Kurravaaravägen tillåts skotertrafik med bestämmelse på kartan [Skoter]

Bebyggelse
Inom planområdet ligger idag mindre industrilokaler främst för lager och för icke miljöfarlig
verksamhet samt ett antal förrådsbyggnader. Söderut angränsar ett område med friliggande vil-
lor samt kedje- och radhus från 1950–60-talen.

I väster gränsar planområdet till Jägarskolans kaserngård med bebyggelse från 1940-talet som
bedöms ha höga kulturhistoriska värden. Några av kasernbyggnaderna har under de senaste
åren byggts om till bostäder. Bebyggelsen utgörs av ”längor” i två våningar, före detta rege-
mentslokaler samt en större byggnad för kontors- och handelsverksamhet centralt i området.
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Norr om dessa ligger lokaler för kontor, skola mm med en högsta byggnadshöjd av 9 meter. Sö-
der om kaserngården har cirka 50 nya lägenheter byggts, i form av 20 parhus i två våningar med
suterrängvåning där terrängen är brant sluttande.

detaljplanen möjliggör bebyggelse för cirka 450 nya bostäder, både flerbostadshus, rad-, kedje-
och parhus samt fristående villabebyggelse.

Markanvändning för bostadsändamål [B] - Bostäder, reglerar att marken ska användas för bo-
städer. Dessa områden har varierad tillåten högsta nockhöjd och byggnadsstorlek. Markanvänd-
ningen utgör det mesta av kvartersmarken inom planområdet.

Centralt i området i närheten av Kurravaaravägen möjliggörs för detaljhandel i bottenvåning
bland bostäder genom markanvändningen [BH1] - Detaljhandel utom handel med skrymmande
varor. För att minimera trafikens påverkan kring området rekommenderas närservice i mindre
skala (ungefär 20 procent av bottenvåningen för näringsverksamhet).

I planområdets nordvästra hörn ligger en skog som angränsar Vargens friluftsskola. Marken an-
vänds av skolan, vilket detaljplanen fastslår genom markanvändning skola och bostäder [SB].

Området reglerat som [ZB] till väster respektive söder i planområdet tillåter café, handel, sam-
lingslokaler, lager/förråd och kontor, samt bostäder.
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Illustration över största möjliga exploatering inom planområdet. Se det just som en illustrat-
ion då det inte är styrt var viss bebyggelse är och storleken på fastigheter.

Bebyggandets omfattning
Bebyggandets omfattning beskrivs som högsta tillåtna BYA (byggnadsarea) av fastigheten i pro-
cent. Tätheten varierar mellan olika kvarter i planområdet med den lägsta tillåtna tätheten i
nordväst och den högsta tillåtna tätheten i öster längs med Kurravaaravägen. I det nordvästra
kvarteret (skogen som angränsar skolgården) får maximalt två procent av fastighetsarean inom
användningsområde bebyggas [e1]. Kvarteret utgörs av plusmark och får således endast bebygg-
gas med komplementbyggnader (exempelvis grillkåtor för skolans räkning). I kvarteret som lig-
ger söder om skolan får högst 20 procent av fastighetsarea inom egenskapsområde bebyggas
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[e2]. Nästa steg ger en högsta tillåtna byggnadsyta på 30 procent av fastighetsarea inom an-
vändningssområde [e3] och 30 procent av fastighetsarean inom egenskapområde[e4]. Dessa be-
stämmelser över bebyggelsens omfattning sträcker sig över flest kvarter i planområdet. Kvarte-
ren åt öster och nordost får bebyggas med 50 procent av fastighetsarea inom delvis egenskaps-
området [e5] och delvis användningsområde [e6]. Vissa kvarter med byggrätter upp till 50 pro-
cent [e5] har delvis plustäckt mark där endast komplementbyggnader får uppföras. Även ett
kvarter i planområdets västra gräns är belagd med plusmark. Dessa plusbelagda områden får
högst bebyggas till 30 procent av fastighetsarean inom egenskapsområde [e4].

Komplementbyggnad får uppföras med högst en våning.

Byggandens användning
Inom markanvändningen [BH1] regleras att verksamhet endast får finnas i bottenplan [e7]. Det
innebär att detaljhandel endast får ske i byggnadens bottenvåning. Bostäder får naturligtvis all-
tid finnas på bottenplan.

Höjd
Bebyggelsens höjd regleras angivet som högsta nockhöjd och som högsta totalhöjd över noll-
plan. Nockhöjderna varierar från 9 meter till 20 meter. De högsta tillåtna nockhöjderna ligger i
planområdet nordvästliga och nordöstliga delar. I resten av området ligger högsta tillåtna nock-
höjd mellan 9-12,5 meter. Totalhöjden syftar till att säkerställa att inga uppstickande byggnads-
delar inkräktar på flyghinderfri zon. Totalhöjden över nollplanet är mellan+505 och +530 me-
ter. Komplementbyggnader får uppföras i högst 1 våning, vilket är en generell bestämmelse för
all kvartersmark.

Placering
Generella bestämmelser inom kvartersmark reglerar att:

· Friliggande huvudbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns. Tillhörande
komplementbyggnad ska placeras minst 4 meter från gata och minst 2 meter från övrig
fastighetsgräns,

· Rad-/kedje-/parhus, med tillhörande komplementbyggnader, ska placeras minst 2 me-
ter från fastighetsgräns mot allmän platsmark.

Utformning
I planområdets södra del finns befintlig bebyggelse med kulturmiljövärden, se avsnitt kultur-
miljö. Ny bebyggelse i anslutning till dessa förråd ska anpassas till dess kulturmiljövärden [f].

En generell bestämmelse över all kvartersmark reglerar lägsta taklutning till 5 grader.

Utförande
Dagvattenhantering regleras i enlighet med den dagvattenutredning som gjordes i samband
med framtagande av tidigare detaljplan (2018) och den här planbeskrivningen. På kvartersmark
har områden för dagvattenhantering belagts med prickmark för att säkerställa att marken hålls
fri från byggnader. Områden som rekommenderas för diken i dagvattenutredningen regleras
med [b1] - Dagvatten ska avledas till fördröjningsmagasin. På kvartersmark rekommenderas
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ett område att användas som fördröjningsmagasin. Detta område ligger i söder av planområdet
och säkerställs genom bestämmelse [b2] - Marken får inte hårdgöras.

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
Planområdet planeras delvis för stora villor, eller mer korrekt; små flerbostadshus med maxi-
malt fem lägenheter per fastighet [v].

Markens anordnande och vegetation
I planområdets nordvästra hörn finns en gles björkskog angränsande skolgården. Denna ska be-
vars och skyddas med bestämmelsen [n]: Skogen ska vara kvar. Träd får endast fällas om det
är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Gallring av sly är tillåten.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud återfinns längs två gator i planen. I planområdets sydvästra del, mellan de befint-
liga bostadsområdena och de nya, och längs med gatan som föreslås gå i östvästlig riktning
centralt i planområdet.

Skydd av kulturvärden och rivningsförbud
Bebyggelsen innefattas av två förrådsbyggnader i planområdets södra del. Förråd 309 regleras
av [q1] och förråd 303 av [q2]. Skydden avser att bevara byggnadernas speciella karaktär och re-
glerar förrådens exteriöra utformning. Dessa byggnader får inte rivas [r].

Skydd mot störningar
I det sydöstra hörnet av planområdet riskerar marken att översvämmas. För att säkerställa att
detta inte sker har en bestämmelse om höjdsättning för lägsta grundläggningsnivå för byggnad
lagts över kvarteret [m1]: För byggnad gäller att lägsta grundläggningsnivå ligger högre än
angränsande gatunivå.

Kvarteren närmast Kurravaaravägen påverkas i måttlig mängd av trafikbuller. För kvartersmar-
ken längst i norr och längst i söder riskerar bullernivåerna att överskrida riktvärdena både vid
fasad och i utemiljön. Dessa två kvarter har fått bestämmelsen [m2]: För varje bostad gäller att
minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida och att till-
gång till uteplats vid tyst eller ljuddämpad sida ska finnas i nära anslutning till bostaden.
Kvartersmarken mellan dessa två kvarter riskerar att utsättas för buller som överskrider riktvär-
dena i utemiljön. Dessa kvarter har fått bestämmelsen [m3]: Varje bostad ska ha tillgång till en
uteplats på tyst eller ljuddämpad sida i näras anslutning till bostaden.

Administrativa bestämmelser
Huvudmannaskapet är kommunalt för all allmän platsmark. Genomförandetiden är fem år från
den dagen då planen vinner laga kraft.

Bygglov får inte ges innan markföroreningar åtgärdats.
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GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Preliminär tidplan:
Samråd: kvartal 1, 2020
Granskning kvartal 2, 2020
Antagande: kvartal 3, 2020.

Genomförandetid
Genomförandetiden sträcker sig 5 år framåt från den dagen då planen vunnit laga kraft. Under
planens genomförandetid har fastighetsägaren rätt att utnyttja byggrätter enligt detaljplan. Ef-
ter genomförandetidens utgång kan kommunen upprätta ny detaljplan över området utan hän-
syn till tidigare redovisade men icke utnyttjade byggrätter. Motiv till genomförandetiden är att
Kiruna står inför stora förändringar inom en snar framtid.

Ansvarsfördelning /Huvudmannaskap
Kiruna kommun ansvarar för upprättande av detaljplanen.

LKAB ansvarar för genomförande av planen vilket styrs i det exploateringsavtal som upprättats
mellan kommunen och LKAB. Förändringar i ansvarsfördelning och huvudmannaskap i och
med den nya planen innebär att ytterligare två gator kommer att ingå i det kommunala huvud-
mannaskapet, samt att VA-ledningar i dessa områden får kommunalt huvudmannaskap. Explo-
ateringsavtalet som upprättades inför den tidigare detaljplanen (2018) gäller fortsatt. För de till-
kommande gatorna och transformatorstationerna görs ett geografiskt tillägg till exploaterings-
avtalet.

Exploateringsavtal
Det exploateringsavtal som tecknades år 2018 i samband med upprättandet av tidigare detalj-
plan fortsätter att gälla och beläggs med ett geografiskt tillägg angående tillkomna gator och
transformatorstationer inom planområdet. Exploateringsavtalets innehåll sammanfattats med i
följande:

Exploateringsavtal upprättat mellan LKAB och Kommunen (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebo-
lag och Kiruna kommun) för aktuellt planområde.

Detaljplanen omfattar del av Linbanan 1, Jägarskolan 8:3 och 8:5. LKAB är ägare till Linbanan 1
och Jägarskolan 8:5. Kommunen är ägare till Jägarskolan 8:3. Exploateringsområdet enligt
detta avtal avser endast fastigheterna Linbanan 1 samt Jägarskolan 8:5.

LKAB förbinder sig att genomföra exploateringen enligt detaljplan och exploateringsavtal.
LKAB bekostar planarbetet fullt ut och planavgift ska därmed inte tas ut i samband med bygg-
och rivningslov. LKAB ansvarar för projektering och anläggande av vägar med gatubelysning
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och nedanstående anläggningar inom naturmark. LKAB bekostar samtliga anläggningar på all-
män platsmark.

· Utformning av vägar, dess belysning och gatuskyltar ska följa kommunala riktlinjer och ut-
formningen ska godkännas av kommunen.

· LKAB anlägger och bekostar väganslutningarna från Exploateringsområdet till Kurravaara-
vägen.

· I samband med den första etappen ska LKAB, inom naturmark, anlägga en gång- och cykel-
väg med belysning (mellan Vargvägen och Kurravaaravägen) och en lekplats. Förslag på pla-
cering av gång- och cykelvägen illustreras på detaljplanen. Lekplatsen ska följa kommunens
antagna lekplatsprogram och utformningen ska godkännas av kommunen.

Exploateringsområdet ingår till största delen i kommunens verksamhetsområde för vatten och
avlopp. LKAB bekostar och ansvarar för projektering och anläggande av huvudledningar och
nödvändiga förbindelsepunkter för kvartersmark gällande vatten och avlopp. Detta ska göras
enligt kommunal standard och förbindelsepunkter godkännas av kommunen (TVAB) innan an-
läggande. Vatten och spillvatten ska anläggas enligt projekteringsanvisningar för VA i Kiruna
kommun. Huvudledningarna ska anläggas i mark avsedd för allmän platsmark.

Anläggningsavgift för respektive fastighet erläggs enligt gällande VA-taxa. För områden där
LKAB bygger ut kommunala ledningar för VA som kommunen sedan övertar, gäller särskild an-
läggningsavgift enligt VA-taxan.

LKAB bekostar och ansvarar för projektering och anläggande av dagvattenhantering. Området
ska anslutas till kommunens dagvattennät. Dagvatten leds via öppet dike på västra sidan av
Kurravaaravägen till cirka 50 meter norr om Hjortvägen där dagvattnet leds i en vägtrumma un-
der Kurravaaravägen. Anslutning till kommunala dagvattennätet sker via kulvert under Kurra-
vaaravägen. Kulvertering ska samordnas med profilsänkning av Kurravaarvägen.

LKAB bekostar och anlägger markbrandposter. Placering och utformning ska ske i samråd med
kommunen.

Avtalet specificerar även vad parterna kommit överens om angående projektering, anläggande
och överlämnande av kommunala anläggningar.

LKAB bekostar och svarar för att informationsskyltar finns vid området som informerar allmän-
heten om projektet och de byggarbeten som pågår.

LKAB svarar för att marken inom området saneras i den omfattning som krävs för att marken
ska kunna användas i enlighet med detaljplanen.

LKAB ansvarar för att ansöka och inhämta de övriga lov och tillstånd som krävs för att exploate-
ringen ska kunna genomföras.
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LKAB avser teckna avtal med Kiruna Kraft AB för utbyggnaden av fjärrvärme och ansvarar för
att samordna anläggningsarbeten med Gironet. Sophantering planeras enligt kommunens ren-
hållningsföreskrifter och handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sveriges handbok för avfallsut-
rymmen (2018).

Ledningsrätter kan behövas tas bort, ändras eller nybildas. För ledningar som flyttas eller tas
bort ansvarar LKAB för att överenskommelse med ledningsägare träffas. Nya ledningar avser gå
inom allmän platsmark i detaljplan.

Mark som utgör allmän platsmark inom fastigheterna Linbanan 1 och Jägarskolan 8:5 övergår
utan ersättning från LKAB till kommunen. Överlåtelsen ska ske i etapper. Tillträde sker när
marken är färdigställd för dess användning och slutbesiktning av kommunala anläggningar är
godkända. LKAB ansöker om lantmäteriförrättning och står för samtliga förrättningskostnader.

Trafikverket anför vid samråd att avtal kan komma att krävas med Trafikverket för genomfö-
rande av detaljplanens anslutningar och ny gatusektion om vägen fortfarande är i statlig regi vid
den tidpunkten.

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser

Fastighetsbildning, ledningsrätt, servitut m.m.
Berörd fastighet är del av Linbanan 1 samt mindre del av Jägarskolan 8:5 och Jägarskolan 8:3.
LKAB äger merparten av planområdet och ansvarar för projektering och anläggande av vägar,
vilka sedan kommer att övertas av kommunen.

Planen medger att nya fastigheter får bildas, vilket bekostas av exploatören (LKAB). I takt med
att fastighetsägare inom deformationszonen måste ersättas med nya fastigheter förs diskuss-
ioner om etablering inom Jägarskolan som ett alternativ. Det går i dagsläget inte att säga vilka
eller hur fastighetsindelning kommer att ske inom kvartersmark. Övrig mark som är avsedd för
allmän plats ska övergå i kommunal ägo. Ledningsrätter kan behöva bildas, medan kommunala
ledningar kan ligga inom allmän plats.

Fastigheter för tekniska anläggningar (E-områden) upprättas och plats för detta säkerställs på
tre olika platser i plankartan. Dessa fastigheter kan antingen överlåtas eller upplåtas för nämnda
syften.

Inom området finns idag ett antal ledningsrätter. Utmed Kurravaaravägen ligger en ledningsrätt
för VA-ledning. I planområdets norra del ligger en ledningsrätt för luftburen elledning. I plan-
områdets mitt finns flera ledningsrätter i anslutning till befintliga byggnader som kommer att
behöva rivas i samband med planens genomförande. Ledningsrätter kommer att behöva flyttas
och ersättas med nya ledningsrätter. Det finns även flera ledningar utan ledningsrätt inom om-
rådet som kommer att behöva ses över.
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Inom området finns befintliga ledningar för el, fjärrvärme, opto, tele och VA. Genomförandet
förutsätter att ett flertal ledningar flyttas eller tas bort. Befintliga vattenledningsnät inom områ-
det får ovillkorligen inte kopplas ihop med det som projekteras och nyanläggs inom området på
grund av olika tryckzoner. LKAB ansvarar för att nödvändiga avtal tecknas med berörda led-
ningsägare avseende de åtgärder som krävs på befintliga ledningar för detaljplanens genomfö-
rande.

Servitut och ledningsrätter
Rättigheter inom planområdet
· Avtalsservitut 25-IM3-86/2333.1 Kraftledning mm, till förmån för Umeå Norrfors (belastar

Linbanan 1. Olokaliserad) – Vattenfall
· Avtalsservitut D201600513243:1.1 Kraftledning, till förmån för Gällivare Videt 7 (belastar

Jägarskolan 8:3) – Vattenfall
· Avtalsservitut D201700547411:1.1 Kraftledning, till förmån för Gällivare Videt 7 (belastar

Linbanan 1) - Vattenfall
· Avtalsservitut D201700547412:1.1 Kraftledning, till förmån för Gällivare Videt 7 (belastar

Jägarskolan 8:3) - Vattenfall
· Avtalsservitut D201900115453:1.1 Kraftledning, till förmån för Gällivare Videt 7 (belastar

Linbanan 1) - Vattenfall
· Avtalsservitut D201900135732:1.1 Kraftledning, nätstation, till förmån för Gällivare Videt 7

(belastar Jägarskolan 8:3) – Vattenfall
· Ledningsrätt 25-F2002/542.1 Starkström, till förmån för Jukkasjärvi Sockens Belysnings-

förening Upa (belastar Linbanan 1 m.fl.) – Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening Upa

Inom området, längst ned vid Hjortvägen finns upplåten mark till förmån för Telia/Skanova
(belastar Linbanan 1 m.fl.). Nyttjanderätten är inte inskriven, men placeringen av den ligger på
prickmarkerad mark, vilket skyddar platsen från att bebyggas.

Flytt och ansökan om nya ledningsrätter ska ske inom projektet och bekostas av projektören.

Rättigheter utanför planområdet
· Ledningsrätt 25-F2005/86.1 Tele (optisk fiberkabel), till förmån för Kiruna kommun (be-

lastar Linbanan 1 m.fl.) – Kiruna kommun
· Ledningsrätt 25-F2005/171.1 Kraftledning, till förmån för Vattenfall (belastar Linbanan 1

och Jägarskolan 8:5) – Vattenfall
· Ledningsrätt 25-F2005/171.2 Lågspänningsledning, till förmån för Vattenfall (belastar Lin-

banan 1 och Jägarskolan 8:5) – Vattenfall
· Ledningsrätt 2584-07/22 Spillvatten, till förmån för Kiruna kommun (belastar Linbanan 1

m.fl.) – Kiruna kommun
· Ledningsrätt 2584-08/33.1 Fjärrvärme, till förmån för Kiruna kommun (belastar Linbanan

1 och Jägarskolan 8:5) – Kiruna kommun (TVAB)
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Fastighetskonsekvenser
I och med planens genomförande kommer fastigheter styckas av i olika storlekar beroende om
det är flerfamiljshus, radhus, kedjehus eller parhus. Allmän platsmark övergår till kommunen.

Villaägare på Hjortvägen, söder om planområdet, har uttryckt önskemål att köpa den remsa av
allmän platsmark inom Jägarskolan 8:3 som ligger mellan berörda villafastigheter och Jägar-
skolan 8:5. Kommunen har ställt sig positiva till detta varför marken planläggs för bostadsända-
mål. Utökningen av befintliga fastigheters tomtyta längst Hjortvägen kommer att medföra en
tillkommande anläggningsavgift för VA för respektive berörd fastighet. Debitering sker med
stöd av gällande VA-taxa.

För detaljplaneområdets nya bebyggelse gäller att anläggningsavgift för VA-anslutning utgår en-
ligt gällande VA-taxa.

Ekonomiska frågor
LKAB står för de kostnader som exploateringen medför. Planavtal har tecknats mellan LKAB,
konsult och Kiruna kommun. De ekonomiska frågorna regleras i ett exploateringsavtal från
2018 som revideras med avseende på tillkommande ändringar.

LKAB föreslås teckna avtal med skolan avseende nyttjanderätt på Linbanan 1 till förmån för
skolan, inom området betecknat som [SB].

Tekniska frågor
LKAB har anlagt delar av planområdet i enlighet med gällande detaljplan. Alla avlopps- och vat-
tenledningar ansluts mot Kurravaaravägen. Ingen anslutning sker mot befintliga ledningar i
sydväst (vid Hjortvägen). Dagvattenledningar blandas med öppna diken samt fördröjning innan
dagvatten leds ut under Kurravaaravägen i befintlig trumma.

Utmed Kurravaaravägen kommer en ny vattenledning att dras. I områdets östra del går en luft-
buren ledning som ägs av JBF (Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening), denna kommer att
samförläggas med Vattenfalls markledningar i Kurravaaravägen till nya E10.

Större delen av befintlig bebyggelse inom planområdet kommer att rivas och ersättas i och med
planens genomförande.

Planering och utbyggnad av VA- och gatunät ska göras tillsammans med Tekniska Verken.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Då aktuellt planarbete hanterar mindre förändringar med bibehållet syfte av tidigare plan som
upprättades så sent som för knappt två år sedan anses konsekvenserna av aktuell plan bli närm-
ast detsamma som för tidigare plan. Detta bygger främst på att avstyckning eller annan fysisk
förändring ännu inte kommit igång sedan tidigare detaljplan upprättades. Det gör att de konse-
kvenser som tidigare plan skulle medföra fortfarande är högst aktuella.

Detaljplanen medger större flexibilitet angående byggyta, vilket troligtvis resulterar i större
småhus på större tomter. Detaljplanen medger även större flexibilitet då en gemensam parke-
ring i mitten av planområdet inte längre pekas ut med bestämmelse. Konsekvenserna av detalj-
planen är vidare att fler gator blir allmänna och den bekräftar befintliga lägen för transforma-
torstationer.

Påverkan på riksintressen
Bebyggelsen bedöms inte bli störande för lufttrafiken och riksintresset Kiruna flygplats då bygg-
nadshöjder anpassas till Swedavias rekommendationer.

Riksintresset för värdefulla ämnen och mineral bedöms inte påverkas av planens genomförande
i ett större perspektiv. Avvägningar kring tillkommande bebyggelses påverkan på riksintresset
har främst gjorts i den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort 2014 samt i arbetet med
stadsomvandlingen. Norr om planområdet har LKAB två undersökningstillstånd enligt mineral-
lagen, Lappmalmen 1 och 2. Påverkan från eventuella gruvor behandlas i miljötillstånd.

Hänsyn till riksintresset för kulturmiljön tas genom att byggnaderna placeras med ett respekt-
avstånd till befintlig kulturbebyggelse och genom att byggnadernas höjd hålls nere så att kasern-
byggnaderna inte skyms från viktiga siktvinklar. Två av de ursprungliga förrådsbyggnaderna av-
ses också att bevaras.

Hälsa och säkerhet
Trafik- och skoterbuller från Kurravaaravägen kan innebära störningar för de boende. Störning-
arna begränsas av att planen styr bebyggelsens utformning och placering utmed vägen.

En översiktlig miljöteknisk markundersökning daterad 2014-10-24 har genomförts som visar att
området inte är förorenat men att det förekommer halter av metaller över riktvärden. I en punkt
påträffas PCB och PAH-H över riktvärden för känslig markanvändning. Vid omställning till bo-
städer inom området ska föroreningsskadan vid en punkt saneras genom urgrävning.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Gäl-
lande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2010:477) avser halterna i
utomhusluft av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bly, partiklar (PM10), kolmonoxid (CO),
bensen och ozon (O3).
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Med hänsyn till den framtagna trafikprognosen för området bedöms detaljplanen inte innebära
någon betydande försämring av luftkvaliteten då trafikrörelserna inte bedöms öka i någon stor
omfattning.

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade
områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en be-
stämd miljökvalitet.

Den vattentäkt som idag förser Kiruna C och Tuolluvaara med dricksvatten är en ytvattentäkt
belägen i Torneälv. Inga grund- eller ytvattenförekomster finns inom eller i planområdets när-
het. Kiruna kommun ligger inom Bottenvikens vattendistrikt (huvudavrinningsområde Torneäl-
ven).

Trafik
Genomförandet av detaljplanen innebär att framkomligheten i området ökar, både för biltrafik
och gång- och cykel. Området får fler in- och utfarter och ansluts till Jägarskolan västerut och
Kurravaaravägen i öster. På så sätt minskas barriäreffekten av höjden som Jägarskolan ligger
på. Utfarter utmed Kurravaaravägen förläggs på ett trafiksäkert sätt. Möjligt utrymme för sko-
terled ges i gatumark för Kurravaaravägen. Det tillkommande gatunätet kopplas till det plane-
rade nya Kiruna och dess kvartersstruktur, öster om Kurravaaravägen.

Stad- och landskapsbild
Landskapet kommer enligt detaljplanen att behålla sin naturliga form i huvudsak, men omfor-
mas för att passa med entréer och för att vägar ska ha god tillgänglighet.

Nya element tillkommer i stads- och landskapsbilden i form av bostadsbebyggelse. Skalan på
den nya bebyggelsen begränsas dock i höjd och utbredning för att förhålla sig till omgivningen.
Skalan relaterar också till att sikten mot Jägarskolan från nedanförliggande område och ut-
blickar mot omgivande landskap inte ska begränsas.

Utformningen tar hänsyn till kopplingen till den pågående stadsomvandlingen och nya centrum.

Kulturmiljö
Planområdet avser den del av gamla Jägarskolan som nu är bebyggt med de tidigare förråds-
byggnaderna för Jägarskolan. Påverkan gäller både det aktuella planområdet och övriga delar av
före detta Jägarskolan som är bebyggt med kaserner samt parken. Områdets karaktär har hög
betydelse för det kulturhistoriska värdet, utöver den betydelse som de enskilda byggnaderna in-
nebär.

I och med genomförandet av detaljplanen kommer förståelsen och upplevelsen av det före detta
regementsområdet att påverka då ny bebyggelse tillkommer i det idag glest bebyggda östra de-
len. Den tillkommande bebyggelsen kommer dock att ta hänsyn till siktlinjer mot Jägarskolan så
att kasernområdets höga läge i staden fortfarande kommer att kunna upplevas. Hänsyn till detta
tas genom att höjder begränsas och placering av byggnader sker med respekt till siktlinje från



53

huvudinfarten från Kurravaaravägen samt att skogsbandet bevaras mellan det nya bostadsom-
rådet och kasernområdet.

Detaljplanen möjliggör att i områdets södra del bevara två förrådsbyggnader. Detta innebär att
det fortfarande går att uppleva en förrådsmiljö som minner om Skåneförråden. Värdet av att be-
vara fler av de befintliga förrådsbyggnaderna har i planarbetet fått vägas mot det stora behovet
av bostäder i Kiruna på grund av stadsflytten.

Sammantaget anses därmed detaljplanen förhålla sig på ett respektfullt sätt till Jägarskolans
kulturvärden.

Sociala konsekvenser

Trygghet
Fler bostäder innebär att fler människor kommer att röra sig i området. Detta kan bidra till att
både gator och den angränsande naturmarken kommer att upplevas som tryggare.

Tillgänglighet
Området kommer i framtiden att få god tillgänglighet till kollektivtrafik enligt förslag i Trafik-
plan för Kiruna centralort (2015).

Området kommer att vara lättillgängligt för såväl bilister som gång- och cykeltrafikanter då det
ligger inom framtida nät för gång- och cykel och inom gångavstånd till nya Kiruna.

Inom området finns ytor som är kuperade. Ett tillskott av nya bostäder med modern standard
ger större möjlighet för äldre och funktionshindrade att bo i området.

Barnperspektiv
Ur ett barn- och ungdomsperspektiv ger planen möjlighet till goda uppväxtmiljöer med närhet
till grönområden och skolor.

Gångvägar till skolan kommer i fortsättningen att inkluderas i gatunätet inom planområdet och
planen kommer därmed att bidra till ett framtida säkert och välutvecklat gång- och cykelnät i
Kiruna. Barns generella behov av god utemiljö har beaktats genom att naturmark sparas i områ-
dets västra del samt att planen möjliggör goda utevistelseytor i anslutning till bostadsbebyggel-
sen. Tillgången på friytor för lek i närheten är så stor att planens genomförande inte kommer att
leda till någon brist.

Hushållssammansättning
Planen innebär en större blandning av boendetyper eftersom det möjliggör för ett antal flerbo-
stadshus som kan innehålla både hyresrätter och bostadsrätter, i ett område som idag främst
har småhus med äganderätt. Blandade boendetyper och storlekar på bostäderna möjliggör en
mer blandad hushållssammansättning. Detaljplanen möjliggör byggandet av cirka 450 nya bo-
städer vilket är positivt då det rådet bostadsbrist i kommunen.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättats av Tyréns AB i samråd med Kiruna kommun.
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