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PLANPROCESSEN 

Detaljplanen tas fram med standardförfarande då planen är i enlighet med översiktsplanen, 
inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen 
bedöms inte heller medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel (2010:900). Förfarandets olika steg 
redovisas nedan: 

Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget i ett tidigt skede i 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 
påverkan. 

Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta förslaget till 
detaljplan granskas under tre veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta de som 
berörs av förslaget, 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 ändras 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. Handlingarna 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.  

 

   
 

Figur 1: Planprocessen (aktuellt steg i processen redovisas med röd markering) 
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Kommunstyrelsen beslöt att ge positivt planbesked för utvecklingsområdet 2019-12-09. 
Planarbetet inleddes formellt 2020-05-05 då kommunen skickade in underlag för 
undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan till Länsstyrelsen. 

2020-11-02 tog kommunstyrelsen beslut om att skicka ut planförslaget på samråd.  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Området är beläget intill befintlig terminalbyggnad och detaljplanen syftar till att möjliggöra 
etablering av flygplatshotell och kompletterande bebyggelse för resandeservice, kontor och 
annan verksamhet som har nytta att finnas i flygplatsens närhet. Samtidigt ska förbättringar 
för infartsväg, parkering och angöringsområde möjliggöras. Allmänna platser kommer att 
vara under enskilt huvudmannaskap med drift och skötsel i gemensamhetsanläggning. 

Detaljplanen tas fram i enlighet med Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5) om planbestämmelser 
för detaljplan.  

PLANDATA 

Grundkarta 
Grundkartan visar fastighets-
information, ledningsrätter, 
terränglinjer och byggnader/stängsel 
(grundkartan framgår i plankartan). 
Kartan är upprättad under oktober 
2020. Grundkartan kommer att 
kompletteras och uppdateras vid 
behov under planprocessen. 
 

Områdets läge och areal 
Planområdet omfattar ca 6,8 hektar 
och ligger i direkt anslutning till 
Kiruna flygplats terminal, ca 3 km 
sydost om Kiruna nya centrum.  Figur 2: Översiktskarta med markerat 

planområde. Källa: © Lantmäteriet 
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Markägoförhållanden 
Planområdet är en del av fastigheten Kiruna 1:310 som ägs av Swedavia AB. 

TIDIGARE BESLUT 

Planförslaget baseras och anpassas till tidigare statliga och kommunala beslut och 
utredningar. I de följande avsnitten redogörs det för hur planförslaget förhåller sig till 
dessa. 

Översiktliga planer och program 

Översiktsplaner 
Gällande översiktsplan (ÖP) för Kiruna kommun antogs i december 2018. Fördjupad 
översiktsplan för Kiruna centralort antogs i september 2014 och beskriver övergripande 
förutsättningar och förändringar för planområdet. Aktuell detaljplan bedöms vara förenlig 
med de intentionerna i både ÖP och FÖP som anger att området intill flygplatsen ska 
kunna utvecklas för turism. 

Trafikplan 
Kiruna kommun har låtit ta fram en trafikstrategi (2014-03-31) och Trafikplan Kiruna 
centralort (2015-02-05). Syftet med dessa dokument har varit att strukturera kommunens 
trafikplanering och att skapa ett sammanhängande gatunät som möter de olika trafikslagens 
behov. Vidare anges prioriteringar som ska ligga som grund för beslut avseende gatu- och 
trafikplanering. Målet är att andelen resor med privatbil ska minska och ersättas med buss, 
cykel och gång för att minska utsläppen och förbättra trafiksäkerheten. Detta innebär att de 
hållbarare färdsättens konkurrenskraft behöver öka för att målet ska kunna uppnås. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 
Planområdet regleras inte av någon gällande detaljplan eller områdesbestämmelse. 

Pågående planprocesser 
Norr om flygplatsen, för Tuolluvaara 1:16, har kommunstyrelsen 2019-10-07 gett ett 
positivt planbesked för att etablera viss typ av handel såsom trävaror, grossist med mera. 
Planarbetet är vid detta utskick redo för granskning. 
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Riksintressen 

 
Figur 3: Riksintressen kring Kiruna centrum. Vitt område är det enda som inte påverkas av riksintressen.  

Källa: Länsstyrelsen, Kiruna kommun, © Lantmäteriet 
 

Riksintressen är geografiskt fastställda områden som har utpekats därför att de innehåller 
nationellt viktiga värden och kvaliteter, dessa regleras i miljöbalkens (MB) fjärde kapitel.  

Planområdet omfattas av riksintresse för:  

Kommunikationer/flygplats (flyghinder influensområde) enligt 3 kap. 8 § MB. 
Flygplatsens krav på hinderfrihet inom planområdet ökar med avståndet från rullbanan. 
Byggnadernas maximala tillåtna höjd är reglerad för att inte överstiga hinderfriheten. 
Flyghinderanalys har utförts av Swedavia och prövats både inför framtagande av 
flygplatsens masterplan och denna detaljplan. Även CNS-analys, som kontrollerar om de 
föreslagna byggnadsvolymerna hindrar flygplatsens kommunikationsutrustning, är utförd 
av Swedavia som bedömer att ett genomförande inte kommer att ha någon negativ 
inverkan på Swedavias utrustning. Förslag till regleringar och upplysningar på plankartan 
har gjorts i samråd med Luftfartsverket. De kan inte bedöma påverkan på deras CNS-
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utrustning utan mer precisering av bebyggelsen och en påverkansanalys vilket kan göras 
först i bygglovskedet då material, form och placering av byggnader är beslutat. 
Flyghinderanalys ska då också göras för eventuella byggkranar.  

Kommunikationer/järnväg enligt 3 kap. 8 § MB. 

Inget utpekat område för riksintresset järnväg finns i närheten av flygplatsen men 
utredningar pågår för att hitta en långsiktig lösning för persontrafiken till och från Kiruna. 
Flera olika alternativ för dragning av järnväg och placering av station utreds i arbetet med 
järnvägsplanen. Ett av alternativen är en station vid flygplatsen och de skisser som 
presenterats för kommunen visar en placering väster om planområdet, väster om diket som 
avgränsar denna detaljplan. Detaljplanens utbredning och utformning bedöms inte hindra 
utbyggnaden av järnväg och station intill flygplatsen enligt något av alternativen. Det finns 
dock risk att järnvägen kommer i konflikt med riksintresset för flygplatsen på grund av 
ljusstörningar och negativ påverkan på inflygningshjälpmedel, kommunikationsutrustning 
och andra tekniska system, så kallad CNS-utrustning. Detta måste utredas i samband med 
val av alternativ i järnvägsplanen. 

 

Värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap. 7 § MB.  

Flygplatsen ligger i gränsområde av riksintresse för ämnen och material väster om 
flygplatsen. Fyndigheterna ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen 
av dessa och detaljplanen bedöms inte försvåra detta. 

Figur 4: Illustration av ett 
alternativ till järnvägsdragning 
förbi flygplatsen. Arbetsmaterial. 
Källa: Trafikverket 
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Rennäringen (flyttled) enligt 3 kap. 5 § MB.  

Flygplatsen ligger inom område som omfattas av riksintresse för rennäringen. Gabna 
sameby nyttjar området kring flygplatsen som flyttled och för rastbete. Området kring 
flygplatsen och Tuolluvaara utgör generellt en svår passage för renarna.  

Planområdet ligger på östra sidan om de diken som gränsar till naturmarken och på redan 
ianspråktagen mark för parkering och angöring. Gabna sameby har granskat planförslaget 
och har inte framfört några invändningar. Planens genomförande bedöms ha en mycket 
begränsad negativ inverkan på riksintresset.  

Försvarets riksintresse enligt 3 kap. 9 § MB.  

Planområdet ligger inom område med särskilt behov av hinderfrihet. Detta bedöms inte 
påverkas av planens genomförande då hänsyn till hinderfrihet för flyget redan beaktats.  

Naturvärden och skydd 
Planområdet gränsar till område som i Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort 2014 
utpekats som våtmark med vissa naturvärden. Ingen exploatering kommer att ske på 
naturmarken väster om dikena. En naturvärdesinventering utfördes 2014 i samband med 
ansökan om miljötillstånd för flygplatsen. Inventeringen visade att flygplatsområdets 
gräsmarker hyser en speciell och skyddsvärd flora, mycket på grund av att gräsytorna 
klipps. Artrikedomen är hög, och totalt påträffades tre rödlistade och åtta skyddade arter av 
kärlväxter (Faunistica, 2014). Bl.a. växer höstlåsbräken, månlåsbräken och flera arter av 
gentiana inom flygplatsområdet. En avgränsning av områden med särskilt värdefull flora 
och fauna föreslogs ligga till grund för en skötselplan för att bevara gräsmarkernas 
naturvärden. Det aktuella planområdet ingår inte i utredningen eller de skyddsvärda 
områdena. 

Under perioden 2000-2020 har en ovaliderad observeration av en fridlyst rödlistad sårbar 
art, blekgentiana, gjorts 2019 intill hyrbilsparkeringen. (www.artportalen.se). En 
artskyddsutredning har utförts av Sweco 2021-03-20. Utredningen bedömer att påverkan 
från projektet inte är av sådan karaktär att den påverkar arternas nationella, regionala eller 
lokala bevarandestatus. Eftersom samtliga arter bedöms finnas i stor mängd i närområdet 
till planerat projektområde så hade denna bedömning förmodligen gällt även utan 
skyddsåtgärder. Som extra säkerhetsåtgärd planeras dock att en ekolog i samband med 
detaljprojektering inventerar de ytor som kommer att beröras. Därefter kan de identifierade 

http://www.artportalen.se/
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arterna märkas ut och grävas bort, för att efter avslutat grävarbete och återfyllnad återföra 
dem till lämplig miljö i närområdet eller efter E10. Samråd bör ske med Länsstyrelsen för 
att få deras åsikt om bästa placeringen. Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms projektet 
inte påverka de arter som omfattas av artskyddsförordningen på ett sådant sätt att 
verksamheten bedöms vara förbjuden enligt förordningen. Mot denna bakgrund görs 
bedömningen att det inte krävs någon dispens från artskyddsförordningen.  

I Artportalen finns även noterat observationer av några rödlistade sårbara arter av fåglar 
men eftersom fåglar inte kan häcka inom flygplatsområdet då de utgör en säkerhetsrisk för 
flyget har de observationerna ingen avgörande betydelse. Ett genomförande av planen 
kommer inte att påverka artskyddade- och/eller rödlistade fågelarter mer än vad 
flygplatsverksamheterna redan idag gör. 

Kulturvärden och skydd 
Planområdet berörs inte av några kända fornlämningar eller kulturskyddade områden eller 
objekt. Om fornlämningar påträffas under byggskedet ska arbetet avbrytas och 
länsstyrelsen kontaktas. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (SFS 1988:950). 

Mellankommunala intressen 
Några mellankommunala intressen bedöms inte påverkas av planförslaget. 

MILJÖKONSEKVENSER 
I följande avsnitt beskrivs vilka miljökonsekvenser som planens genomförande kan leda till. 

När en kommun väljer att upprätta en detaljplan behöver kommunen bedöma 
miljökonsekvenserna genom en strategisk miljöbedömning. Syftet med bedömningen är att 
integrera miljöaspekter i planprocessen och att dessa undersöks i ett tidigt stadie, för att en 
hållbar utveckling ska främjas. Baserat på denna undersökning ska sedan kommunen ta 
ställning till om planens genomförande antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 
1,3 & 5 § MB). Bedömningen ska göras enligt de kriterier som anges i Miljöbedömnings-
förordning (2017:966) och ska alltid utmynna i ett motiverat ställningstagande.  

Innan kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska 
länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.  
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Om genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan ska det upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplanen, var konsekvenserna ska identifieras, 
beskrivas och bedömas.    

Kommunens bedömning 
Kommunen har 2020-05-05 gjort bedömningen att detaljplanens genomförande inte 
bedöms vara av den art och storleksordning att som medför en betydande miljöpåverkan. 
En MKB behöver därför inte upprättas för detaljplanen. De aspekter som kan leda till 
inverkan ska istället behandlas i planbeskrivningen.  

Länsstyrelsen har i sitt yttrande svarat att de inte delar kommunens bedömning och anser 
att det inte går att utesluta att planens genomförande inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan (Samrådsyttrande, 2020-06-02). De frågor som de saknade underlag om för 
att kunna bedöma detta är: 

• Konsekvenser för rennäringen. Området är en flyttled för renar där det redan är en 
bekymmersam situation.  

• Förekomst av PFAS och andra föroreningar.  
• Konsekvenser och åtgärder för rödlistade och skyddade arter. 
• Konsekvenser för intilliggande VMI-klassad våtmark och om utdikning eller 

utfyllnader krävs. 
• Hantering av dagvatten med hänsyn till klimatförändringar och större andel 

hårdgjorda ytor. 

Dessa frågor har därför utretts djupare och konsekvenser och förslag till åtgärder beskrivs i 
planbeskrivningen. 

Förenlighet med miljöbalken 
I undersökningssamrådet har frågan om hushållning med mark- och vattenområden 
behandlats. Aktuellt detaljplaneförslag bedöms vara förenligt med MB 3 kapitel 
(grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden). 

Planområdet omfattas inte av 4 kapitlet (särskilda bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten för vissa områden i landet). 

Miljömål  
Syftet med de miljöpolitiska målen (prop. 2004/05:150), totalt 16 stycken, är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Detta ska 
ske utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  
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Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka något av miljömålen (www.miljomal.se) 
på ett betydande negativt sätt.  

Miljökvalitetsnormer 
MKN är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med MB 1999 för att komma till 
rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor från till exempel trafik och jordbruk. 
En MKN kan anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, 
eller vatten) men kan även beskrivas i ord.  

Det finns idag MKN för olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika 
parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS 
2010:1341) olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) samt för 
omgivningsbuller (SFS 2004:675). 

MKN för havsmiljö samt fisk- och musselvatten påverkas inte av planförslaget. Inga 
beslutade MKN för omgivningsbuller finns i Kiruna. MKN för utomhusluft och 
vattenförekomster redovisas i följande avsnitt.  

MKN för utomhusluft 
Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av kvävedioxid och 
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och PM2,5), 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft. 

Mätningar inom nuvarande Kiruna centrum har inte visat på risker för överskridande av 
MKN för olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477). Trafiken vid flygplatsen är 
betydligt mindre än i centrum och planområdet glesare bebyggt och med god luftomväxling 
varför planens genomförande inte bedöms leda till risk för att MKN överskrids. 

MKN för vattenförekomster 
Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela 
Norrbottens län samt större delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län har 
utsetts till vattenmyndighet i distriktet. 

Dagvatten från planområdet kommer att ledas österut under eller förbi rullbanan vidare 
huvudsakligen via bäckarna Pahtajoki och Luossajoki till Torne älv och vidare till 
Bottenviken och havsmiljön. Då dagvattnet till stor del föreslås renas via sedimentering och 
andra åtgärder kommer utbyggnad enligt detaljplanen inte att ha någon negativ påverkan på 
bäckarnas ekologiska status.  

http://www.miljomal.se/
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER  
Planområdet är idag en plan och öppen yta i gränsen mot naturmarken med en låg 
bebyggelserygg i form av flygplatsbyggnader i södra delen. Utanför västra kanten av 
planområdet går ett grävt dike. Platsen innehåller instängslade parkeringsytor, asfalterade 
angöringsytor för bil, taxi och buss samt en samling mindre stugor och en kåta i gränsen 
mot naturmarken.  

 
Figur 5: Planområdet sett från terminalbyggnaden. Foto: BAU. 

 

Mark- och vattenförhållanden 

Landskaps-, natur- och terrängförhållanden 
Landskapet karaktäriseras generellt av sitt nordliga läge, omgivet av myrar med inslag av låg 
skog med fjällbjörk och gran. Planområdet är plant med karg växtlighet och naturmark 
förekommer endast i mindre omfattning i den västra delen av planområdet. 
Landskapsbilden kommer att förändras vid planens genomförande, då marken omskapas 
för att anpassas till ny bebyggelse, vägar och parkering.  
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Geotekniska och hydrogeologiska förhållanden 

Geotekniska förhållanden 
Planområdet består generellt av siltigt sandig morän, ca 3-5 meter, på berg. En del av 
marken i norr, där långtidsparkeringen planeras, har överlagrande torv med några 
decimeters tjocklek. Utfyllnadsmaterial har vid provtagning endast påträffats nära 
terminalbyggnaden och vid befintlig angöringsparkering. Jorden bedöms inte vara 
sättningskänslig.  

Vid grundläggning av hårdgjorda ytor och byggnader behöver åtgärder vidtas. Detta 
eftersom moränen i området innehåller silt och är tjällyftande. Ovanstående innebär att det 
inte finns några stora geotekniska problem och att marken inom planområdet lämpar sig 
väl för byggnation. Se även PM Geoteknik, NIRAS 2020-10-02. 

Marknivå 
Nuvarande markytan varierar nu mellan nivå +441 och +446 (RH2000) med lägsta punkt i 
nordöst. Vid planens genomförande kommer marknivån att modelleras för att åstadkomma 
en god avrinning. Marken kommer dock att fortsätta vara relativt plan. 

Figur 6: Flygfotografi av befintlig situation. Källa: Kiruna kommun/Lantmäteriet 
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Hydrogeologiska förhållanden 
Planområdets västra del gränsar till våtmark med vissa naturvärden enligt FÖP för Kiruna 
centralort 2014. Ett befintligt dike löper utanför planområdets västra del och leder ytvatten 
i nordlig riktning mot recipienten Luossajoki. I nuläget avrinner en större andel av 
detaljplaneområdets ytor, nästan 80%, norrut till befintligt dike och Luossajoki. Ca 20% av 
området avvattnas söderut till dagvattenledningssystem och vidare till Pahtajoki.  
I framtiden föreslås ca 70% av planområdets dagvatten ledas norrut och fördröjas i öppna 
lösningar. Resterande dagvatten föreslås fördröjas och renas före det leds ned i Swedavias 
egna dagvattensystem. Se även under rubriken Dagvattenhantering samt i 
Dagvattenutredning Kiruna Flygplats, Sweco 2020-10-06. 

Grundvattennivåerna är mätta i fem nya grundvattenrör inom planområdet. Nivåerna ligger 
på mellan 1,6 och 2,8 meter under markytan med flöde i nordostlig riktning. Eftersom 
mätningarna utfördes i september kan grundvattennivåerna vara högre under sen höst eller 
vår. 

Planens genomförande medför ingen sänkning av grundvattennivåer. Om någon byggnad 
behöver utföras delvis med källare för till exempel hissgrop eller tekniskt utrymme kan 
temporär sänkning under byggtiden behövas. 

Snö  
Planområdet är idag delvis obebyggt men till större del anlagd med asfalterade ytor. Ytorna 
plogas och den nedfallna snön koncentreras i snöupplag intill parkering och vägar. Snön 
kommer i framtiden hanteras på samma sätt och inför utbyggnaden ska området planeras 
med tillräckliga snöupplag för framtida vägar och parkeringar. Vid planering av snöupplag 
för avsmältning är det viktigt att avrinning tas i beaktande, så att smältvattnet leds till 
dagvattenanläggning. 

Vind 
Förhärskande vindriktningar i Kiruna är sydsydvästlig och nordlig vind. Planens 
genomförande gör att området bebyggs varpå lokala vindströmmar kommer att ändras. 
Terminalområdet kommer vid full utbyggnad enligt planförslaget bli något mer skyddat för 
vind. 

Förorenad mark och vatten 
En miljöteknisk markundersökning har genomförts av NIRAS i september 2020 då 22 
jordprover togs på 11 platser. Analysresultaten visade att endast ett av de jordproverna 
(KAGV20-10) överskred Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning 
(MKM) avseende på en metall (kobolt), detta vid djupet mellan 0-0,25 meter under 
markytan. Inga övriga analyserade ämnen påträffades i halter över Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för MKM. 
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Analysresultaten avseende grundvattnet visade på förhöjd halt av nickel i alla fem 
grundvattenrör vilket sannolikt beror på att det i detta område förekommer naturligt i 
jorden. I ett grundvattenrör (KAGV20-03) vid upplagsplatsen på airside, där 
långtidsparkering planeras, fanns förhöjda halter av zink, aromatiska kolväten <C16-35, 
PAH:er och PFAS. De något förhöjda halterna av PFAS kan härröra från uppströms 
belägna PFAS-källområden identifierade av Sweco (2019), men även från jordmatrisen 
inom upplagsplatsen där halter av PFAS (<MKM) har noterats. De förhöjda halterna av 
övriga ämnen härrör troligtvis från upplagsplatsen då dessa ämnen inte påträffats i 
grundvattnet inom övriga delar av detaljplanområdet. 

Detta tyder på att det kan finnas förorenad jord i området kring upplagsplatsen. Inför 
utbyggnad av långtidsparkeringen rekommenderar NIRAS därför att kompletterande 
undersökning utförs inom upplagsområdet för att lokalisera källan och föreslå eventuella 
åtgärder.  

Baserat på ovanstående resultat bedöms inte den ytliga mineraljorden/fyllnadsjorden inom 
undersökningsområdet vara förorenad av betydelse, med ett undantag för upplagsområdet, 

Figur 7: Placering av provgropar och grundvattenrör. Ur Översiktlig miljöteknisk utredning, Niras. 
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och inga särskilda skyddsåtgärder avseende befintlig jord behöver vidtas i samband med 
byggnation på platsen. Det rekommenderas dock att PFAS-halterna följs upp vid en 
eventuell schaktvattenhantering i samband med byggnationen. Se även Rapport 
miljöteknisk markundersökning Kiruna flygplats, Niras 2020-10-06. 

Radon 
Marken består sannolikt av normalradonmark men inga provtagningar har utförts. Inför 
detaljprojekteringen förutsätts att varje exploatör kontrollerar radonförhållandena efter hur 
kvarteren planeras.  

Rekommendationer för grundläggning 
Byggnader kan troligen grundläggas med platta på mark men det beror på utformning, 
laster mm. Källare är inte aktuellt utom eventuellt för mindre tekniska utrymmen och 
hissgropar.  

Kompletterande geotekniska undersökningar kommer krävas vid detaljprojektering av 
gator och bebyggelse. Undersökningarnas omfattning bedöms vid fastställande av 
byggnationens utformning. 

BEBYGGELSE, VÄGAR OCH ANLÄGGNINGAR 
Planförslagets genomförande innebär att området exploateras och ny bebyggelse, vägar och 
parkering med enskilt huvudmannaskap tillskapas. I de följande avsnitten beskrivs 
föreslaget utifrån intentionerna med bebyggelsen som reglerats i plankartan. 

Befintliga förhållanden  

Planområdet har idag ingen bebyggelse förutom några mindre stugor och en kåta. Marken 
utnyttjas för parkering och angöring till flygplatsen varav hundspann och skoter är en del. 
Vägen in mot flygplatsen saknar gång- och cykelbana och endast intill terminal finns 
separerade ytor för gående. 

Planförslaget 

Markens anordnande 
En utbyggnad enligt planförslaget innebär att möjliga ytor för parkering och angöring till 
flygplatsen mer än fördubblas och att vägar får gångbanor. Gatustrukturen inom 
planområdet är uppbyggd med separata gång- och cykelvägar med möjlig koppling till 
framtida cykelväg utmed Flygplatsvägen, över E10 till Tuolluvaara och nya Kiruna 
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centrum. En större yta reserveras för angöring av skoter och hundspann i den nordvästra 
delen närmast naturmarken. 

De hårdgjorda ytorna planeras så att ytvatten leds mot grönytor och diken. Plats för 
snöupplag och översvämningsytor för dagvatten ska finnas så att det inte bildar 
svårgenomfarbara vattensamlingar på körbanor och gångvägar. Marken ska även luta ut 
från byggnaders fasader. 

Utformning av bebyggelse 
Ny bebyggelse är placerad på ett sätt som skapar en rumslighet mellan terminal, hotell och 
kvarter mot norr. Siktlinjer från terminal mot naturmarken och hundspannsangöringen har 
också varit styrande. Bebyggelsens höjd begränsas av den hindersfria ytan med hänsyn till 

Figur 8: Illustration över hur området skulle kunna exploateras. Illustration: BAU 
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flygplatsens rullbana. Detta innebär att den byggbara höjden ökar med avståndet till 
rullbanan.  

Hotellets totalhöjd varierar därför mellan 28 och 32 meter över mark vilket motsvarar 6-7 
våningar. Hotellet blir därmed ett landmärke som kommer att synas på väg in mot 
flygplatsen, från Kiruna nya centrum och Lombolo-området. Högsta tillåtna totalhöjd, 
inklusive hisstoppar, fläktrum, huvar mm, för hotell är +473 respektive +478 meter över 
havet i RH2000. Bebyggelse inom kvarter mot norr ska hållas lägre, högst 20 meter, + 465, 
dvs ca fyra våningar. För övrig bebyggelse är högsta tillåtna totalhöjd +452.  

 
Figur 9: Illustration av hur flygplatshotellet skulle kunna se ut. Illustration: BAU 

Bebyggelsens gestaltning och placering inom kvarteret är utöver höjden och gränslinjer inte 
reglerad med hänsyn till att kommunen och Swedavia önskar ha en flexibilitet för olika 
verksamheter och att ingen annan bebyggelse finns att förhålla sig till utöver 
terminalbyggnaderna. Vid försäljning av marken kommer dock Swedavia att ställa krav på 
att ny bebyggelse utformas med hög kvalitet och genomtänkt uttryck. 

Flygplatsen är ofta den första platsen besökare till Kiruna kommer till och bebyggelsen ska 
ge en positiv och välkomnande upplevelse. Byggnader ska utformas med förhöjda 
bottenvåningar med öppenhet mot gångvägar och terminalen. Entréers placering och 
uttryck ska ges särskild omsorg för tydlighet och välkomnande karaktär. Inslag av natursten 
och trä i fasaderna stämmer väl med naturomgivningarna men även accenter av starka 
kulörer är tänkbart då det anknyter till färgsättningen av omgivande terminalbebyggelse och 
traditionellt samiska kulörer.  

Planförslaget ger även möjlighet till att bygga ihop hotell och terminal med en 
klimatskyddad passage i en våning. Terminalen illustreras med en tillbyggnad mot 
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angöringen för att skapa mer yta för resenärer och service men denna tillbyggnad ingår inte 
i aktuell detaljplan utan kan hanteras med bygglov. 

Utöver det som regleras på plankartan finns enligt PBL möjlighet att bedöma och till viss 
mån styra utformningen i bygglovsskedet. Bedömning sker då när man vet hur fasader med 
mera är tänkt att utformas. Enligt PBL 2 kap. 6 § ska exempelvis bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. Enligt PBL 8 kap. 1 § ska en byggnad ha en god form-, 
färg- och materialverkan. Bygglov kan, liksom en detaljplan, överklagas varför allmänhetens 
intresse och delaktighet inte bedöms förbigås. 

Sociala frågor 

Offentlig och kommersiell service 
Planområdet ger möjlighet till kompletterande service och verksamheter vid flygplatsen. 
Dels ges möjlighet till ett flygplatshotell som kan ge möjlighet till övernattning i samband 
med evenemang i Arena Arctica eller vid avgång och ankomst flyg på obekväma tider eller 
innan vidare resa med andra färdmedel. Hotellet kan också serva flygpersonal som behöver 
logi mellan flighter. De byggnader som kan uppföras på område markerat med 
centrumändamål kan rymma verksamheter som har nytta av närheten till flygplatsen på 
något sätt, till exempel möten och evenemang, lättare sjukvård, kontorshotell, 
turistverksamhet, service och restaurang mm. Verksamheterna kommer inte att innebära 
störningar eller ianspråktagande av naturmarken i närområdet.  

På området markerat med N1 ska turistverksamheter kunna hämta och lämna gäster med 
skoter och hundspann vilket sker redan idag. Byggnaderna är till för omklädning, paus och 
förråd mm. Turistverksamheterna är en viktig del i kommunens näringsliv och platsen blir 
starten för äventyr i naturen och har betydelse för gästernas upplevelse av Kiruna. 

Barn-och jämställdhetsperspektiv 
Flygplatsen och dess omgivningar är en plats där alla sorters människor rör sig och möts. 
Det är dock ingen lämplig plats för skola, lek och bostäder varför den typen av 
anläggningar/bebyggelse inte föreslås. Flygplatsen blir dock en tryggare och mer välordnad 
plats där gående, cyklister och resande med kollektivtrafik kommer att prioriteras och få 
bättre förutsättningar än tidigare. 
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Trafik och gator 
Till flygplatsen och planområdet finns en tillfartsväg, Flygfältsvägen, väg 878, där 
Trafikverket är väghållare. Vägen övergår till enskilt huvudmannaskap vid dagens infart till 
godsbyggnad och hyrbilsparkering. Trafikmängden på Flygfältsvägen var år 2018 ca 870 
fordon per dygn (ÅDT) varav 15% tung trafik.  

Då arbetande och besökare till flygplatsområdet ökar i och med den nya bebyggelsen 
kommer fler ta sig hit med både bil, buss och cykel via Flygfältsvägen. Bebyggelse enligt 
planförslaget förväntas öka trafiken på Flygfältsvägen till ca 1 400 fordon per dygn (ÅDT) 
år 2050, inklusive den förväntade ökningen på grund av fler resenärer. Flygfältsvägen 
bedöms kunna rymma den ökade trafiken med nuvarande utformning. 

Inom planområdet föreslås en genomgående gång- och cykelbana som kan anslutas till en 
framtida gång- och cykelbana utmed Flygfältsvägen fram till E10. En sådan skulle öka 
trafiksäkerheten och därmed attraktiviteten och möjligheten att gå och cykla till flygplatsen. 
Trafikverket har planer på en gång- och cykelbana på norra sidan av E10 men vägplan och 
därmed utformning är ännu ej framtagen. 

Gångtrafiken mellan terminal och Flygfältsvägen styrs till två breda gångbanor på var sida 
om angöringsytan för bilar, taxi och bussar. Angöringsytan delas upp med gångytor för att 
man lätt och säkert ska kunna nå bussar, taxi och parkering. Dessa gångytor görs minst 4 m 
breda med bredare gångytor närmast terminal. 

En del av planområdet är avsett för skoterparkering och hundspann och annan verksamhet 
för aktiviteter och turistnäringen. Denna yta nås från naturområdet via befintlig bro över 
diket men kan behöva kompletteras med en ny bro på annan plats.  

Huvudgatan genom området, Flygfältsvägen, leds om och 
ges en total bredd av ca 16-17 m varav 3 m gång- och 
cykelbana, 3 m plantering/snöupplag, 7 m körbana samt 3 
meter bred yta för plantering/snöupplag. Vid bebyggelse-
kvarteret breddas gc-banan till 4 m. 

Övriga gator ges bredder som anpassas till busstrafik och 
med minst 3 m breda gångbanor på ena sidan.  

 

 

 

Figur 10: Gatusektion vid nytt bebyggelsekvarter.  
Illustration: BAU 



PLANBESKRIVNING 
Detaljplan för Kiruna flygplats, utvecklingsområde 1  

del av Kiruna 1:310 
Dnr: 2020-00138 

Granskning, 2021-03-30 
s. 22 

  

 Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisations nr: 21 20 00-2783 
Besöksadress: Stadshuset, Stadshustorget 1 Webb: www.kiruna.se 
Telefon: 0980-70 000 E-post: kommun@kiruna.se 
 

 

 

 

Kollektivtrafik 
Flygplatsen saknar idag tillgång till effektiv och ändamålsenlig kollektivtrafik. Flygbuss finns 
i anslutning till alla reguljära avgångar och ankomster. Säsongsvis trafikerar 
Nikkaluoktaexpressen flygplatsen. Tre till fyra bussar kan idag angöra terminal samtidigt. 

Med en ökad bebyggelse tillkommer också ett ökat behov av kollektivtrafik, framför allt 
morgnar och eftermiddagar i samband med att människor ska ta sig till och från sina 
arbeten. Ett ökat antal bussavgångar skulle även minska behovet av parkering. Planförslaget 
möjliggör hållplatser för minst sju bussar. 

Trafikverket utreder för närvarande en omlokalisering av järnvägen och var en ny station 
ska byggas. Det finns olika alternativ varav ett med station nära flygplatsen. Kiruna 
kommun förespråkar ett annat alternativ där järnvägen dras nära Nikkaluoktavägen, med 
station intill nya centrum. Ställningstagande i frågan väntas under juni 2021. 

Figur 11: Körvägar för olika trafikslag. Illustration: BAU 
 



PLANBESKRIVNING 
Detaljplan för Kiruna flygplats, utvecklingsområde 1  

del av Kiruna 1:310 
Dnr: 2020-00138 

Granskning, 2021-03-30 
s. 23 

  

 Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisations nr: 21 20 00-2783 
Besöksadress: Stadshuset, Stadshustorget 1 Webb: www.kiruna.se 
Telefon: 0980-70 000 E-post: kommun@kiruna.se 
 

Varumottagning och sophämtning 
En ny angöringsväg för gods till flygplatsen planeras att anläggas i områdets norra del 
mellan Flygplatsvägen och ny grind till airside. Denna föreslås för att undvika tyngre och 
farliga transporter genom terminalområdet och förbi ny bebyggelse. Angöringsvägen ska ha 
minst 7 m bred körbana och avslutas med en vändplan dimensionerad för lastbilar vid 
grinden och JetPaks byggnad. 

Hotellets varumottag och soprum föreslås på baksidan mot sydväst där det också kommer 
att finnas en vändplan. Den nya bebyggelsen nordväst om Flygplatsvägen ska ha 
varumottag/soprum och plats för sopbil att vända på kvartersmark. 

 

Tillgänglighet och trygghet 
Då människor med olika typer av funktionsnedsättningar och i alla åldrar ska kunna ta sig 
fram på ett tryggt och lättillgängligt sätt på flygplatsen ska belysning, skyltning och 
gångvägar utföras med god handikappanpassning. Gångytor och övergångställen ska 
utföras släta och tydliga med låga lutningar och fria från svårpasserade kanter.  

Framkomlighet för utryckningsfordon 
Utrymme för utryckningsfordon ska säkerställas enligt gängse rekommendationer. Även 
framkomlighet på kvartersmark behöver övervägas beroende på byggnaders utformning. 
Utryckningsvägar skall ha en fri höjd om 4 meter och på raksträckor skall vägbredden vara 

Figur 13: Illustration från Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen, 2018 
 

Figur 12: Illustration från Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen, 2018 
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minst 3 meter. I kurvor skall det finnas sådant utrymme att typfordon för brandväg kan 
framföras. Flygplatsen har egen brandstation som kan rycka ut om ingen incident på airside 
skett och behöver prioriteras. 

Parkering och angöring 
Inom terminalområdet kommer flera olika typer av parkering och angöring att behövas. 
Taxi och bussar separeras från övrig trafik och dessa har uppställningsplatser och 
hållplatser närmast terminal.  

Utanför dessa platser föreslås ca 267 parkeringsplatser som både kan användas för att 
hämta och lämna flygresenärer och för något längre parkeringstid. Dessa platser kommer 
att vara avgiftsbelagda och kan även nyttjas för besökare till ny bebyggelse och hotellet. 
Hyrbilar får en egen parkeringsyta med ca 134 platser, en ökning från dagens ca 100 platser. 

Långtidsparkering med upp till ca 280 platser föreslås finnas på yta norr om 
hyrbilsparkeringen. Denna yta kan byggas ut etappvis utifrån ökande behov. 

Cykelparkering för besökare ska finnas vid entréer och för verksamheternas personal i 
låsbara cykelrum.  

Figur 14: Illustration av framtida parkering. Illustration: BAU 
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Parkeringsprogram för Kiruna kommun innehåller vägledande parkeringstal för 
parkeringsbehovet i olika verksamheter. Inför bygglovansökan åläggs sökanden att utreda 
verksamhetens behov och redovisa antalet i förhållande till kommunens parkeringstal. 

Eftersom hotellgästerna i mindre grad anländer med bil och i större grad med flyg bedöms 
bilplatsbehovet vara lägre än kommunens parkeringstal, runt ca 45 platser samt 15 
cykelplatser. Parkeringsbehovet för verksamheterna i bebyggelsekvarteren är svårt att 
beräkna då innehållet i byggnaden ännu inte är bestämt. Med en blandning av kontor, 
konferens, vårdklinik, restaurang, café, utställningslokaler och turistverksamhet bedöms 
parkeringsbehovet vara ca 133 bilplatser. En del av dessa kan anordnas på kvartersmark. 
Den stora angöringsytan vid terminal rymmer många fler bilplatser än flygplatsen har 
behov av och överskottet kan därmed samnyttjas med hotellet och bebyggelsekvarteren. Se 
beräkningar i PM Trafik, Carl Chytraeus 2020-10-09. 

Flygplatsens personalparkering finns söder om planområdet och berörs inte av 
planförslaget. Flygplatsen har även parkeringsplatser närmare Arena Arctica söder om 
planområdet som kan nyttjas av verksamheterna inom planområdet vid alla tider då det inte 
pågår något stort event i arenan.  

Teknisk försörjning 
Flygplatsens lokala ledningsnät har anslutning till kommunalt vatten- och spillvattennät, 
fjärrvärme, elnät och fiber. Elnätstation finns utanför planområdet intill terminal. Där finns 
även två reservkraftsaggregat samt ett placerat utomhus. Detta aggregat kommer att behöva 
flyttas då bussangöringen utökas. En yta i planområdets sydvästra del är reserverad för en 
kompletterande elnätstation. 

Flygplatsens lokala VA-nät kommer att behöva byggas ut och anpassas för att ny 
bebyggelse kan kunna anslutas. Bland annat behöver ledningen till kommunens 
vattenanslutning utökas och flyttas delvis till gatumark. 

Byggnader med fasadliv i fastighetsgräns medför att stuprör och dräneringsledningar måste 
placeras i allmän platsmark. Detta behöver regleras i avtal med kommande exploatörer. 
Ytlig avledning av dagvatten får inte ske på allmän platsmark gata om det inte finns 
särskilda anordningar för det. Detta för att minska risken for svallis. 

Snöhantering 
Flygplatsens personal sköter snöröjning både på gator, parkeringar och rullbanan och 
behöver därför arbeta effektivt och med nära till snöupplag. Vid behov finns större ytor 
utanför planområdet för bortforsling av snö men i första hand ska snö kunna plogas upp 
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på ytor intill parkeringsplatser och gator (sidoremsor). Parkeringar och körytor behöver 
också utformas så att driften underlättas vilket innebär höga belysningsstolpar som ger 
plats för driftfordon, beläggningar som tål att plogas samt genomtänkt placering av 
skyltning och möblering. 

Inom respektive fastighet ansvarar fastighetsägaren för snöhanteringen. Snö från 
fastigheter får inte föras ut på allmän platsmark för upplag. Bortforsling av snö kan, efter 
överenskommelse med Swedavia, ske till flygplatsens snöupplag. 

Avfall 
Ny bebyggelse ska ha utrymmen för hushållssopor och sortering av återvinningsbara 
fraktioner i omfattning som motsvarar verksamheten. Kylt soprum kan bli aktuellt för 
restaurangverksamheter. Avfallshanteringen ska bedrivas i enlighet med Avfall Sveriges 
rapport Handbok för avfallsutrymmen (2018) vilken reglerar lagkrav samt rekommendationer 
för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall samt övrigt avfall (exempelvis 
förpackningar, tidningar och batterier). Avhämtning av hushållssopor görs av kommunen 
medan övrigt avfall tas om hand av entreprenör. 

Dagvattenhantering 
Flygplatsen är inte ansluten till kommunalt dagvatten. Dagens dagvattenhantering inom 
planområdet sker till 80% ytligt med avrinning norrut mot dike och 20% söderut via 
flygplatsens dagvattenledningssystem. Då de hårdgjorda ytorna ökar i samband med 
exploatering kommer en större andel, ca 30%, att tas omhand i ledningssystemet.  

För att minska påverkan nedströms både avseende föroreningar och flöden föreslås en 
kombination av dagvattenlösningar. Den största källan till föroreningar i dagvatten är 
trafiken på vägarna och parkeringsplatserna. Många av föroreningarna utgörs då av 
partikulärt material och metaller. Därför föreslås reningstekniker som sedimentation och 
fastläggning av partikulärt material på grönytor och i diken där dagvatten avrinner samt 
sandfång/sedimentationsanläggningar och oljeavskiljare i ledningssystemet. Dessa 
anläggningar kräver underhåll och skötsel vilket ska ingå i en gemensamhetsanläggning för 
de berörda fastigheterna.  
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För att minska flödena nedströms är 
fördröjningsbehovet för den ytliga 
avrinningen norrut minst ca 230 m³. Här 
föreslås öppna lösningar baserat på 
svackdiken samt grönytor för översilning 
av dagvatten.  

  

Figur 16: Exempel på utformning av svackdike.  
Ur Dagvattenutredning Kiruna flygplats, Sweco 

 

Figur 15: Illustration av tänkt indelning av avrinningsområden inom planområdet samt 
flödesriktningar. De blå pilarna visar översiktliga rinnstråk och de grönmarkerade 

ytorna är viktiga svackdiken för dagvattenhantering. De lila pilarna visar 
utloppspunkter från planområdet. Ur Dagvattenutredning Kiruna flygplats, Sweco 
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Fördröjningsbehovet för den del som rinner söderut mot ledningssystemet är minst ca 250 
m³ och här föreslås brunnar med sandfång samt fördröjningsanläggning under mark 
(rörmagasin eller kassetter). Ett underjordiskt fördröjningsmagasin föreslås placeras i söder, 
i hörnet strax norr om terminal och den klimat-skyddade passagen till hotellet.  
 
Se även Dagvattenutredning Kiruna flygplats, Sweco 2020-10-06. 

Skyfall och översvämningsrisk 
Den globala uppvärmningen och dess klimatförändringar medför risker för planområdet. 
Över tid kommer nederbördsmängderna i regionen sannolikt öka, och regn- och snöfallen 
kommer troligen då bli mer intensiva. Detta kan innebära ökad avrinning, högre 
vattenföring och vattenstånd. Vilket i sin tur skulle leda till risker kopplade till 
översvämning, höjda grundvattennivåer och försämrad stabilitet i markskikt 
(Klimatförändringar i Norrbottens län, Länsstyrelsen, 2016). 

Sweco har gjort en skyfallsanalys för området utifrån planförslaget och höjddata. Figur 17 
visar riskområden relaterat till skyfall. Inom området finns redan idag mindre instängda 
områden varav vissa även i framtiden kommer att vara kvar, till exempel riskområde 5. 
Området är flackt och därmed är både höjdsättningen av marken, frånlut från husliv, 
placering och utformning av bebyggelsen och anordnandet av svackdiken viktigt för att 
minska riskerna för oönskade vattensamlingar och att byggnader blir påverkade. Risk för 
lokal översvämning finns vid den klimatskyddade passagen och mellan ny bebyggelse och 
dike (riskområde 3 och 4). Här kan det underjordiska dagvattenmagasinet i kombination 
med frånlut från husliv och utformning av hussockeln vara åtgärder som minskar risken för 
översvämning. Vid riskområde 2, vid ny kontorsbebyggelse, är höjdsättning och 
byggnadsplacering sätt att minska risken. 

Då avvattningen av stora områden nordväst om planområdet sker delvis via dike utmed 
myren är det viktigt att fortsatt behålla dikets funktion och den vall som lagts upp öster om 
diket då det utgör ett skydd mot översvämning av flygplatsen och planområdet. 
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Figur 17: Riskområden relaterat till skyfall. 1: invallning längs med dike som minskar risk för 

påverkan från det större avrinningsområdet nordväst om planområdet. 2: risk för att ett nytt 
instängt område skapas. 3 och 4: risk för att mindre instängda områden skapas.  

5: befintligt instängt område, som även fortsätter att vara det i framtiden.  
Ur Dagvattenutredning Kiruna flygplats, Sweco 

STÖRNINGAR, RISK OCH SÄKERHET 
I de följande avsnitten beskrivs vilka störningar och säkerhetsrisker som planförslaget kan 
påverkas av, samt vilken påverkan planens genomförande kan få på omgivningen.  

Närhet till flygplats 
Planområdet ligger intill Kiruna flygplats vilket innebär både att bebyggelsen kan orsaka 
risker för flygverksamheten och att flygverksamheten kan utgöra en risk för planområdet. 
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Risker för flygverksamheten 
Bebyggelse nära flygplatser kan innebära risker för flygverksamheten då den kan ge 
reflektioner och ljusstörningar som kan blända piloter och flygledare. Höjden på 
bebyggelsen, även tillfälliga byggkranar etc, får heller inte inkräkta på den hindersfria ytan 
som utgår från rullbanan och stiger med avståndet. Det finns även inflygningshjälpmedel, 
kommunikationsutrustning och andra tekniska system som inte får påverkas negativt, så 
kallad CNS-utrustning. 

Prövningen om den omgivande bebyggelse håller sig under den hinderbegränsande ytan 
görs i en flyghinderanalys. I denna prövas även om bebyggelsen har någon negativ 
påverkan på CNS-utrustning. All ny bebyggelse nära flygplatser ska enligt lag prövas i en 
flyghinderanalys. I detaljplaneskedet har en generell flyghinderanalys utförts baserat på 
plankartans begränsning av byggnadsvolymerna som visar att föreslagen bebyggelse håller 
sig under den hinderbegränsande ytan. Swedavia har även utfört en CNS-analys på egen 
utrustning som visar att flygverksamheten inte påverkas negativt. Luftfartsverket avvaktar 
med CNS-analys avseende sin utrustning till bygglovskedet då mer detaljerade underlag är 
framtagna för bebyggelsen. 

Eftersom förhållandena på flygplatsen kan förändras med tiden och alla framtida 
byggnaders eller anläggningars egenskaper inte är fastställda i detaljplaneskedet ska 
exploatören utföra en säkerhetsbevisning/flygsäkerhetsplan enligt flygplatsens rutiner. 
Säkerhetsbevisningen ska godkännas av flygplatsägaren innan byggarbetena påbörjas. 
Säkerhetsbevisningen omfattar bland annat flyghinderanalys, bländningsanalys och ska 
kontrollera att placering, material, utformning och belysning, vegetation, vibrationer och 
eventuell sprängning under byggtiden inte stör verksamheten i flygledartornet eller 
flygtrafiken samt att det inte har negativ påverkan på Luftfartsverkets och Swedavias CNS-
utrustning. Flyghinderanalysen, inklusive CNS-analyser, utförs av Luftfartsverket och 
Swedavia efter ansökan från exploatör. 

Risk finns för kollision mellan fågel och luftfartyg varför flygplatsen arbetar för att 
motverka förekomsten av fågel på och nära flygplatsen genom att bl.a. minska tillgången på 
föda och göra miljön ogynnsam som boplats. Trädplanteringar, sedumtak och annan 
växtlighet kan locka till sig fåglar. Extensiva sedumtak (moss-sedummatta) anses vara 
acceptabla. Taken ska utformas så att de inte tillför skyddade sittplatser för fåglar och vara 
tillgängliga för inspektion och borttagning av eventuella bon. 

Inom planområdet gäller även Airport Regulations (AR) som är flygplatsens lokala och 
allmänna regelverk som alla med verksamhet inom flygplatsens närhet ska känna till och 
efterleva. AR finns tillgängliga på Swedavias hemsida och uppdateras löpande.  
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Risk för människor och byggnader nära flygplatsen 
Flygtrafiken blir säkrare för varje år och de europeiska flygplatserna som ingår i EASA 
(European Aviation Safety Agency) är underrepresenterade i olycksstatistiken. Flyg räknas 
som ett av de säkraste transportsätten. Majoriteten av flygolyckorna sker i samband med 
start och landning i nära anslutning till rullbanornas ändar. Dessa olyckor kan kategoriseras 
i tre kategorier, s.k. veer off olyckor där planet kör av banan åt sidan, overrunolyckor där 
planet kör av banan i planets riktning samt over-/undershot-olyckor då planet kraschar i 
marken vid landning eller kort efter start.  

Planområdet ligger inte i rullbanans förlängning varför endast veer off olyckor är sannolika 
att drabba planområdet. Risken för att ett flygplan ska nå planområdet bedöms dock som 
mycket liten. Terminalbyggnaderna hindrar även vid en veer off olycka. Som jämförelse 
kan nämnas Arlanda flygplats där en riskanalys utförd av NLR (National Aerospace 
Laboratory NLR) 2006 visade att risken för att ett plan skulle nå bebyggelse utanför 
terminalbyggnaderna bedömdes som låg (<1x10-10), vilket innebär mindre än två veer off 
inom 100 000 år och det har inte skett någon sedan Arlanda öppnade 1962. Arlanda har 
normalt ca 23 miljoner passagerare/år medan Kiruna flygplats har mindre än 300 000. 

Farligt gods 
Väg E10 är rekommenderad primär väg för farligt gods. Via E10 och Flygplatsvägen 
transporteras fordonsbränsle till flygplatsens driftfordon och flygbränsle till flygplatsen. 
Idag passerar tankbilarna terminalområdet och kör in till airside, där cisterner finns, via en 
grind söder om terminalområdet. Leveranser sker idag ca två gånger per vecka. Skyltad 
hastighet på Flygplatsvägen är 80 km/h och Trafikverkets mätningar från närmare E10 
visar att lastbilar inte kör över 60 km/h och att ÅDT (årsmedeldygnstrafiken) för lastbilar 
är ca 130. Vid planområdet bedöms hastigheten på grund av väggeometrier inte kunna 
överstiga ca 50 km/h.  

Vid utbyggnad enligt planförslaget kommer transporterna istället att tas in via en ny väg 
och grind norr om terminalområdet. Närmaste avstånd mellan kontorsbebyggelsen och 
transportvägen blir enligt förslaget 105 meter. Servicestugorna vid skoter- och 
hundspannsangöringen ligger som närmast 95 meter från transportvägen men de används 
inte för stadigvarande vistelse. 

Länsstyrelsen anger i sina Riktlinjer för fysisk planering - skyddsavstånd till transportleder för farligt 
gods i Norrbottens och Västerbottens län (2019) vilka verksamheter som är lämpliga inom olika 
avstånd från väg. Generellt krävs 55 m skyddsavstånd vilket klaras för den nya bebyggelsen. 
För skoter- och hundspannsparkeringen, kategoriserad som mindre känslig verksamhet, 
krävs inga skyddsavstånd. 
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Konsekvenser för rennäringen 
Gabna sameby nyttjar marken kring flygplatsen som flyttled och rastbete under vinter och 
vårvinter. Området utgör en svår passage.  

Flygfältet och nuvarande långtidsparkeringen är instängslade och avgränsas från 
naturmarken i väster med ett dike. Norr om flygplatsen, intill E10, finns dessutom det för 
rennäringen begränsande Östra Industriområdet som är under utbyggnad. 

Utbyggnad enligt detaljplanen innebär att flygplatsens långtidsparkering flyttas norr om 
terminalen, till plats som idag ligger inom flygplatsstängslet. Den då frigjorda ytan föreslås 
bebyggas i upp till fyra våningar. Norr om detta kvarter finns idag stugor och ytor för 
hundspann och skoter som använder passagen över diket för att ta sig vidare till skoterleder 
och naturmark. Dessa verksamheter kommer att kunna fortsätta efter utbyggnaden och vid 
behov kan en ny passage anläggas över diket. Söder om angöringsytan vid terminal föreslås 
ett flygplatshotell i upp till sju våningar. De nya högre byggnaderna kommer att kunna ses 
tydligare från naturmarken än befintlig terminalbebyggelse och kommer att påverka 
landskapsbilden. 

Flygplatsvägen får en liten ökning av trafiken på vägen då fler verksamheter får plats nära 
terminal. Den avgörande faktorn för trafikmängderna är dock hur utvecklingen av flyget 
blir i framtiden. 

Naturmarken kommer således 
inte att minska och flyttleden 
och rastbetet kommer inte att 
påverkas fysiskt men 
upplevelsemässigt vid ett 
genomförande av detaljplanen. 

  

Figur 17: Strategiska områden för rennäringen.  
Utdrag ur karta från Sametinget. 
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Buller 
Planområdet kommer att påverkas av buller från flygverksamheten. Verksamheterna inom 
planområdet kommer i sig inte att vara bulleralstrande.  

I miljökonsekvensbeskrivningen inför miljötillståndet för flygplatsen redovisas befintliga 
och framtida bullernivåer. Man skiljer på civil respektive militär trafik då Infrastruktur-
propositionen framhåller att ”Mot bakgrund av det övergripande samhällsintresset av att 
Försvarsmakten effektivt kan utbilda och öva krigsförband i fred bör således toleransen mot buller från 
militär verksamhet vara högre än från annan verksamhet i samhället”.  

Planområdet utsätts idag för ekvivalent flygtrafikbuller, FBN, under 55 dB(A) och maximal 
nivå 70 dB(A) tre gånger per dag/kväll. Med den nära fördubblade flygverksamheten som 
miljötillståndet avser blir den ekvivalenta nivån över 55 dB(A) men den maximala nivån 
kvarstår. Planområdet kommer att ha maximala ljudnivåer om Lmax 90 dB(A) på grund av 
militärt flyg 150 ggr per år. 

Nattetid förekommer så få flygrörelser att de inte anses relevanta i bullerberäkningen. 

För kontor, hotell och andra verksamheter finns inga krav på tysta utomhusmiljöer. 
Inomhus finns krav på maximal- och ekvivalenta ljudnivåer beroende på verksamhet. 
Byggnadernas utformning och fasadutförande kan säkra att inomhusnivåerna nås. 

Buller bedöms sammanfattningsvis inte som ett hinder för den planerade bebyggelsen 
under förutsättningen att buller beaktas vid utformning av byggnader. Krav att nivåerna i 
bullerförordningen klaras regleras inte som bestämmelse på plankartan. Frågan hanteras 
därmed i bygglovsskedet.  

Förorenad mark 
Jordproverna visar på låga halter av föroreningar utom på en punkt i norr nära 
Flygplatsvägen där kobolt påträffades ytligt. Det finns även indikation i grundvattenprov 
om att det kan finnas PFAS, PAH och aromatiska kolväten inom ett område på airside som 
använts som upplagsplats. I samband med utbyggnad av långtidsparkeringen ska ytterligare 
provtagning tas för att lokalisera föroreningarna så att de kan åtgärdas. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
I följande redogörs hur planförslaget kan genomföras och hur ansvarsfördelning mellan 
olika parter föreslås bli. 
 
Tidplan 
Målet är att detaljplanen antas efter sommaren 2021. 

Preliminär tidplan:  

Samråd    november-december 2020 
Granskning   april 2021 
Antagande   augusti 2021 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. Planen gäller dock tills 
den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden förutsätts att 
syftet med detaljplanen förverkligas. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kiruna kommun ansvarar för upprättandet av detaljplanen.  

Fastighetsägare till Kiruna 1:310, Swedavia, kommer att vara huvudman för allmänna 
platser och ansvarar för anläggande, drift och underhåll av gator och ledningsnät för vatten 
och avlopp. Detta innefattar även exploateringsförberedande arbeten och sanering av 
eventuella markföroreningar. Swedavia kan i samband med försäljning av mark komma att 
överlåta ansvar och kostnader för exploateringsförberedande arbeten och sanering av 
eventuella markföroreningar på den exploatör som förvärvar mark inom planområdet.  

Respektive exploatör/fastighetsägare ansvarar för genomförandet av detaljplanen gällande 
kvartersmarken, exempelvis behövliga fastighetsbildningar, rättighetsupplåtelser, eventuella 
ombyggnadsåtgärder på angränsade ytor, med mera. 

Ledningsnät för vatten och avlopp, el, värme, med mera, kommer inom kvartersmark att 
ägas och förvaltas av respektive fastighetsägare som även ansvarar för drift och underhåll 
inom den egna fastigheten. Utanför kvartersmark ägs och förvaltas ledningsnät av 
respektive ledningsägare som även ansvarar för drift och underhåll av detta.  
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Avtal 
Planen upprättas i kommunens regi med hjälp av extern plankonsult anlitad av Swedavia. 
Viktiga frågor för planens genomförande, exempelvis tidplan och kvarterens 
karaktär/bebyggelsens utformning och gemensamhetsanläggning, kommer att regleras i 
köpeavtal mellan exploatör och Swedavia. Eftersom den viktigaste infrastrukturen i 
flygplatsområdet inte utgör ett kommunalt ansvar behöver således inte något exploateringsavtal 
tecknas mellan Kiruna kommun och exploatören. 

Ändrad lovplikt, lov med villkor 
På plankartan regleras att bygglov inte får ges utan att Swedavia godkänt 
säkerhetsbevisning/flygsäkerhetsplan. En sådan utförs av exploatör med omfattning och 
rutin enligt Swedavia. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 
Planförslaget berör en fastighet, Kiruna 1:310, som ägs av Swedavia AB. Kvartersmark 
kommer att avstyckas från denna medan allmänna platser, område för flygplatsändamål och 
friluftsliv kommer att ligga kvar inom stamfastigheten. Kvarteret för tillfällig vistelse, O, är 
avsett att bli en fastighet medan kvarteret för centrum, kontor och parkering kan delas i en 
till tre fastigheter. 

Inom planområdet finns ledningsrätter för Telias anläggningar. Dessa skyddas av i 
plankartan utlagda u-områden. 

Ansökan för avstyckningar, servitut, gemensamhetsanläggningar och eventuella 
ledningsrätter ska ställas till Lantmäteriet.  

Gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter, servitut m.m. 
VA-ledningar kommer att anläggas i gatumark med servisanslutningar i de blivande 
fastighetsgränserna för respektive fastigheter. Även andra ledningar som innehas av 
Swedavia kommer att lokaliseras till gatumarken. Andra ledningsinnehavare får förhandla 
med Swedavia om servitutsupplåtelser eller andra upplåtelser som kan ligga till grund för 
ledningsrätt för deras ledningar inom gatumark.  

Lokalgator, gemensamma dagvattenanläggningar, ledningar och anläggningar kommer att 
driftas och underhållas av en gemensamhetsanläggning gemensam för fastighetsägarna 
inom planområdet.  

Inom kvartersmarken förfogar de blivande fastighetsägarna över möjligheten att, inom de 
ramar som detaljplanen sätter, upplåta sin egen mark till olika ändamål.  



PLANBESKRIVNING 
Detaljplan för Kiruna flygplats, utvecklingsområde 1  

del av Kiruna 1:310 
Dnr: 2020-00138 

Granskning, 2021-03-30 
s. 36 

  

 Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisations nr: 21 20 00-2783 
Besöksadress: Stadshuset, Stadshustorget 1 Webb: www.kiruna.se 
Telefon: 0980-70 000 E-post: kommun@kiruna.se 
 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Swedavia bekostar planarbetet och samtliga utredningar som utförs i samband med det.  

Swedavia bekostar även förrättningskostnaderna för avstyckningar från stamfastigheten 
samt egna servitut och ledningsrätter. Förrättningskostnader förenade med ansökan om 
gemensamhetsanläggningar bekostas av de ingående fastigheterna. 

Initialt bekostar Swedavia omläggning av ledningar samt gator som utgörs av allmän plats-
mark. Kostnader för framtida underhåll delas av de ingående fastigheterna i 
gemensamhetsanläggningen. 

I hela planområdet gäller anläggningsavgifter i enlighet med gällande VA-taxa. Vid om- till- 
eller nybyggnad skall avgift erläggas för varje tillkommande lägenhet. 

Detaljplanen möjliggör att parkeringar kan uppföras på kvartersmark. Swedavia har för 
avsikt att utöka befintlig angöringsparkering och avgiftsbelägga platserna. Fastighetsägare 
erbjuds möjlighet, om behov uppkommer, att hyra parkeringsplatser på angöringsytan eller 
andra parkeringsplatser på flygplatsen.  

Planavgift 
I bygglovsskedet kommer ingen planavgift enligt fastställd taxa tas ut av kommunen då 
planen redan bekostats av Swedavia.  

Tekniska frågor 
Planområdet är anslutet till kommunens vatten- och avloppsnät och fjärrvärmeanläggning 
via Swedavias lokala ledningsnät. Planområdet kommer också att anslutas till det allmänna 
elnätet där Vattenfall har områdeskoncession.  

Anslutning av sprinkler sker via ansökningsförfarande hos TVAB. Varje anslutning bedöms 
och ska godkännas utifrån vilken typ av sprinkler som avses installeras, samt om 
direktanslutning kan ske eller om tank/bassäng behöver anläggas på fastigheten. 

Airport Regulations 
Verksamheter, bebyggelse, installationer och andra anläggningar inom flygplatsområdet ska 
följa de lokala regelverk som finns i Airport Regulations. Airport Regulations rör säkerhet, 
skyddsobjekt, miljö, teknik, trafik, brand m.m., uppdateras tre gånger per år och finns 
tillgängliga på Swedavias hemsida.  
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Genomförda utredningar 
• Dagvattenutredning (inkl. skyfallsanalys)  Sweco  2020-10-06 
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning  Niras  2020-10-09 
• Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik Niras  2020-10-02 
• PM-Trafik      Carl Chytraeus 2020-10-09 
• CNS-analys avseende Swedavias anläggningar Swedavia 2020-09-02 
• Flyghinderanalys     Swedavia 2020 
• Artskyddsutredning     Sweco  2021-03-20 

BEHOV AV YTTERLIGARE UTREDNINGAR OCH TILLSTÅND 
De tekniska utredningar som har genomförts under planprocessen beskrivs i 
planbeskrivningen. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar de utredningar som är 
nödvändiga för bygglovsprövningen och exploatering på kvartersmark, till exempel 
flyghinderanalys och påverkansanalys. Exploatör kan behöva bekosta åtgärder för CNS-
utrustning om utformningen av bebyggelsen inte anpassas utan medför en negativ 
påverkan på utrustningen. 

Planens genomförande kommer att kräva ytterligare utredningar, exempelvis 
detaljprojektering av gator, kvarter och ledningsnät.  

Dagvatten inom detaljplan betraktas som avloppsvatten enligt 9 kap. 2 § MB. Utsläpp av 
avloppsvatten är enligt 9 kap. 1 § MB en miljöfarlig verksamhet och kräver tillstånd.  

Dagvattenlösningar som kan påverka grundvattennivån kan behöva tillstånd för 
vattenverksamhet (enligt 11 kap. 9 § MB), exempelvis om grävarbeten genomförs i 
områden där grundvattennivån är hög.  

Flyghinderanmälan 
En flyghinderanmälan ska göras till Försvarsmakten minst fyra veckor innan byggstart om 
den planerade byggnadens eller anläggningens sammanlagda höjd överstiger 45 meter. För 
att Försvarsmakten ska ta emot en flyghinderanmälan ska bygglov eller miljötillstånd finnas 
för det aktuella objektet/projekt. 

Säkerhetsbevisning/flygsäkerhetsplan 
En säkerhetsbevisning/flygsäkerhetsplan ska utföras för varje byggnad eller anläggning 
innan byggnation påbörjas. Säkerhetsbevisningen sker enligt rutin hos Swedavia och ska 
vara godkänd av Swedavia innan byggnation påbörjas. Säkerhetsbevisningen omfattar bland 
annat flyghinderanalys, bländningsanalys och ska kontrollera att placering, material, 



PLANBESKRIVNING 
Detaljplan för Kiruna flygplats, utvecklingsområde 1  

del av Kiruna 1:310 
Dnr: 2020-00138 

Granskning, 2021-03-30 
s. 38 

  

 Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisations nr: 21 20 00-2783 
Besöksadress: Stadshuset, Stadshustorget 1 Webb: www.kiruna.se 
Telefon: 0980-70 000 E-post: kommun@kiruna.se 
 

utformning och belysning, vegetation, vibrationer, eventuell sprängning inte stör 
verksamheten i flygledartornet eller flygtrafiken samt att det inte har negativ påverkan på 
Luftfartsverkets och Swedavias CNS-utrustning. CNS-analyserna utförs av Luftfartsverket 
respektive Swedavia efter ansökan från exploatör. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Samuel Falk 
e-post: samuel.falk@kiruna.se 
tfn: 0980-796 81 

 
 

Nina Eliasson, Planchef 
 

ÖVRIGA MEDVERKANDE 
Göran Andersson, Swedavia Real Estate 
Adam Lunderup, Swedavia Real Estate 
Cecilia Ekeroth, plankonsult, BAU Byrån för Arkitektur och Urbanism 
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