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PLANBESKRIVNING
INLEDNING
En detaljplan är ett verktyg för kommunerna att reglera hur mark- och vattenområden
ska användas. Detaljplaner används som underlag vid bygglovshandläggning.
Planarbetet påbörjas med att en undersökning av risk för betydande miljöpåverkan tas
fram. I undersökningen utreds planens påverkan på miljön och vid större påverkan
upprättas en miljökonsekvensbeskrivning. I samband med att undersökningen tas fram
påbörjas även arbetet med planhandlingarna.
När en första version av planhandlingarna finns färdiga godkänns de av
kommunstyrelsen för utskick ut på samråd till lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen,
sakägare samt andra berörda i minst tre veckor. Under denna period ges möjlighet att
komma in med skriftliga synpunkter på planen till kommunledningsförvaltningen.
Yttrandena sammanställs i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens
kommentarer och planhandlingarna bearbetas.
Efter bearbetningen godkänns handlingarna av kommunstyrelsen och skickas ut på
granskning i minst tre veckor på samma sätt som under samrådet. Eftersom den här
detaljplanen har en miljökonsekvensbeskrivning kommer den att vara på granskning
minst 30 dagar.
De yttranden som inkommer under granskningen sammanställs i ett
granskningsutlåtande med kommentarer från kommunen. Planhandlingarna bearbetas
vid behov.
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Berörda sakägare som senast under
granskningstiden lämnat synpunkter som inte tillgodosetts har möjlighet att överklaga
detaljplanen inom tre veckor från att antagandebeslutet anslagits på kommunens
anslagstavla. Om ingen överklagar och länsstyrelsen inte överprövar kommunens
beslut vinner detaljplanen laga kraft. När detaljplanen vunnit laga kraft ska det som
anges i detaljplanen genomföras. Det kan vara mindre eller större åtgärder. T.ex.
utbyggnad av gator och annan infrastruktur eller olika fastighetsrättsliga åtgärder. I
detaljplanen anges vem som ansvarar för och bekostar dessa åtgärder. Arbetet med
planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

1. PLANHANDLINGAR
Till detaljplanen hör:
•

Plankarta

•

Planbeskrivning
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•

Fastighetsförteckning

•

Grundkarta

•

Miljökonsekvensbeskrivning

•

Geoteknisk undersökning

•

Dagvatten- och hydrogeologisk utredning

•

Markundersökningsrapport (MUR)

•

PM Geoteknik

•

Naturvärdesinventering

•

Gestaltningsprogram

•

Buller, industri

2. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för anläggande av ett nytt krematorium
samt för en begravningsplats med tillhörande verksamheter. Området innefattar
ersättning av nuvarande krematorium, som måste avvecklas med anledning av
stadsomvandlingen samt kapell, kolumbarium (gravvalv med urngravar), minneslund
och kyrkogård med tillhörande byggnationer för drift. Kyrkogården ska inrymma
jordgravar, askgravar och urngravar. Här ska också finnas utrymme för
personalutrymmen och byggnader för driften, t ex garage. Tanken är att området ska
inrymma gravplatser för olika trosinriktningar till exempel muslimska och
buddhistiska.
Området ska också inrymma parkeringar för besökanden och anställda.
Planområdet är inte tidigare exploaterat utan består av naturmark med björk, gran och
tall. Planområdet omfattar bågskyttebanans nuvarande placering samt en väg som
leder fram till intilliggande golfbanan. I nordost finns en avfallsanläggning som ska
avvecklas och byggas in på sikt, och i stället användas som en kretsloppsanläggning.
Bågskyttebanan kommer att flyttas till en annan placering då marken tas i anspråk för
genomförandet av detaljplanen.

3. FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 KAP MB
MILJÖBALKEN KAP.3

Området berörs direkt av riksintresse för kulturmiljövård, värdefulla ämnen och
material, område av riksintresse för kommunikation, väg, samt riksintresse för
totalförsvaret. Planområdet angränsar till riksintresse för rennäringen.

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden

Enligt Miljöbalken 3 kap. 1§ ska mark- och vattenområden användas för det eller de
ändamål de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov.
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Riksintresse för kulturmiljövård

Hela Kiruna centrum inklusive planområdet ligger inom riksintresse för
kulturmiljövården för sin stadsmiljö och sitt industrilandskap, enligt miljöbalken 3 kap.
6§. Detaljplanen bedöms påverka riksintresset något negativt då det ligger utanför
stadsmiljöerna och inte i industrilandskapet.

Figur 1, Den röda ringen visar
planområdets ungefärliga läge. Det
gula visar riksintresseområdet.
Riksintresse för fyndigheter av ämnen och material

Området omfattas av riksintresse för värdefulla ämnen och material, 3 kap 7 §
miljöbalken. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt.
Enligt Miljöbalken 3 kap. 1§ ska mark- och vattenområden användas för det eller de
ändamål de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Kommunen har gjort bedömningen att markområdet är mest
lämpat för att användas till den föreslagna detaljplaneläggningen då platsen läge,
markens beskaffenhet och framförallt föreliggande behov är starkt prioriterat.
Krematoriebyggnaden med tillhörande begravningsplats är förvisso inte av riksintresse
men har ett stort allmänintresse. Placeringen, med dess närhet till nya Kiruna centrum,
har också ett mycket högt värde.

Figur 2, Den röda ringen visar
planområdets ungefärliga
läge. Det gula visar
riksintresseområdet.
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Riksintresse för trafikkommunikation

Området omfattas av riksintresse för kommunikation, väg, 3 kap 8 § miljöbalken. Ytan
som berörs är dock utlagt som en buffertzon för framtida dragning för väg E10. Väg E10
är nu byggd varför buffertzonen har spelat ut sin roll. Planområdet berör inte
vägområdet.

Figur 3, Den röda ringen visar
planområdets ungefärliga läge. Det
mörkare röda, rastrerade området,
visar riksintresseområdet.
Riksintresse för totalförsvaret

Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret, 3 kap 9 § miljöbalken. Planområdet
ligger helt under område med särskilt behov av hindersfrihet samt berörs i en liten del
av övrigt påverkansområde. Ett övrigt påverkansområde förklaras så här av
Försvarsmakten; Ett område utanför riksintresseområdet för ett riksintresse vilkets
funktion omfattas av sekretess, inom vilket en verksamhet eller åtgärd riskerar att
påverka funktionen, tillträdet till eller möjligheten att utnyttja riksintresset. Det
illustrerar även område där den verksamhet som bedrivs inom riksintresset kan
påverka omgivningen. Det är därför också viktigt att ta hänsyn till detta vid
planläggningen.

Figur 4, Bilden redovisar översiktligt
totalförsvarets intressen i området.
Planområdet ungefärligt markerat med en gul
prick.
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Riksintresse för Rennäring

Riksintresse för rennäringen, 3 kap 5§ miljöbalken, angränsar till planområdet.
Intresset berörs inte av detaljplanen.

Figur 5, Den röda ringen visar
planområdets ungefärliga läge.
Den bruna rastreringen visar
riksintresseområdet.

MILJÖBALKEN KAP.4
Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa
områden i landet
Planområdet omfattas inte av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten.

MILJÖBALKEN KAP.5
Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning
För att säkerställa kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt finns
miljökvalitetsnormer reglerade för ett flertal ämnen, enligt miljöbalken 5 kap. 1§. Dessa
normer finns för att varaktigt skydda, alternativt avhjälpa skador på eller olägenheter
för, människors hälsa eller miljön. Europaväg 10 är i drift och påverkar trafikflödena i
området. Trafikökningen genom föreliggande detaljplan bedöms däremot inte bli av
sådan storlek att man kan anta att miljökvalitetsnormernas värden överskrids.
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4. PLANDATA
4.1 LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdet är beläget öster om Kurravaaravägen och Kiruna avfallsanläggning, väster
om golfbanan och norr om väg E 10 och omfattar bågskyttebanan. Planområdet är cirka
(ca) 119 000 kvadratmeter stor vilket motsvarar ca 12 hektar (ha).

Figur 6, Planområdet är
ungefärligt markerat med
rött.

4.2 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattar del av fastigheten Kiruna 1:1 och del av Kiruna 1:173. Dessa båda
fastigheterna ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Figur 7, Den gula linjen markerar fastighetsgränsen mellan Kiruna 1:1 och Kiruna
1:173.
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Kiruna kommun arrenderar mark från staten (del av Kiruna 1:1 och 1:173) och upplåter
del av den marken till golfbanan och bågskyttebanan. Kiruna kommun arrenderar även
fastigheten Kiruna 1:163 och Kiruna kraft AB arrenderar ett område i direkt anslutning
till planområdet.

Figur 8, Bilden visar ungefärligt intolkade arrendeområden samt det ungefärliga
planområdet, avsett för friköp av marken från Statens fastighetsverk (SFV).

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
5.1 ÖVERSIKTLIGA PLANER
I den kommunövergripande översiktsplanen, antagen 2018, är ett område direkt väster
om det nu föreslagna området, utlagt som ett utredningsområde för nytt krematorium.
I den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C 2014 är området utlagt för idrott
(golfbana, bågskytte, ridanläggning) samt tidigare buffertzon för ny väg E10.
Buffertzonen är inte längre aktuell då väg E10 redan byggts.
I övrigt är användningen av området, enligt ”Fördjupad översiktsplan Kiruna centralort
2014”, tänkt för idrott (golfbana, bågskytte, ridanläggning). Golfbanan har sin
utvecklingsinriktning österut och påverkas inte. Bågskyttebanan kommer att flyttas till
annan plats, dels för att inte påverka den nya begravningsplatsen, dels för att inte
påverkas av den samma. Ridanläggningen ser ut att kunna vara kvar på nuvarande
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plats. I det fall det blir aktuellt att omlokalisera ridanläggningen i framtiden finns
förslag på ny placering väster om Kurravaaravägen/norr om E10.
Placeringen av nytt krematorium, ny begravningsplats, kolumbarium och minneslund
sydost om nuvarande avfallsanläggning/återvinningscentral uppfyller samtliga
förutsättningar.

5.2 DETALJPLANER, OMRÅDESBESTÄMMELSER,
FÖRORDNANDEN, SKYDD
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö, värdefulla ämnen och material,
kommunikation samt riksintresse för totalförsvaret. Se avsnitt Förenligt med 3, 4, 5
kap. MB.
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare och angränsar inte heller direkt till
några detaljplaner.

5.3 KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-07 § 337 att ge positivt planbesked för området
och ge stadsbyggnadsavdelningen i uppgift att påbörja detaljplanearbetet. Samtidigt
fattades beslut om att frångå den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C, antagen
2014, och den kommunövergripande översiktsplanen, antagen 2018 samt att
detaljplanen ska upprättas med utökat planförfarande.

5.4 BEHOVSBEDÖMNING OCH
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken (MB) ska en strategisk miljöbedömning göras för planer
och planprogram om dess genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. En undersökning är den analys som leder fram till ställningstagandet
om huruvida en strategisk miljöbedömning behöver göras eller inte. Undersökningen
ska identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan.
Vid en undersökning ska samråd ske med de kommuner, länsstyrelser och andra
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av
planen. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planeringen så
att en hållbar utveckling främjas. Bedömningen ska göras enligt de kriterier som anges
i förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar och ska alltid utmynna i ett
motiverat ställningstagande.
Efter undersökningen ska kommunen ta ett särskilt beslut i frågan om planens
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplanen där konsekvenserna ska
identifieras, beskrivas och bedömas. Krav på innehållet återfinns i 6 kap. 12–13§ MB.
Hänvisning till detta finns även i plan och bygglagens (2010:900) 4 kap. (34§).
Regeringen får därutöver meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som
alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
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En undersökning av risk för betydande miljöpåverkan (BMP) för hela planområdet har
upprättats av stadsbyggnadsavdelningen i Kiruna kommun. I denna bedöms
genomförandet av detaljplanen kunna leda till betydande miljöpåverkan enligt
Miljöbalken i 6 kap. 12–13§. Samråd har skett med länsstyrelsen som delar
kommunens bedömning av miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning.
Följande aspekter har utretts vidare i MKB integrerat med detaljplanearbetet:
•

Nationella miljömålen

•

Riksintresset kulturmiljö, ämnen och mineraler samt totalförsvaret

•

Sociala aspekter

•

Klimat

•

Dag- och grundvatten

•

Naturmiljön

•

Trafiksituationen inklusive farligt gods

•

Avfall och masshantering

•

Risk och säkerhet

•

Störningar

•

Luft

•

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Länsstyrelsen framförde vidare nedanstående kompletterande
synpunkter:
•

Markavvattning och rening
I samband med etablering av ny kyrkogård behöver marken sannolikt dräneras.
Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats är klassat som
avloppsvatten enligt 9 kap. 2 § miljöbalken och innehåller höga halter av
närsalter, bakterier och ev. tungmetaller. Innan det avleds vidare kommer det
att behöva genomgå rening, och det kan vara bra om det avsätts utrymme på
plankartan för en avloppsreningsanläggning förutsatt att vattnet inte ska ledas
till det kommunala spillvattennätet.

•

Buller
En begravningsplats eller minneslund och så även ett kolumbarium (ett
gravvalv med nischer avsedda för förvaring av de gravurnor i vilka de
kremerade avlidnas aska finns) bör vara en plats för frid. Frid är ofta förknippat
med tystnad. På en begravningsplats, minneslund och kolumbarium bör det
finnas utrymme att fridfullt kunna sörja eller meditera.

•

Med ovanstående som utgångspunkt har man dels att ta hänsyn till det buller
som kan alstras inom kyrkogårdsverksamheten för skötsel av gräsmattor,
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gravar, m.m. Här bör man ta höjd för att ha sådana tekniska lösningar som
minimerar den ljudnivå som uppkommer och sprids inom begravningsplatsen
men även utanför denna. Det kan även vara värt att tänka att om det i framtiden
planeras för bostäder närmare begravningsplatsen och i så fall göra en
bedömning av eventuell påverkan gentemot omgivningen. Notera att även
buller kan uppkomma från fläktar och skorstenar, vilket innebär att man bör
granska detta i samband med etableringen av krematoriet för att minimera
eventuellt buller.
•

Man behöver även ta hänsyn till trafikbuller som uppkommer från väg E10 och
det är rimligt att det görs en bedömning hur detta buller påverkar den frid som
bör finnas på en begravningsplats för att det ska finnas utrymme för att kunna
sörja eller meditera. Då frid på en begravningsplats är en viktig faktor, utgör en
låg ljudnivå en särskild kvalitet. Därför anser länsstyrelsen att det inte är
orimligt att ha utgångspunkten om 40 dBA ekvivalent ljudnivå, eventuellt med
maximala ljudnivåer över 50 dBA men dock inte i så stor utsträckning.

•

Det skulle vara positivt om en bullerutredning/bullerbedömning görs särskilt
med de faktorer som angetts ovan.

•

Kulturmiljö
Länsstyrelsen förstår inte kommentaren i handlingarna om att riksintresse
kulturmiljö försvinner. Riksintresse kulturmiljö ska inte betraktas som
försvunnet, däremot kommer det bli kraftigt påverkat.

•

Naturmiljö
Det behöver redovisas i MKB:n hur naturmiljön kommer att påverkas av
planens genomförande. Länsstyrelsen tar gärna del av eventuell inventering.
Planen behöver även beskriva hur och om tex gamla träd ska bevaras på den
nya begravningsplatsen.

•

Klimatanpassning
Vid hårdgörande av ytor som tidigare varit natur, behöver det tillskapas en
dagvattenhantering som klarar av framtida förändrade nederbördsmängder
utan att risk uppstår för människa, miljö och egendom.

•

Arkeologi
Det finns kulturhistoriska lämningar inom planområdet. Kommunen behöver
redovisa lämningarna, ev. skyddsåtgärder eller om dem påverkas av planerna
och i så fall ska omfattningen av påverkan beskrivas.

•

Området för begravningsplatsen ingick i de utredningar som utfördes 2005–
2006 inför omdragning av väg E10. Inga ytterligare arkeologiska utredningar
krävs.

Kommunen har tagit hänsyn till dessa synpunkter i miljökonsekvensbeskrivningen
(MKB:n). En bullerutredning för industribuller och det egenproducerade bullret
har tagits fram. I denna ingår även enklare bedömning av trafikbuller från väg E10.
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En trafikbullerutredning kommer att genomföras inför granskningen, med
avseende på så väl biltrafik som skoter.

5.5 VÄGPLAN

Planområdet berör i södra delen den vägplan som upprättats för den nya delen av väg
E10.

Figur 9, Utsnitt ur Översiktskarta för alla vägplaner för Kirunaprojektet.
Planområdet ungefärligt markerat med lila. Källa: Trafikverket

6. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
6.1 NATUR
Mark, vegetation och djurliv
Området är inte tidigare exploaterat utan består av naturmark med tall, gran och björk.
Markskiktet innehåller av blåbär, kråkbär och lingon. Husmossa förekommer också.
En naturvärdesinventering för planområdets tidigaste utformning utfördes under juli
månad 2021. Då påträffades enstaka skyddade arter och ett femtiotal skyddsvärda träd.
Planområdet har sedan dess utökats och behov av utökning av
naturvärdesinventeringen ses över till granskning.
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Figur 10, Tabellen redovisas de påträffade skyddade arterna inom planområdet.
Ovanstående arter påträffades inom planområdet. Kungsörnen flög dock endast över.
Korp, talgoxe och bergfink häckade inom området. Skogsharen sågs i planområdets
sydöstra delen och kan därför antas ha en boplats i närheten.
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Figur 11, Förekomster av fågel och skogshare. Bilden visar planområdets tidigare
utbredning, där nuvarande inventering genomförts.
De skyddsvärda träd som identifierats under inventeringen är en gran och resterande
tallar. Figur 13 nedan visar trädens placering. Trädens äldre ålder har konstaterats
utifrån storlek (höjd och diameter), barkens utseende samt grenarnas växtsätt.

Figur 12 och 13: Bilderna visar
exempel på skyddsvärda träd
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Figur 14, Förekomster av skyddsvärda träd. Bilden visar planområdets tidigare
utbredning, där nuvarande inventering genomförts.
Vid avverkning av trädbestånd kan lämnade träd som plötsligt blir utsatta för kraftigare
vindar och lätt ta skada genom att brytas eller blåsa omkull. Träden som pekas ut som
skyddsvärda i denna inventering är tydligt äldre än träden intill vilket skulle betyda att
dessa träd påverkats av vind vid tidigare avverkning. Detta träd kan därmed med fördel
sparas som växtlighet i en begravningsplats. Träden som pekas ut i denna inventering
utgörs till största del av arten tall. Många arter av insekter lever på solbelysta äldre
tallar. Genom att spara dessa träd samt avverka tilliggande träd kan man skapa
biotoper för arter som kräver denna typ av miljö.
För att behålla biotoper för fåglar och skogsharen föreslås att låta fjällbjörk och enris
växa i kanterna på begravningsplatsen.
Det är viktigt att de rekommendationer som tagits fram efterlevs för att bibehålla
värdena i området och tillskapa en plats som är naturlig och rogivande.
Landskap
Området är beläget i en nordsluttning norr om väg E 10 och Kiruna nya centrum.
Platsen är idag en skogsbacke som sluttar ner mot myrmark, Tuollujänkä, i norr.
Planområdet är sedan tidigare till största delen oexploaterat förutom ett dike, som kan
liknas vid en bäck, belägen i planområdets östra del. Området avgränsas i väster av en
skoterled mot den närbelägna avfallsanläggningen.
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De oexploaterade delarna utgörs i huvudsak av blandskog som domineras av gran och
tall. Terrängen utgörs av skogsmark med låg förekomst av synliga ytblock.

6.2 MILJÖFÖRHÅLLANDEN
6.2.1 Dagvatten
Generella riktlinjer för planering av dagvatten
Aktuellt område bedöms ligga inom vad som betecknas som ”tät bostadsbebyggelse”
vilket innebär att VA-huvudmannens eventuella dagvattenledningssystem ska
dimensioneras för minst 20 års återkomsttid för trycklinje i marknivå och minst 5 års
återkomsttid för fylld ledning (Svenskt Vatten, 2016a). Vidare ansvarar kommunen för
marköversvämning med skador på byggnader vid regn med en återkomsttid på >100 år
(Svenskt Vatten, 2016a).
Vid beräkning av flöden har en klimatfaktor om 1,25 använts för att ta hänsyn till
förväntad ökning av framtida nederbörd (Svenskt Vatten, 2016a).
Kommunala riktlinjer
Styrdokumentet ”Grundförutsättningar för dagvattenhantering i Nya Kiruna C (Kiruna
kommun, 2016)” tillämpas så långt det går även för områden utanför Nya Kiruna C.
Detta innebär att följande punkter ska beaktas i samband med dagvattenhantering
inom planområdet:
•

Infiltration av dagvatten ska alltid eftersträvas

•

Dagvatten renas och fördröjas så nära källan som möjligt

•

Skador orsakat av dagvatten förebyggs

•

Naturligt flöde (ytlig avrinning) eftersträvas

•

Dagvatten ska ses som en resurs

•

Dagvattenhanteringen ska vara långsiktig och hållbar

Hydrologiska förhållanden
Huvuddelen av planområdet utgörs av morän vilket har en medelhög genomsläpplighet
(SGU, 2021) som motsvarar en hydraulisk konduktivitet om 10–7 – 10-9 m/s (SGU,
2018).
Det finns inga skyddade områden enligt miljöbalken eller kända brunnar inom, i närhet
till eller nedströms planområdet (SGU, 2021). Närmaste grundvattenförekomst ligger
ca 8 km öster om planområdet (VISS, 2021).
Inom aktuellt planområde har tre grundvattenrör installerats i samband med den
geotekniska undersökningen (Tyréns, 2021). Grundvattennivåer har uppmätts vid ett
tillfälle, där grundvattenröret i områdets norra del (21T10GW) visade på en
grundvattennivå motsvarande 2,2 m under befintlig markyta (Figur 14). I områdets
sydvästra del (21T20GW) uppmättes en grundvattennivå motsvarande 3,0 m under
befintlig markyta (Figur 14). Grundvattenröret som installerades i områdets sydöstra
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del (21T14GW) var torrt vid genomförd mätning, där rörets spetsnivå motsvarar ett
djup om 3,2 m under befintlig markyta (Figur 14).

Figur 15, Tabellen visar uppmätt grundvattennivå vid vissa undersökningspunkter.
Vid den geotekniska undersökningen grävdes också ett antal provgropar. Samtliga
provgropar var torra frånsett provgrop 4 (PG4) (Tyréns, 2021). En mindre
vattenansamling kunde noteras i provgropens botten vid 3,5 m (+456,5) under befintlig
markyta (Tyréns, 2021). Det kan ej uteslutas att grundvattennivåerna i läge för
provgroparna är belägna inom utfört grävdjup. Vid täta moränsammansättningar med
låg genomsläpplighet kan det krävas att provgroparna lämnas öppna en längre tid
innan grundvattnet runnit in i gropen och nivån stabiliserats. Grundvattenytan kan
förväntas variera över årscykeln med sina högsta nivåer i samband med
snösmältningsperioden på våren samt efter längre nederbördsperioder med intensivare
regn. Vidare förväntas lägre grundvattennivåer under vinterhalvåret och torra
sommarmånader.
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Figur 16, Bilden visar provgropar, grundvattenrör m m. För en tydligare karta se
Tyréns rapport ”Dagvatten- och hydrogeologisk undersökning, ny begravningsplats,
slutversion 2021-09-17” Bilaga 1.
Befintlig avvattning
I dagsläget avvattnas området i nordöstlig riktning mot ett större våtmarksområde som
slutligen mynnar i sjön Tuollujärvi (Figur 16). Längs östra delen av planområdet löper
ett dagvattendike där dagvatten från ett större område inom nya Kiruna centrum
avvattnas norrut mot våtmarksområdet (Figur 16). I diket mynnar även en ledning med
dräneringsvatten från en gångbro under E10:an. Det finns inga trummor eller
ledningar inom eller nedströms planområdet som påverkar dagvattenhanteringen.
Flödet från nya Kiruna centrum som släpps till trumman under E10 är enligt uppgift
från beställaren beräknat till 0,9 m3/s utifrån ett fördröjt 20-års regn ner till 15 l/s, ha.
Diket inom planområdet hanterar endast ett bräddningsflöde från nya Kiruna centrum
då huvudflödet rinner längre österut till ett tidigare klarningsmagasin och belastar
därför inte planområdet. Diket ska ha fullgod kapacitet att avbörda eventuella
bräddflöden, men kan vid extrema skyfall svämma över. Under E10:an strax öster om
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bågskyttebanan finns också en gång- och cykelvägstunnel som utgör nödbräddning för
dagvatten från nya Kiruna centrum och E10.

Figur 17, Befintlig ytavrinning inom planområdet (Scalgo, 2021). Flödesvägarna
visas i mörkblått, trummor i grönt och dagvattendike i rött.
Förslag till dagvattenhantering
Enligt föroreningsberäkningar kommer föreslagen exploatering inte att påverka
möjligheten för Tuollujoki att uppnå miljökvalitetsnormerna. Dagvattnet passerar ett
större våtmarksområde innan det når recipienten där också en naturlig
fastläggning/upptag av partiklar och lösta ämnen uppnås. Dagvattenhanteringen för
planområdet handlar därför om fördröjning av 240 m3 vatten samt säkerställande av
att planerade byggnader inte riskerar drabbas av skador på grund av ytlig avrinning.
Enligt styrdokumentet för dagvattenhantering inom nya Kiruna centrum ska skador
orsakat av dagvatten förebyggas, ytlig avrinning ska eftersträvas och dagvattnet ska i
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största möjliga mån infiltreras eller fördröjas inom planområdet. I och med att det för
norra delarna av planområdet finns risk för vatteninträngning i gravschakten bör
grundvattennivån dock ej höjas varför infiltration i detta fall bedöms olämplig.
Vidare finns det inget dagvattennät eller någon planerad bebyggelse nedströms
planområdet som behöver beaktas i samband med dagvattenhanteringen.
Utifrån uppmätta bergdjup bedöms området närmast E10:an vara lämpligast för
bebyggelse och parkering medan norra och västra delarna är mer lämpliga för
gravsättning. En utökad markundersökning kommer att göras inför granskning för att
ytterligare bedöma bergets struktur.
För att kunna fördröja 240 m3 vatten rekommenderas det att anlägga torra
fördröjningsdammar (beskrivs mer utförligt längre ned) dit dagvattnet från
parkeringsytor, tak och grönområden avleds och fördröjs innan det släpps till befintligt
dagvattendike.
Gravområdena som huvudsakligen utgörs av park- och grönområden avvattnas
lämpligast genom avledning till nedsänkta gångstråk som leder vattnet ytligt till
fördröjningsdammarna och vidare till dagvattendiket alternativt norrut mot
myrområdet beroende på hur planområdet exploateras.
Utloppet från torrdammen stryps så utflödet motsvarar befintligt flöde (58 l/s) från
området. Då områdets utformning ej är fastställt är det ej möjligt att ge förslag till
placering av torrdammarna. Vidare bör befintligt dagvattendikes utformning och
kapacitet utredas för att säkerställa att det har kapacitet att avleda tillkommande
dagvattnet från planområdet.
Slutligen avleds dagvatten vid skyfall lämpligast genom ytlig avrinning i områdets
naturliga lutning åt norr mot våtmarksområdet och vidare höjdsätts byggnader och
entréer så att dessa ej tar skada vid höga flöden.
Gång- och vägtunneln under E10:an öster om bågskyttebanan utgör nödbräddning för
dagvatten från nya Kiruna centrum och E10 och ingen känslig bebyggelse ska placeras i
dess avrinningsväg mot dagvattendiket. Lämpligen kan avrinningsvägen utgöras av
parkeringsyta eller grönområde.

Beskrivning av torr fördröjningsdamm
Torra fördröjningsdammar är nedsänkta gröna ytor med flacka slänter som fylls med
vatten vid höga flöden varmed en tillfällig vattenspegel bildas för sen att försvinna
successivt när tillrinningen avtar. De utformas med ett bottenutlopp som kan strypas
varmed flödet nedströms regleras. Exempel på var fördröjningsdammar kan placeras
inom planområdet, finns redovisat i gestaltningsprogrammet (Gestaltningsprogram
för Kiruna skogskyrkogård, OSA 2022)

22

Figur 18, Områdena markerat i rött, Tjärnen och Mossen, är i gestaltningsprogram
för Kiruna kyrkogård (OSA 2022) utpekade som fördröjningsdammar som kan samla
upp vatten vid högre flöden.
Vanligaste vegetation är gräs och flacka slänter med en lutning på max tio grader
rekommenderas för säkerhet samt underlättnad av mekanisk skötsel. Vid flacka
släntlutningar och mindre förorenat dagvatten kan anläggningen smidigt nyttjas för
andra ändamål vid torrväder. I detta fall kan ytan med fördel användas för snöupplag
vintertid.
För att torra fördröjningsdammar ska bibehålla en maximal kapacitet kräver dessa
regelbundna skötselinsatser. Bland annat måste träd och buskar som växer upp inom
dammens yta tas bort, sediment avlägsnas och avfall/skräp plockas bort. Ytterligare
måste dammen kunna torka ut mellan regntillfällena.
Galler vid in- och utlopp inspekteras och rensas (om behovet finns) regelbundet efter
regn, avfall tas bort regelbundet (ungefär var 14:e dag), eventuellt sandfång bör
tömmas en gång årligen, gräs (vegetation) klippas varje månad under växtsäsongen,
sedimenterat material rensas bort efter behov (varje 5 - 15 år) samt kontroll och
renovering av dammen – ex. om sidorna har eroderat måste dessa stabiliseras etc.
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Slutligen kan säkerhetsåtgärder (staket, livboj, skyltning) behöva installeras om så
krävs.
Förslag till dränvattenhantering
Beräkningar av mängden inträngande grundvatten i schakten visar att detta är relativt
begränsat (Se avsnitt 3.6 i Dagvatten- och hydrogeologisk utredning, ny
begravningsplats Kiruna, Tyréns 2021). Grundvattennivåerna är dock avlästa vid
lågperiod och dessa kan fluktuera betydande under året vilket kan innebära större
mängder inträngande vatten vissa delar av året. Gravschakt för kistgravar ska alltid
vara dränerade då förmultningsprocessen ska ske med tillgång till syre. För att undvika
inträngande grundvatten i gravschakten rekommenderas det därför att området för
kistgravsättning schaktas upp i samband med att området blockrensas samt att ett
dränerande lager om minst 300 mm anläggs mellan naturligt lagrad morän och
blockrensade massor med mellanliggande geotextil.
Genom att anlägga dräneringsledningar i det dränerande lagret kan dräneringsvattnet
sedan avledas via självfall norrut mot myrområdet norr om planområdet i och med
gynnsamma höjdförutsättningar inom området. Dräneringsvatten från
begravningsplatser klassas dock som avloppsvatten enligt 9 kap miljöbalken och ska
därför avledas till kommunala spillvattennätet alternativt hanteras på plats genom
exempelvis markbädd. Då området lutar kraftigt åt norr, vilket i sig är gynnsamt för
dräneringens självfall, kan det innebära att pumpning av spillvatten måste ske till det
kommunala spillvattennätet. En lokal reningsanläggning kan därför vara fördelaktig.
Vidare innebär grundvattensänkning genom dränering att tillstånd för markavvattning
behöver sökas enligt 11 kap miljöbalken.
Slutligen rekommenderas att mätningar av grundvattennivåer utförs under ett år för
att fånga upp årstidsvariationen samt kompletterande installationer av grundvattenrör
i läge för planerade kistgravar då dess lägen är fastställda, för att ha underlag inför
dimensionering av dräneringsåtgärder.
Geotekniska förhållande
Markprofilen inom området utgörs enligt genomförda skruvprovtagningar av morän,
huvudsakligen i form av siltig sandmorän (siSaTi), sandig siltig morän (sasiTi) och
grusig siltig sandmorän (grsiSaTi). Moränen är naturligt lagrad och har påträffats
direkt under ett växtdelsskikt med 0,1 m tjocklek.
Berg eller förmodat berg har påträffats för tio undersökningspunkter. Bergytan har
påträffats vid djup som varierar mellan 2,2–3,8 meter under befintlig markyta. En
sammanställning av djup till berg från befintlig markyta redovisas i Bilaga 1, där även
området är indelat i delområden utifrån en uppskattning av djup till berg.
Vid genomförd provgropsgrävning i fyra punkter noterades viss blockighet i moränen
genom hela jordprofilens undersökningsdjup vilket även bekräftas av resultaten från
genomförda jordbergsonderingar. Vid utförandet av provgrop 2 (PG2) noterades stopp
mot berg eller block ∅ >1800 mm vid ett djup om 1,6 m under befintlig markyta.
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Miljökvalitetsnormer
Primär recipient för dagvatten från planområdet är sjön Tuollujärvi (VISS, 2021).
Denna är dock inte klassad i VISS varför huvudrecipienten är bäcken Tuollujoki som
utgår från sjön Tuollujärvi som sin tur ingår i Torneälvens huvudavrinningsområde och
delavrinningsområdet ”Mynnar i Luossajoki”. Statusklassning och
miljökvalitetsnormer för Tuollujoki (senaste beslutade förvaltningscykeln 2017-02-23)
redovisas i Figur 17 (VISS, 2021).

Figur 19, Statusklassning och miljökvalitetsnormer för Tuollujoki (VISS, 2021).
Tuollujoki når god ekologisk status (Figur 18). Vattendraget är dock inte klassat
avseende särskilt förorenande ämnen (SFÄ) och ej heller med avseende på övriga
fysikaliska och kemiska ekologiska kvalitetsfaktorer.
Vattendraget uppnår ej god kemisk status på grund av de nationella överskridningarna
av bromerade difenyletrar, kvicksilver samt kvicksilverföroreningar (VISS, 2021).
Vattenförekomsten är ej klassad med avseende på de prioriterade ämnena.
Förorenad mark
Det finns inga uppgifter kring kända föroreningar inom planområdet. Enligt
länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade områden (VISS, 2021) finns det ej
några registrerade förekomster av föroreningar inom området.
Radon
Radonhalten analyserades i tre mätpunkter inom aktuellt planområde. Samtliga
mätningar påvisade radonhalter lägre än 5 kBq/m3 och var enligt uppgift från
laboratoriet påverkade av vatten. Nya mätningar genomfördes och visade då på låga
radonvärden i marken enligt tabellen nedan.

Figur 20, Halten uppmätt radon uppgår till 7 kiloBequerel per kubikmeter (kBq/m3)
Störningar (buller och lukt)
Planområdet angränsar direkt till väg E 10, en mindre tillfartsväg, en skoterled och
Kiruna avfallsanläggningen. Inom planområdet kommer att finnas mindre vägar och
störningar kan uppkomma av den egna verksamheten i form av jordhantering,
transporter, snöröjning och fläktar.
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En bullerutredning har tagits fram för de störningar som kan uppkomma från själva
planområdet och den ljudstörningspåverkan som kan uppstå från den intilliggande
avfallsanläggningen och väg E10 på planområdet.
En trafikbullerutredning som omfattar väg E10, anslutningsvägen samt intilliggande
skoterled är under framtagande och redovisas i granskningsskedet.
Det finns en viss risk för lukt från slambassängen vid avfallsanläggningen.
Kiruna avfallsanläggning ska byggas in vilket innebär att såväl lukt- som
bullerstörningar minskar. Man jobbar också aktivt på att minska buller för att
minimera de störningar som kan uppkomma. Det finns förslag på hur detta ska
genomföras men i dagsläget finns endast förslag på hur en inbyggnad kan komma att se
ut. Vi kan därför inte räkna på den nya ljudbilden eftersom vi inte har dessa siffror utan
vi måste utgå ifrån dagens bullerbild.

Figur 21, I förgrunden syns ett förslag på hur avfallsanläggningen kan komma att byggas
in. Det föreslagna planområdet ungefärligt intolkat i gult.
Bullerutredning, internt och externt buller
En bullerutredning har genomförts av företaget Ensucon och samtliga fakta i detta
stycke är hämtat från deras rapport ”Bullerutredning för detaljplan för ny
begravningsplats, Kiruna kommun, 2022-04-07”.
Bullerberäkningarna har utförts enligt nordisk beräkningsmodell för industribuller
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(General Prediction Method, uppdatering 2019) för industribullerkällor. För vägtrafik
har bullerberäkningarna utförts enligt nordisk beräkningsmodell för buller från
vägtrafik från Naturvårdsverket med flera. Beräkningarna är utförda i
beräkningsprogrammet SoundPLAN 8.2, update 2022-03-16. Terrängens
tredimensionella utseende samt bullerkällornas placering och drifttider och byggnaders
placering har modellerats med hjälp av fastighetskartan och laserdata från
Metria/Lantmäteriet.
Beräkningsresultatet är en simulering av bullerutbredningen med svag till måttlig
medvind mellan källa och mottagare, vilket illustrerar ett värsta fall.
Standardavvikelsen för det beräknade resultatet för de aktuella källtyperna och avstånd
under 500 m anges i beräkningsmetoden till ca 3 dB.
Beräkningsinställningar i SoundPLAN:
•

Upplösning, beräkningskarta 10 m mellan beräkningspunkter

•

Sökradie: 5000 m

•

Max reflektionsavstånd, mottagare: 200 m

•

Max reflektionsavstånd, källa: 50 m

•

Antal reflexer: 3

•

Tillåten beräkningstolerans: 0,3 dB

•

Mjuk mark (absorptionsfaktor 1) har ansatts för hela beräkningsområdet utom
för vattenytor. Vattenytor har i modellen absorptionsfaktor 0,01

Vägtrafikbuller
Buller från vägtrafik kommer att domineras av trafik på väg E10. Enligt Trafikverkets
mätningar var årsdygnstrafiken år 2020 1150 fordon, varav 150 tunga fordon, hastighet
80 km/h. Trafiken har omräknats 2022 års trafik, 1161 fordon varav 154 tunga fordon.
De lokala vägarna runt begravningsplatsen har efter samråd med beställaren antagits
vara 20 fordon per dag, 20 km/h.
Industribuller från avfallsanläggningen
Buller från Kiruna Krafts avfallsanläggning på Kiruna 1:163 redovisas i anläggningens
prövotidsredovisning, d-nr 551-7686-15.
I bullerutredningen redovisas endast en bullerutbredningskarta och inte de ingående
källorna eller deras källstyrka. Vi har därför ansatt bullerkällor på anläggningens
område och justerat ljudkällornas direktivet och ljudnivå för att så långt som möjligt
efterlikna de bullerkällor som har använts för bullerkartan i prövotidsredovisningen.
Buller från den egna verksamheten
Buller från den egna verksamheten kommer att utgöras av maskinbuller för
jordtransporter. Vi har i samråd med beställaren ansatt att en hjullastare går under 30
% av en hel dag på ytan kring jordförvaringen. För övriga ytor har vi gjort antagandet
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att buller från hjullastaren fördelas jämnt över respektive yta och att drifttiden är 10 %
per dag. Ljudeffekt för hjullastaren har vi tagit från våra egna mätningar på liknande
maskiner, ljudeffektnivå 102 dBA.
På taket till kapellbyggnaden (krematoriet) har vi ansatt en ventilationsfläkt med
ljudeffektnivå 70 dBA.
Resultat
Den sammanlagda bullernivån under dagtid på grund av vägtrafikbuller, buller från
avfallsanläggningen och buller från den egna verksamheten beräknas kunna uppgå till
ekvivalentnivå mellan ca 45 – 55 dBA. 2022-04-07
Under de tider då medvind inte råder från avfallsanläggningen till begravningsplatsen
blir ljudnivån lägre. Samma sak gäller då medvind inte råder mellan väg E10 och
begravningsplatsen.
På kvällar och helger är det troligt att bullernivån blir lägre då både industribullret och
vägbullret sannolikt minskar i nivå.

Figur 22, Samlad bullerutbredningskarta som redovisar den ekvivalenta ljudnivån från
vägtrafik, avfallsanläggning samt den egna verksamhet två meter ovan mark. Källa;
Ensucon
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6.3 RISK OCH SÄKERHET
Översvämningsrisker
Ett 100 års regn med 90 minuters varaktighet motsvarar en regnintensitet om 141
l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016a) vilket omräknat blir 76 mm
nederbörd, som har använts i översvämningsmodellen Scalgo live (2021) för att
undersöka översvämningsrisker inom planområdet vid skyfall (100 års regn).
Simuleringen visar att inga större vattenansamlingar riskerar uppstå inom
planområdet (Figur 20) i och med att området har en betydande lutning åt nordöst.

Figur 23, Översvämmad yta (visas i blått) inom planområdet, vid 76 mm nederbörd
(återkomsttid 100 år och varaktighet 90 minuter). Planområdets tidigare utbredning
markerat i rött.
Högre flöden hanteras med fördröjningsdammar inom planområdet.
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Farligt gods
Väg E10 angränsar mot planområdets södra delar. Vägen är rekommenderad primär
väg för farligt gods på ort med gruvdrift, vilket innebär att explosiva ämnen kan
transporteras på vägen.
Denna säkerhetsrisk behöver beaktas planeringen, genom att skyddsavstånd till vägen
tillämpas för begränsa riskexponeringen av farligt gods, och därmed undvika att
människor och egendom kommer till skada vid en eventuell olycka.
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 denna typ av väg. I aktuellt fall
tillämpas tabellen nedan, som gäller för orter med gruvdrift (se Figur 21 nedan).

Figur 24, Skyddsavstånd enligt zoner. Källa: Länsstyrelsen, 2019
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Längs vägsträckan kommer ÅDT att överstiga 600 fordon/dygn och antal TMÄ har inte
utretts. Vid upprättandet av vägplanen för E10 har dock Länsstyrelsen och
räddningstjänsten framhållit att maximala antalet TMÄ bor tillämpas (24/vecka), då
transporterna på vägen kan förändras över tid. Därmed används skyddsavstånden
enlighet nedersta raden i Figur 21.

Figur 25, Tabellen visar zonindelning för olika byggnadsverk och verksamheter.
Kategoriseringen av markanvändningen utgår ifrån Länsstyrelsens rapport Riktlinjer
för fysisk planering - skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i Norrbottens
och Västerbottens län (2019). Begravningsplatsen med tillhörande byggnader borde
bedömas som Zon C, normalkänslig verksamhet.
I samma rapport finns beskrivet hur säkerhetsavståndet ska beräknas både med och
utan skyddsvallar. Exemplet nedan anger hur avståndet ska mätas när det finns en vall.

Figur 26, Bilden visar hur skyddsavstånd bör mätas (Riktlinjer för fysisk planering skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i Norrbottens och Västerbottens
län).
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Mot väg E 10 kommer en vall att anordnas, först och främst för att dämpa trafikbuller
men också som ett skydd avseende risk för olycka vid transport. Vid mätning enligt
rekommendationer är avståndet ca 35 meter. Detta innebär att säkerhetsavståndet
uppfylls för den verksamhet som detaljplanen medger.

Södra åsen

Figur 27, Bilden kommer från
gestaltningsprogrammet för
Kiruna nya begravningsplats,
Outerspace arkitekter. Vallen
kallas här för Södra åsen.

Figur 28, Södra åsen, vallen,
är ungefärligt intolkad och
visas i rött. Vid mätning från
vägkant till baksida vall är
avståndet lite drygt 35 meter.
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Risker vid eventuell brand Kiruna avfallsanläggning
I händelse av brand här kan en brand bli mycket svårsläckt och illaluktande och i vissa
fall kan giftig rök förekomma. Om då bostadsområden ligger i rökens riktning måste
dessa utrymmas. Släckvatten som använts på plastbränder kommer bli fullt av gifter,
det kommer vara en mycket stor mängd förorenat vatten som ska tas om hand. Likaså
om röken blandas med annat vatten, t.ex. regn så finns risk för att vattnet får en halt av
saltsyra. Detta kan skada husfasaderna medvinds från branden. Förebyggande arbete
på avfallsanläggningen för att minimera riskerna är att se avfallshögarna som
”brandceller” som avskiljs från varandra med ett avstånd samt inte byggs för stora. På
så sätt minskas spridningen och branden blir lättare att bekämpa effektivt.
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6.4 BEBYGGELSEOMRÅDEN
Planområdet innehåller inga bostäder utan planläggs helt för begravningsplats med
tillhörande bebyggelse. Ett nytt krematorium ska uppföras för att ersätta det som rivs i
nuvarande Kiruna centrum. Här kommer också att finnas ett kapell och kolumbarium.
I området planeras cirka 5000 kistgravar, ett urngravfält om ca 2 500 m2 samt en
minneslund om cirka 700 m2.
I det gestaltningsprogram (Gestaltningsprogram Kiruna skogskyrkogård, OSA 2022)
som tagits fram för området beskrivs tydligt vilka funktioner som krävs. Här behövs
förutom de ovannämnda byggnationerna och funktionerna också personalutrymmen,
maskinhallar och förråd. Programmet beskriver tydligt vilka funktioner som behöver
ersättas och hur dessa kan placeras.
Figur 29, Bilderna visar hur mycket
yta som krävs för de olika
bebyggelsetyperna och var dessa
föreslås placeras. Källa: Outer
Space Arkitekter
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Samtliga byggnader kommer att placeras i området sydvästra del. Det området har
bedömts som lämpligast för bebyggelse.
Den bebyggelse som ska uppföras i planområdets södra del är:
•

Krematorium

•

Kapell

•

Kolumbarium

•

Maskinhall

•

Förråd för jord

•

Personalutrymmen med dusch

Byggnaderna kommer att hållas låglänta. Tanken är att byggnaderna hålls i ett plan av
arbetsmiljöskäl och tillgänglighet.
Hur byggnaderna ska utformas är i dagsläget inte klart.
I planområdets norra delar finns möjlighet att uppföra mindre byggnader för områdets
funktion exempelvis små redskapsskjul där vattenkannor och trädgårdsredskap kan
förvaras eller stigportar vid entréerna (kryssmark). Högsta totalhöjd för dessa
byggnader är 4 meter (h2).
I hela området finns möjlighet att uppföra tekniska anläggningar (E) för
verksamhetens försörjningsbehov av el, opto och eventuella pumpanläggningar. Dessa
byggnader får maximalt uppgå till 150 m2 för varje enskild byggnad och uppgå till en
totalhöjd om maximalt 4 meter.
På begravningsplatsen finns också möjlighet att använda sig av de utsmyckningar som
finns i och utanför dagens kolumbarium och minneslund.
Planen har också reglerats så att marklov inte krävs (a2) för att schakta och fylla för
gravplatser då stora delar av området måste schaktas och fyllas med ny jord, samt ligga
i träda, innan jordfästning kan ske.
Byggnader får inte uppföras till en högre totalhöjd om maximalt 15 m (h1). Största
sammanlagda byggnadsarea är satt till 2500 m2 (e1).
Högsta marknivå har satts till 468 meter (n2). Detta innebär dock inte att all mark
inom området kommer att ha den nivån. Meningen är att de marknivåer som finns idag
återskapas eller behålls i mest möjliga mån.

6.5 FRIYTOR
Begravningsplatsen planeras att bli en parkmiljö med såväl gräsmattor som stora
skogbevuxna områden. Tanken är att man ska kunna ströva i området och uppleva
närheten till naturen liksom känna frid och ro samt få en stund för eftertanke. Alla ska
kunna vistas i parkmiljön.
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6.6 FORNLÄMNINGAR
Inom planområdet finns en fornlämning; en barktäkt (arkeologisk utredning, Rapport
kirunaprojektet ny järnväg 2005). Denna ska inlemmas i den parkmiljö som ska
skapas i begravningsplatsen och bevaras. Då trädet är en fornlämning skyddas det av
kulturmiljölagen och tillstånd för ingrepp i en sådan kräver tillstånd.
Direkt utanför planområdet finns två bläckningar. Trädet som ligger inom planområdet
har fått ett särskilt skydd i plankartan: Trädet får endast fällas om det är sjukt eller
skadat, n1.

Figur 30, De gröna prickarna
markerar barktäkten och
bläckningarna. Den röda
linjen markerar planområdet.
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6.7 VATTENOMRÅDE
I planområdets östra del finns ett avvattningsdike för Tuollujänkkä som ligger norr om
det aktuella området. Avvattningsdiket framstår som en liten bäck i området och
kommer att användas samt skyddas i parkområdet kring begravningsplatsen. Väster
om planområdet finns en slambassäng. Vid golfbanan ligger också en damm. Inga av
dessa omfattas av strandskydd.

Figur 31, Den röda linjen markerar planområdet ungefärligt. Nordväst om
planområdet ligger en slambassäng, österut ”vattenhålet” på golfbanan (enligt
uppgift gammalt gruvhål) och norr ut ligger myren Tuollujänkkä.

6.8 STRANDSKYDD
Inga strandskyddade vatten finns inom planområdet.

6.9 GATOR OCH TRAFIK
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
I dag finns en anslutningsväg från Kurravaaravägen mot bågskyttebanan och
golfbanan. Idealistiskt vore att anlägga trottoar från Kurravaaravägen till gående.
Under väg E 10 finns en gång- och cykelväg som ansluter västerut men som också
kommer att ansluta mot nya Kiruna Centrum.
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Figur 32, Planområdet markerat med röd linje. Vägar och beskrivning av anslutning
visas i orange.
Kollektivtrafik
I nya centrumkärnan finns lokalbussar och gång- och cykelväg under väg E 10 kommer
inom en snar framtid att ansluta till begravningsplatsen. Möjlighet finns också att ta
buss till Kurravaaravägen och gå efter anslutningsvägen.
Parkering och utfarter
Parkering anordnas inom den egna fastigheten. Möjlighet att köra öster, väster och
söder om området kommer att finnas för att underlätta tillgängligheten för
funktionsvarierade liksom för att underlätta framkomligheten för jordfästningar,
snöröjning och övriga åtgärder som krävs på en begravningsplats.

6.10 TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp
Planområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för VA men området ska
ändå anslutas. Utredning pågår om verksamhetsområdet ska utökas. Även om
verksamhetsområdet inte utökas är det möjligt att ansluta planområdet till kommunalt
VA genom särskilt avtal.
Energi
Hur byggnaderna inom planområdet ska anslutas till energinätet är under utredning
och klarläggs i granskningsskedet. Plankartan kommer då också att uppdateras med
nödvändiga E-områden.
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Avfall
Insamling av mat- och restavfall sköts av Kiruna kommuns renhållare, Tekniska
Verken, genom tvåkärlssystem. Kommunalt insamlingssystem för förpackningar ska
införas senast 1 januari 2026 enligt regeringens utredningsförslag (2021-11-05). Det är
i dagsläget oklart hur denna insamling kommer utformas, men ett eller flera kärl
avsedda för denna insamling vid fastigheten är trolig, alternativ kvartersnära
insamlingslösning. Returpapper blir ett kommunalt ansvar från och med 2022.
Insamling av returpapper kommer att ske vid återvinningsstationer och
återvinningscentral. I övrigt ska avfallshantering ske i enlighet med kommunens
renhållningsordning.
Vid ny- och ombyggnation av avfallsutrymmen ska Avfall Sveriges ”Handbok för
avfallsutrymmen” (2018) följas. Handboken reglerar lagkrav samt rekommendationer
för transport, förvaring och dimensionering av avfallsutrymmen. Detta gäller
eventuella kvartersnära insamlingslösningar för villor eller avfallsutrymmen för företag
eller flerfamiljshus.

6.11 SOCIALA FRÅGOR
Tillgänglighet
Området kommer i framtiden att få god tillgänglighet till kollektivtrafik. Området
kommer att vara lättillgängligt för såväl bilister som gång- och cykeltrafikanter.
Inom området finns ytor som är kuperade. Nya byggnader ska enligt lag utformas så att
den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Tillgängligheten prövas i detalj vid bygglovsskedet och det
tekniska samrådet.
Barnperspektivet
Kiruna pastorat har tagit fram en enklare barnkonsekvensanalys som omfattar tankar
kring området liksom trygghetsskapande och känslomässiga faktorer.
Ett mål inom begravningsverksamheten ska vara att begravningsplatsen ska vara ett
attraktivt besöksmål för både barn och vuxna. Det ska vara lätt att ta sig till
kyrkogården och det ska vara lätt för alla besökare att vistas på kyrkogården. Det ska
finnas anpassade toaletter, kapell, materialställningar, bänkar, utemöbler liksom
redskap och utrustning som är anpassade för både vuxna och barn.
Begravningsverksamheten har som mål att använda resurser på ett hållbart sätt och att
arbeta för att påverka klimatet på ett positivt sätt, t.ex. genom att använda miljövänligt
bränsle i våra fordon och maskiner.
Redan i dag hålls utsläppen vid förbränningen i vårt krematorium på en minimal nivå
och detta arbete kommer fortsättningsvis att följa med in i framtiden. Barnen är vår
framtid och att arbeta för en miljövänlig verksamhet påverkar barn både på kort sikt
och lång sikt.
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Tankar finns om att anlägga särskilda områden för barngravar, med friare regler kring
utsmyckning och en inbjudande omgivning som särskilt vänder sig till de som förlorat
sina barn och till barnens syskon.
•

De säkerhetsåtgärder som man planerar att vidta gäller så väl barn som vuxna.
Här har man valt att se ur barnets perspektiv och hur dessa ska skyddas:

•

Gravar som är grävda och måste lämnas obevakade, skall täckas med en
skyddsplåt för att säkerställa att ingen, i synnerhet inte barn, som kanske leker,
faller ner i dessa.

•

Gravstenskontroller skall genomföras regelbundet för att säkerhetsställa att
gravstenarna står säkert.

•

Minimera fordonstrafiken dels arbetsmaskiner, dels biltrafiken. Det kommer
finnas smala vägar, gångar, växtlighet och snöhögar som skymmer sikten när
man framför ett fordon.

•

På kyrkogården finns ofta levande ljus. Dessa ljusbärare ska vara barnsäkra.

Trygghet och brottsförebyggande åtgärder
Det är viktigt att vidta åtgärder för att människor som vistas i parkområdet kan känna
sig trygga och verka brottsförebyggande. Belysningen ska vara så pass god att den inte
upplevs skum och att belysningspunkterna överlappar varandra så att det inte finns
mörka områden. Viktigt att den även lyser upp områden utanför själva gångstigen eller
motsvarande för att tidigt kunna upptäcka eventuella faror.
Vegetationen bör inte vara för hög eller tät nära platser där människor vistas,
exempelvis gångstigar. Man ska kunna överblicka platsen man befinner sig på eller är
på väg till.
Suicidprevention
Planområdet ligger lite avskilt och en begravningsplats i synnerhet kan väcka många
tunga känslor. Enligt WHO kan självmord förhindras genom fysiska barriärer i
omgivningen, då suicid många gånger är en känslostyrd handling där situationen känns
outhärdlig. Sveriges kommuner och regioner har tagit fram en rapport för underlag i
fysisk planering ”Förebygga suicid i fysisk miljö”. Här lyfter man fram att framförallt
miljöer som möjliggör hopp från hög höjd och oskyddade trafikmiljöer är de platser
som är mest frekvent använda. Just inom planområdet finns inga höga broar men
närhet till väg E10.
Inom planområdet kan det vara bra att tänka på att skydda öppna vattensamlingar, ha
en avskärmning mot väg E10 samt, om möjligt, försöka ha någon form av barriär mot
de vattendrag och den skog som ligger utanför planområdet.
Jämställdhet
Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram en strategi (Strategi för jämställdhet i
Norrbotten 2018–2023) för arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. I strategin
finns det tre prioriteringar:
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1. Jämställd utbildning
2. Jämställd hälsa
3. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
I allmänhet är Kiruna sett som en trygg stad enligt lokal undersökning från
Polismyndigheten 2021. Undersökningen pekar ut inventerade områden som upplevs
som otrygga. Boverket anger i sin rapport ’Plats för trygghet - Inspiration för
stadsutveckling’ att det finns gemensamma kännetecken mellan platser som upplevas
som trygga:
1. Går att överblicka
2. Ger kontakt med omgivningen
3. Är befolkade
4. Går att orientera sig i
5. Blandar vägar och bebyggelse
6. Är välskötta.
Dessa bedöms speglas i planområdet. En genomtänkt gatubelysning ska bidra till en
tryggare stadsmiljö. Närheten till centrumskärman gör att området blir
promenadvänligt och de funktionerna skapar ett kluster som genererar rörelser i de
offentliga miljöerna. Dessa människoflöden ökar tryggheten i staden, och som följd, då
de upplevs sannolikt mer befolkad och levande under både dags- och kvällstid,
vardagar såväl som helger. Den funktionsblandade staden bidrar därmed till social
hållbarhet.
Inför planerandet av nya Kiruna centrum samlade kommunen in synpunkter genom
enkätundersökningen ”Vilken är din bild av Kiruna”. Som ses i figur 30 var andelen
kvinnor som svarade märkbart högre än män.
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Detta indikerar att kvinnor deltar aktivt i planprocessen och deras synpunkter beaktas.

Figur 33, Könsfördelning på enkät ”Vilken är din bild av Kiruna”.
Kiruna kommun har tagit fram en kommunövergripande strategi gällande våld i nära
relationer (antagen av kommunfullmäktige 2010-06-07, § 53, reviderad 2017-11-27, §
109). Det finns också ett åtgärdsprogram gällande våld i nära relationer (antagen av
kommunfullmäktige 2014-03-31, § 45, reviderad 2017-11-27, § 109).

7. GENOMFÖRANDE
7.1 ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan och genomförandetid
Samråd:
Granskning:
Antagande:

Q2-Q3 2022
under Q3-Q4 2022
under Q1-Q2 2023

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Samråd med kommunala organ,
statliga myndigheter, intresseorganisationer samt berörda grannar kommer att ske
under planprocessen. De som är tveksamma eller har invändningar mot föreslagen
detaljplan har möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter under samrådstiden
och/eller granskningstiden. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att
antagandebeslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om planen överklagas
fördröjs handläggningstiden.
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Genomförandetiden för detaljplanen är femton (15) år från att detaljplanen vunnit laga
kraft. En kyrkogård är avsedd att användas en mycket lång tid framöver, en evighet,
och därför sätts längsta möjliga genomförandetid.
Ansvarsfördelning
Exploatören, Kiruna Pastorat, ansvarar för och bekostar genomförandet av
detaljplanen.
Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde för VA. Kiruna kommun
tillsammans med Kiruna Pastorat ansvarar för att området ansluts till det kommunala
VA-nätet.
Energiförsörjning av området hanteras av Vattenfall.
Ansökan om förrättning för att bilda en fastighet för krematoriet och
begravningsplatsen lämnas till lantmäteriet av Kiruna kommun. Kiruna Pastorat
biträder ansökan och svarar för lantmäterikostnaderna.
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet för hela planområdet är enskilt.

7. 2 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER
Fastighetsbildning
Kiruna kommun har ansökt om att förvärva kvartersmarken inom planområdet av
staten. Marken kommer därefter att överlåtas till Kiruna Pastorat.
Planen gör det möjligt att bilda en ny fastighet för krematorium och kyrkogård. Den
nya fastigheten bildas av ca 7 ha respektive 5 ha från statens fastigheter Kiruna 1:1
respektive Kiruna 1:173. Fastigheten bildas i en lantmäteriförrättning genom
avstyckning och fastighetsreglering. Ansökan om fastighetsbildning lämnas till
lantmäteriet.
Tillfartsväg
Tillfart till planområdet sker på en befintlig enskild väg som även nyttjas av bl a
golfbanan. Vägen kan vid behov inrättas som gemensamhetsanläggning. Detta sker i en
lantmäteriförrättning. I förrättningen beslutas om vägens standard, vilka
fastigheter/anläggningar som ska delta i anläggningen samt andelstal som reglerar vad
var och en ska betala för byggande respektive drift av vägen.
Rättigheter/anläggningar
Inom planområdet har Trafikverket en dagvattenledning anlagd enligt vägplan
P 2584–2019/13, område med inskränkt vägrätt. Dagvattenledningen avvattnar väg
E10. Ledningen ansluter till ett mindre vattendrag som leder vattnet vidare genom ett
myrområde till Tuollujärvi. I detaljplanen har ett u-område för allmän underjordisk
ledning lagts ut.
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Vattenfall har en servisledning till bågskyttebanan som är tryggad med avtalsservitut, D
00337734. Ledningen ska avvecklas när bågskyttebanan flyttats och rättigheten tas då
bort efter överenskommelse mellan parterna.
Kiruna kommun arrenderar ett större område av staten för golfbana, bågskyttebanan m
m. Arrendet ska minskas med den del som planläggs om/när kommunen får förvärva
marken.
Planen innebär att bågskyttebanan hamnar inom området för krematorium och
begravningsplats. Det innebär att banan inte kan ligga kvar. Avsikten är att flytta
bågskyttebanan. Kommunen arbetar för att hitta ett nytt läge för banan.
Kostnaden för flytten har kyrkorådet beslutat att Kiruna Pastorat ska svara för.
Bågskytteföreningen har ett arrendeavtal (andrahandsupplåtelse) med Kiruna
kommun. Avtalet kommer att sägas upp när planen vunnit laga kraft.

7.3 EKONOMISKA FRÅGOR
Exploatören bekostar detaljplanearbetet med tillhörande utredningar liksom alla
genomförandekostnader t ex markarbeten, anläggande av infrastruktur och
byggnationer. I genomförandekostnaderna ingår även kostnaderna för flytten av
bågskyttebanan med alla kringkostnader såsom eventuella kostnader för rivnings- och
bygglov m m. Detta innebär också att inga planavgifter kommer att tas ut i samband
med bygglov inom planområdet
7.4 TEKNISKA FRÅGOR
Området bör anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Utredning pågår
angående anslutning till fjärrvärme, optofiber och elnät. Detta kommer att klarläggas
inför granskningsskedet.
Exploatören bör i ett tidigt skede samråda med Tekniska verken i Kiruna AB om
lämplig placering av sophus eller liknade.
Hämtningsfordons behov av att backa vid hämtning av avfall ska i första möjliga mån
minimeras. Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon, till exempel i
form av vändplats eller trevägskorsning. Byggnader och andra anläggningar ska så
långt det är praktiskt möjligt vara placerade på ett sådant sätt i förhållande till
omgivande mark att transporter och liknade kan utföras med betryggande säkerhet
mot ohälsa och olycksfall.

8. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
8.1 Eventuella konsekvenser av avvikelse från ÖP
I den kommunövergripande översiktsplanen, antagen 2018, är ett område direkt väster
om det nu föreslagna området, utlagt som ett utredningsområde för nytt krematorium.
I den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C 2014 är området utlagt för idrott
(golfbana, bågskytte, ridanläggning) samt tidigare buffertzon för ny väg E10.
I övrigt är användningen av området, enligt ”Fördjupad översiktsplan Kiruna centralort
2014”, tänkt för idrott (golfbana, bågskytte, ridanläggning). Golfbanan har sin
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utvecklingsinriktning österut och påverkas inte. Bågskyttebanan kommer att flyttas till
annan plats, dels för att inte påverka den nya begravningsplatsen, dels för att inte
påverkas av den samma. Ridanläggningen ser ut att kunna vara kvar på nuvarande
plats. I det fall det blir aktuellt att omlokalisera ridanläggningen i framtiden finns
förslag på ny placering väster om Kurravaaravägen/norr om E10.
Buffertzonen är inte längre aktuell då väg E10 redan byggts.
Placeringen av nytt krematorium, ny begravningsplats, kolumbarium och minneslund
sydost om nuvarande avfallsanläggning/återvinningscentral uppfyller samtliga
förutsättningar.

8.2 Miljökonsekvenser, sammanfattning av
miljökonsekvensbeskrivningen
Då planförslaget har bedömts medföra betydande miljöpåverkan har en
miljökonsekvensbeskrivning upprättats (AFRY 2022). All information nedan är
hämtad från denna. Läs mer: Miljökonsekvensbeskrivning Kiruna skogskyrkogård,
kapitel 3.
De miljöfaktorer som miljökonsekvensbeskrivningen behandlar är:
• Riksintressen
• Naturmiljö
• Dagvatten
• Hydrogeologi
• Klimatpåverkan
• Luftkvalitet
• Risk och säkerhet
• Buller
• Avfall
• Masshantering
• Påverkan under byggtiden
• Naturresurser
• Befolkning och människors hälsa
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar också den föreslagna markanvändningens
överensstämmelse med relevanta miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och
miljöbalkens hushållningsbestämmelser. I den mån indirekta effekter av planernas
genomförande har identifierats beskrivs även dessa samt de kumulativa effekter som
föreslagen markanvändning kan få i kombination med andra planerade eller pågående
verksamheter.
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Nollalternativ
Ett nollalternativ är ett jämförelsealternativ som beskriver konsekvenserna av den
förväntade utvecklingen på platsen om den föreslagna detaljplanen inte genomförs. Ett
nollalternativ betyder därför inte nödvändigtvis att allting förblir som i dagsläget utan
handlar om vilken utveckling som är trolig i området för det fall att ingen
begravningsplats anläggs inom det föreslagna planområdet.
I denna MKB bedöms nollalternativet utifrån den övergripande mark och
vattenanvändning som följer av gällande översikts- och detaljplan samt de befintliga
verksamheter som är knutna till det föreslagna detaljplaneområdet. Det föreslagna
området för begravningsplats antas därför förbli ett skogsmarksområde, om än inte
fullt så opåverkat av mänsklig aktivitet som idag.
I såväl den fördjupade översiktsplanen för Kiruna som den kommunövergripande
översiktsplanen har det aktuella området avsatts för idrottsändamål: ”Idrott golfbana,
bågskyttebana och ridanläggning”. Den bågskyttebana och golfanläggning som idag
finns i närområdet förväntas därför fortsätta sin verksamhet även i ett nollalternativ.
Därtill är området föreslaget som en potentiell plats för omlokalisering av ridstallet och
dess verksamheter.
En omlokalisering av ridstallet och dess verksamhet, tillsammans med en flytt av
Kiruna centrum, medför att det aktuella området på sikt kan förväntas komma att
besökas av fler människor.
I söder angränsar det föreslagna detaljplaneområdet till väg E10. Väg E10 är en
nationell väg av riksintresse för kommunikation, Europaväg samt ingår i TEN-T
vägnätet (transeuropeiska transportnätet) vilket betyder att väg E10 är ett viktigt
nationellt och internationellt transportstråk för gods- och persontrafik. Enligt
Trafikverkets prognos kommer årsmedeldygnstrafiken (ÅMD) på den aktuella sträckan
att uppgå till 5700 fordon (ÅMD) varav 31 % bedöms utgöras av tung trafik
(Trafikverket, Vägplan för E10 vid Kiruna nya centrum, Kiruna kommun,
Norrbottens län, Planbeskrivning 2018-05-14, Granskningshandling, TRV
2016/4236, sid. 15). Öppnandet av väg E10 tillsammans med Kiruna stadsomvandling
kommer därför, även i ett nollalternativ, att innebära en betydande förändring av
ljudbilden i området.
I ett nollalternativ kvarstår behovet av att omlokalisera Kirunas krematorium som
ligger inom deformationsområdet för pågående gruvbrytning i Kiirunavaaragruvan
samt att skapa möjligheter för en ny begravningsplats då befintliga begravningsplatser i
Kiruna och Poikkijärvi saknar utbyggnadsmöjligheter. De lokaliseringsalternativ som
redovisas i Översiktsplan för Kiruna (Kiruna kommun, Översiktsplan 2018 – Markoch vattenanvändning, beskrivning och rekommendationer, 2019) är samtliga belägna
på ett avstånd överstigande fyra kilometer från Kiruna nya centrum, vilket bedöms
försvåra tillgängligheten jämfört med det aktuella planförslaget.
Kumulativa effekter
Kumulativa effekter ska bedömas enligt 6 kap. miljöbalken samt
miljöbedömningsförordningen (2017:966).
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Kumulativa effekter kan beskrivas som effekter som samverkar på olika sätt. Det kan
handla om olika typer av effekter från en enskild verksamhet eller effekter från olika
verksamheter. Dessa kumulativa effekter kan ge upphov till en förstärkning av
påverkan, i vissa fall även en motverkan av påverkan och i ett tredje fall kan det bildas
en synergieffekt där kombinationen av effekterna blir större än summan av de enskilda
aktiviteterna.
Ett exempel på en kumulativ effekt är att både buller och luftföroreningar påverkar
hälsan. Ett annat exempel kan vara att en skyddsvärd naturmiljö påverkas både av
utsläpp till vatten och av att markyta tas i anspråk.
Med dagens aktuella klimatförändringar är det extra viktigt att ta hänsyn till
kumulativa effekter i planer och program för att exempelvis planera för grön
infrastruktur, möjligheten att ta hand om stora mängder vatten eller brist på vatten. I
detaljplaner som innebär förtätningsprojekt kan kumulativa effekter spela stor roll.
Detta på grund av att gator med fler byggnader kan motverka luftens rörelser och
orsaka ökade luftmiljöproblem, ökade bullernivåer och därmed hälsokonsekvenser för
befolkningen. Miljöeffekter vars konsekvenser som i dagsläget bedöms som små kan i
kombination med andra miljöeffekter ge en mer betydande miljöpåverkan.
Riksintressen
Läs mer: Miljökonsekvensbeskrivning Kiruna skogskyrkogård, kapitel 4.
Riksintresse rennäring
Planområdet angränsar till riksintresse för rennäringen. Riksintresseområdet nyttjas
av Gabna sameby som året runtmarker.
Den föreslagna detaljplanen medför ingen exploatering av, och därmed inga fysiska
ingrepp i mark belägen inom område av riksintresse för rennäringen.
Den föreslagna etableringen av begravningsplats innebär en ändrad markanvändning i
nära anslutning till ett område som idag betraktas som en svår passage för
rennäringen. Begreppet står för påverkan såsom fysiskt trånga områden, eller ljud, ljus,
här avses hela Kiruna.
En begravningsplats är dock en plats avsedd för stillhet. Att begravningsverksamheten
ensam skulle orsaka någon påtaglig skada eller störning för rennäringen i området
bedöms därför inte vara sannolikt.
Den aktuella planen bör dock ses i sammanhanget av att Kiruna C flyttar österut och
därmed närmar sig markområden som är av stort värde för rennäringens bedrivande.
Det är därmed inte osannolikt att anta att planerad bebyggelse och exploateringar, av
vilken den aktuella detaljplanen utgör en del, sammantaget kan komma att innebära en
konflikt med rennäringens intressen i området på grund av störningar och fysisk
utbredning.
Avslutningsvis bör också framhållas att den nu föreslagna lokaliseringen av
begravningsplats bedöms vara mer gynnsam ur ett rennäringsperspektiv än de
lokaliseringsförslag för begravningsplats och krematorium som anvisats i Översiktsplan
för Kiruna. Bedömningen grundar sig på att de tidigare lokaliseringsförslagen avser
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områden belägna inom område av riksintresse för rennäringen och därmed direkt
riskerar att komma i konflikt med en flyttled.
Riksintresse för kulturmiljövård
Hela Kiruna centrum inklusive planområdet ligger inom riksintresse för
kulturmiljövården enligt miljöbalken 3 kap. 6§. Området har namnet Kiruna –
Kirunavaara.
En stor del av Kirunas riksintressanta kulturarv är kopplat till Kiruna gamla centrum.
Hit hör bland annat bostadsområden i Bolagsområdet som hyser ett stort bestånd av
den hustyp som kallas för Bläckhorn samt Hjalmar Lundbohmsgården och
Bolagshotellet. Andra uttryck för riksintresset är offentliga byggnader såsom Kiruna
kyrka, den gamla brandstationen och stadshuset. Den pågående stadsomvandlingen
innebär ofrånkomligen en påtaglig skada på riksintresset. Befintlig minneslund,
Mariakapellet med tillhörande kolumbarium och krematorium kommer att beröras av
gruvbrytningen vid samma tidpunkt som Kiruna kyrka.
Det föreslagna området för ny begravningsplats berör inget av de värden som ger
uttryck för riksintresset. Anläggandet av den nya begravningsplatsen bedöms därför
kunna genomföras utan att någon skada uppstår på riksintresseområdet.
Riksintresse för värdefulla ämnen och material
Området omfattas av riksintresse för värdefulla ämnen och material, 3 kap 7 §
miljöbalken. All form av förändrad mark- och vattenanvändning som försvårar eller
förhindrar en framtida utvinning innebär en påtaglig skada för riksintresset.
Enligt Miljöbalken 3 kap. 1§ ska mark- och vattenområden användas för det eller de
ändamål de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov.
Kommunen har gjort bedömningen att markområdet är mest lämpat för att användas
till den föreslagna detaljplaneläggningen då platsen läge, markens beskaffenhet och
framför allt föreliggande behov är starkt prioriterat. Krematoriebyggnaden med
tillhörande begravningsplats är förvisso inte av riksintresse men har ett stort
allmänintresse. Placeringen, med dess närhet till nya Kiruna centrum, har också ett
mycket högt värde.
Riksintresse för kommunikation
Det föreslagna planområdet sammanfaller med område av riksintresse för
kommunikation: Kiruna flygplats och väg E 10.
Det aktuella planområdet berör MSA-yta för Kiruna flygplats. För området gäller
höjdbegränsningar. Detaljplanen kommer att utformas så att angivna
höjdbegränsningar innehålls. För att säkerställa att planförslaget inte påtagligt
försvårar nyttjandet av flygplatsen kommer planbeskrivningen lämnas på remiss till
Kiruna flygplats, det avser såväl militär som civil flygtrafik.
Det utpekade riksintresset för väg avser en, av Trafikverket angiven, planeringskorridor
för dragning av E10. Den aktuella vägen (E10) är nu byggd varför planeringskorridoren
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har spelat ut sin roll. Det aktuella planområdet berör inte vägområdet. Den föreslagna
detaljplanen bedöms därför inte påtagligt skada riksintresset för väg.
Riksintresse för totalförsvaret
Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret, 3 kap 9 § miljöbalken. Planområdet
ligger helt under område med särskilt behov av hindersfrihet för civil flygplats (av
betydelse för totalförsvaret) samt berörs i en liten del av ”övrigt påverkansområde”.
Med ett övrigt påverkansområde avses ett område utanför riksintresseområdet för ett
riksintresse vilkets funktion omfattas av sekretess, inom vilket en verksamhet eller
åtgärd riskerar att påverka funktionen, tillträdet till eller möjligheten att utnyttja
riksintresset. Det illustrerar även område där den verksamhet som bedrivs inom
riksintresset kan påverka omgivningen.
Det är endast Försvarsmakten som kan göra bedömningen av om en åtgärd medför
påtaglig skada på ett riksintresse för totalförsvarets militära del. Detaljplanen ska
därför remitteras till Försvarsmakten för bedömning.
Miljökonsekvenser
Läs mer: Miljökonsekvensbeskrivning Kiruna skogskyrkogård, kapitel 5.
Naturmiljö
Naturmiljön har tidigare beskrivits i planbeskrivningen. Därför kommer endast
bedömningen och åtgärdsförslaget från miljökonsekvensbeskrivningen att
sammanfattas här.
Vid ett genomförande av planförslaget är bedömningen att det inte innebär intrång i
några värdefulla naturområden då området inte är skyddat, och enligt
naturvärdesinventeringen endast innehåller allmänna och låga naturvärden. Dock
kommer vissa delar av området under anläggningsfasen omfattas av markbearbetning
som är nödvändiga för gravplatser, samt andra delar av planområdet kommer
exploateras för parkeringsplatser och servicebyggnader, som därför bedöms innebära
en negativ konsekvens för naturmiljön.
Planförslaget omfattar även en minneslund, vars askspridning kan ha påverkan på
vegetationen i form av en gödslingseffekt.
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en relativt liten till
måttligt negativ konsekvens.
För att stärka kopplingarna mellan omgivande naturmark och skapa sammanhängande
spridningsvägar kommer Kiruna kommun enligt planförslaget dels i den mån det är
möjligt spara skyddsvärda träd, dels sammanhängande vegetationsområden och
trädbestånd. För att behålla biotoper för skyddsvärda arter, fåglar och skogshare som
identifierats i området föreslås i naturvärdesinventeringen att fjällbjörk och enris tillåts
växa i kanterna på begravningsplatsen.
Utifrån den utförda naturvärdesinventeringen beskrivs det att vid avverkning av
trädbestånd kan lämnade träd som plötsligt blir utsatta för kraftigare vindar lätt ta
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skada genom att brytas eller blåsa omkull då intilliggande träd som tidigare fungerat
som skydd inte finns längre17.
Träden som pekas ut som skyddsvärda i naturvärdesinventeringen är tydligt äldre än
träden intill vilket skulle betyda att dessa träd redan påverkats av vind vid tidigare
avverkning. Därför föreslås det att dessa träd med fördel sparas som växtlighet i en
begravningsplats. Vidare är den största delen av de utpekade skyddsvärda träden av
arten tall, och många insektsarter lever på just solbelysta äldre tallar, så ytterligare ett
förslag som naturvärdesinventeringen föreslår är att genom att spara dessa träd samt
avverka tilliggande träd kan man skapa biotoper för arter som kräver denna typ av
miljö.
Åtgärdsförslagen bedöms minska de negativa konsekvenser som planförslaget innebär
för de skyddade arternas biotoper och spridningsvägar genom att åtgärdsförslagen
syftar till att spara skyddsvärda träd och sammanhängande områden med vegetation.
En plan för bevarande av vegetation och ett skötselprogram för att främja biotoperna
föreslås.
Dagvatten
Dagvattensituationen har tidigare beskrivits i planbeskrivningen. Därför kommer
endast bedömningen och åtgärdsförslaget från miljökonsekvensbeskrivningen att
sammanfattas här. Mer information i Miljökonsekvensbeskrivning Kiruna
skogskyrkogård, stycke 5.2.
EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) (2000/60/EG) och dotterdirektivet
om miljökvalitetsnormer (2008/105/EG), definierar de svenska (och europeiska)
målen för förvaltning av alla former av vatten. Målen har införlivats i svensk
lagstiftning genom 5 kap. i miljöbalken, förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön och förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
Sveriges ytvatten är idag indelade i geografiska delområden som kallas
vattenförekomster och fem vattendelegationer har tagit beslut om kvalitetskrav
(miljökvalitetsnormer) för ekologisk status och kemisk ytvattenstatus för
vattenförekomsterna inom respektive distrikt. Aktuell status i förekomsterna bedöms
och uppdateras fortlöpande av myndigheterna.
Syftet med miljökvalitetsnormerna (MKN) är att tillståndet i våra vatten inte ska
försämras och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Grundregeln är att
MKN ska fastställas till ”god status”, och att normen ska uppnås innan aktuell
förvaltningscykel är slut (för närvarande år 2021). Beroende på vattenförekomstens
nuvarande status kan vattendelegationerna fastställa kvalitetskrav på en nivå som är
lägre än god status alternativt att tiden för när god status ska vara uppnådd skjuts
fram.
God ekologisk status innebär att ytvattnets växt- och djurliv, vattnets flöden och
förekomst av vandringshinder för fisk, struktur på bottnar och stränder, samt de
fysikalisk-kemiska förhållandena i vattnet inte får uppvisa mer än små avvikelser från
vad som betraktas som naturliga förhållanden för den typen av vatten i det området.
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Ekologisk status har följande klassningar: hög, god, måttlig, otillfredsställande och
dålig. God kemisk status innebär att en vattenförekomst inte får ha högre halter av
förorenande eller giftiga ämnen än vad miljökvalitetsnormen anger. De ämnen som
ingår i klassificeringen av ytvatten är de 45 prioriterade ämnen som EU har satt upp
gemensamma gränsvärden för (Direktivet 2013/39/EU).
Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla
Sveriges ytvattenförekomster pga. atmosfärisk deposition. Detta medför att samtliga
ytvatten i Sverige klassificeras till ”Uppnår ej god kemisk status med avseende på
kvicksilver och PBDE”.
Enligt styrdokumentet ”Grundförutsättningar för dagvattenhantering i Nya Kiruna
C”22 för dagvattenhantering inom nya Kiruna centrum ska skador orsakat av dagvatten
förebyggas, ytlig avrinning ska eftersträvas och dagvattnet ska i största möjliga mån
infiltreras eller fördröjas inom planområdet.
I syfte att utvärdera planförslagets eventuella påverkan på MKN för Toullujoki har
uppskattningar av föroreningsmängder före respektive efter exploatering genomförts.
För befintlig markanvändning har antagits att hela planområdet utgörs av naturmark.
För kommande markanvändning har schablonhalter för parkområden, takytor och
parkering använts.
Den planerade exploateringen av området kommer medföra att föroreningshalterna
från området kommer öka. De största procentuella ökningarna står fosfor och
kvicksilver för.
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna dagvattenhanteringen vara i linje med
styrdokumentet för dagvattenhantering i nya Kiruna centrum och innebär en säker
avledning av dagvatten från planområdet vid både normalregn och skyfall.
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en liten negativ
konsekvens.
Dagvattenutredningen ger följande åtgärdsrekommendationer:
•

Byggnader och entréer höjdsätts så att de inte tar skada vid höga flöden.

•

Ingen känslig bebyggelse ska placeras mellan gång- och hästtunneln under E10
och befintligt dagvattendike eftersom ytan utgör nödbräddning för dagvatten
från nya Kiruna centrum. Parkeringsyta kan vara lämpligt.

•

Utformningen och kapacitet för befintligt dagvattendike bör utredas ytterligare i
syfte att säkerställa att diket har kapacitet att avleda tillkommande dagvatten
från planområdet

•

Att anlägga torra fördröjningsdammar dit dagvattnet från parkeringsytor, tak
och grönområden avleds och fördröjs innan det släpps till befintligt
dagvattendike.
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•

En lokal reningsanläggning för dräneringsvattnet från kistgravarna kan vara
fördelaktigt i stället för att skicka i väg det till det kommunala
avloppsreningsverket.

I miljökonsekvensbeskrivningen rekommenderas att införa regelbunden skötsel på
torrvattendammarna för att bibehålla maximal kapacitet. Då vissa tidsperioder
kommer öka belastningen på dammarna, exempelvis vid snösmältning, blir detta en
viktig åtgärd.
Hydrogeologi
Hydrogeologin har tidigare beskrivits i planbeskrivningen. Därför kommer endast
bedömningen och åtgärdsförslaget från miljökonsekvensbeskrivningen att
sammanfattas här.
Inom planområdet finns inga grundvattenförekomster som är statusklassificerade
enligt miljökonsekvensnormer. Den geotekniska undersökningen har dock påträffat
grundvatten vid ett tillfälle inom den norra delen av planområdet vid ett djup på 2,2
meter under markytan. Detta medför att exploateringen av planområdet kan ha en
påverkan på grundvattnet inom området då gravsättningen ligger vid 2,5 meter under
markytan. Dräneringsvatten från begravningsplatser klassas enligt 9 kap miljöbalken
som avloppsvatten och ska avledas till kommunala spillvattennätet alternativt hanteras
på plats genom exempelvis markbädd. Grundvattensänkning genom dränering innebär
att tillstånd för markavvattning behöver sökas enligt 11 kap miljöbalken.
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en liten till måttligt
negativ konsekvens.
I miljökonsekvensbeskrivningen lämnas endast de föreslagna åtgärderna från den
hydrogeologiska undersökningen:
•

Att området vid kistgravarna schaktas upp i samband att området blockrensas
och att ett dränerande lager om minst 300 mm anläggs naturligt lagrad morän
och blockrensade massor med mellanliggande geotextil.

•

Att mätningar av grundvattennivån utförs under ett år för att fånga
årstidsvariationer samt att komplettera med installationer av grundvattenrör
där det planeras för kistgravar.

Klimatpåverkan
Exploatering av planområdet kommer innebära en delvis avverkning av befintliga skog.
Avverkning av skogen kommer att sannolikt minska skogens förmåga att binda och
lagra kol men effekten är berörd av avverkningsgrad.
Användningen av krematoriet och utsläpp som uppstår vid förbränning kan leda till en
negativ klimatpåverkan. Sveriges kyrkogårds och krematorieförbundets målsättning att
driva krematorier fossilfritt med att använda biobränsle i stället för fossilt bränsle
kommer att begränsa den negativa klimatpåverkan från förbränning. Däremot kommer
växthusgasutsläpp från förbränning av avlidnas kroppen samt kistan ha en liten negativ
klimatpåverkan.

52

Planerad begravningsplats och verksamheten som medföljer kommer sannolikt att leda
till en ökning av trafikaktivitet i och runt planområdet. Ökad trafikaktivitet kommer
främst att uppstå på grund av besökare men även bestå av fordon som behövs för att
driva och underhålla begravningsplatsen. Fordonstrafik som drivs av fossilt bränsle och
förbränningsmotorer har en negativ klimatpåverkan på grund av deras utsläpp av
växthusgaser samt aerosoler.
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en obetydlig till liten
negativ konsekvens. Detta avser att planområdet är relativt liten (cirka 12 hektar) och
även med exploatering kommer en stor del av vegetation som kan binda kol finnas kvar
i form av trä, buskar samt gräs.
Jämfört med ett nollalternativ är planförslaget närmare Kiruna centrum och därmed en
bättre förutsättningen att nå området till fots eller med hjälp av cykel och därmed kan
klimatavtrycket minskas.
Med användning av förnybart bränsle i kremeringsprocessen kommer klimatpåverkan
vara begränsad främst till det utsläpp som uppstår från föremål som blir kremerad.
Planområdet är inom gång och cykelavstånd från Kiruna nya stadskärna samt Kirunas
befintliga centrumkärna. Att ha bra tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter mellan
Kiruna centrum och planområdet är viktigt för att underlätta en alternativ till
motorfordon.
Att använda elfordon när det bedöms vara lämpligt inom begravningsplatsens
verksamhet skulle minska användningen av fossilt bränsle och därmed påverkan på
klimatet. Att ha möjlighet för besökare att ladda fordon inom begravningsplatsens
parkering skulle även minska beroendet av fossila bränslen.
Att minimera avverkning av träd skulle begränsa exploateringspåverkan på
planområdets förmåga att binda kol. Skog och träd som avverkas bör ersättas med
andra växlighet som kan kompenseras för en minskning av kolbindning.
Att använda förnybart bränsle istället för fossilt bränsle i krematorieverksamhet skulle
minska klimatpåverkan.
Luftkvalitet
Luftkvaliteten i Norrbotten är generellt sett mycket god. Länsstyrelsen i Norrbotten
bedömer att miljökvalitetsmålet Frisk Luft är nära att nås i länet som helhet. Åtta av
miljömålets totalt tio preciseringar uppnåddes år 2020. De preciseringar som inte
uppnåddes var marknära ozon och PM10.
Mätning av luftkvaliteten i Kiruna genomfördes år 2015/2016 som en del av den
luftkvalitetsövervakning som samordnas av Urbannätverket. Resultatet av mätningen
som utfördes vid Centralskolan i Kiruna uppvisade generellt låga dygnsmedelvärden av
NO2 (29 μg/m3) och inga överskridanden förelåg av vare sig miljökvalitetsnormer
(MKN) eller utvärderingströsklarna för dygnsmedelvärden. Avseende PM10 uppvisades
halter långt under MKN som årsmedelvärde (13 μg/m3).40
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För Kiruna kommun är det enbart marknära ozon och bensapyren som bedöms
överskrida miljömålet. Förekomsten av marknära ozon och förorenande luftmassor
med ozonbildande ämnen i kommunen härrör huvudsakligen från utsläpp i andra
länder. Möjligheterna för kommunen att reducera halterna av marknära ozon saknas
därmed. Förekomsten av bensapyren orsakas främst av lokal vedeldning där halterna
under kalla vinterdagar riskerar att bli höga även inom mindre orter. Det har emellertid
inte gjorts några mätningar av bensapyren i utomhusluften i Norrbotten sedan
2012/2013. Vid detta tillfälle överskred haltnivåerna miljömålet i Kiruna.
Idag består planområdet till huvudsak av skog, vilket sannolikt inte innebär några
källor till luftföroreningar.
Påverkan på luftkvaliteten kommer att uppstå i planområdet med omnejd till följd av
kremeringsverksamhet och en ökning av fordonstrafik.
De luftföroreningar som riskerar att släppas ut under kremationsprocessen och ge
förhöjda haltnivåer i omgivningen bedöms vara partiklar (PM10), kväveoxider (NO2),
kolmonoxid (CO), kvicksilver (Hg).
Utsläpp till luft förekommer främst från förbränningen i samband med kremering.
Krematorieugnarna är vanligtvis uppvärmda med stödbränsle i form av olja eller gas.
Utsläpp från krematorier berörs av förbränningsteknik samt om anläggningen är
försedd med rökgasrening. Utsläpp av kvicksilver (Hg) kan också förekomma under
kremeringsprocessen men förväntas att minska i framtiden i takt med en minskad
användning av amalgamtandfyllningar. En ökning av fordonstrafik på närliggande
gator och vägar i samband med exploatering av planområdet bidrar till ett ökat utsläpp
av partiklar (PM10) samt kväveoxider och därmed en försämrad luftkvalité.
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en liten negativ
konsekvens.
Miljökonsekvensbeskrivningen anger följande med avseende på åtgärder: För
planområdet har ingen luftutredning gjorts. Inför kommande tillståndsprövning för
kremeringsverksamhet rekommenderas att en utförlig luftkvalitetsutredning
genomförs för att kvantifiera luftföroreningar från planerad verksamhet.
Risk och säkerhet
De risker man titta på i miljökonsekvensbeskrivningen är transport av farligt gods,
krematorieverksamheten, översvämningar samt eventuell brand på Kiruna
avfallsanläggning.
Transport av farligt gods
Väg E10 är en primärt rekommenderad transportled för farligt gods. Farligt gods är ett
samlingsbegrepp för ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de kan
skada människor, miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering vid
transport och lagring.
Baserat på begravningsplatsens bedömning utifrån bland annat bebyggelsezon C
(Normalkänslig verksamhet) ska ett invallat skyddsavstånd från vägen vara mellan 15–
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20 meter för ett tungt trafikflöde mellan 1600–2200 transporter/dygn. Enligt
detaljplanen skall en s.k. bullervall anläggas med ett avstånd på cirka 35 meter efter
resultaten från en bullerutredning. Detta innebär att säkerhetsavståndet uppfylls för
den verksamhet som detaljplanen medger och konsekvensen bedöms därmed som
obetydlig.
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en obetydlig
konsekvens för riskerna med transport av farligt gods längs E10. Detta eftersom själva
begravningsplatsen inte bedöms bidra till eventuella olyckor på vägen.
Mot väg E10 kommer en vall att anordnas, först och främst för att dämpa trafikbuller
men också som ett skydd avseende risk för olycka vid transport.
Översvämningsrisker
Huvuddelen av planområdet utgörs av morän med en medelhög genomsläpplighet. I
dagsläget avvattnas området i nordöstlig riktning mot ett större våtmarksområde som
slutligen mynnar i sjön Tuollujärvi. Längs östra delen av planområdet löper ett
dagvattendike där dagvatten från ett större område inom nya Kiruna centrum
avvattnas norrut mot våtmarksområdet. I diket mynnar även en ledning med
dräneringsvatten från en gångbro under väg E10. Det finns inga trummor eller
ledningar inom eller nedströms planområdet som påverkar dagvattenhanteringen.
Utförd simulering av översvämningsrisker vid ett 100-årsregn visar att inga större
vattenansamlingar riskerar uppstå inom planområdet21. En total fördröjningsvolym
för hela planområdet har beräknats utifrån ett mål om att flödet inte får öka efter
exploatering. För ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 blir den totala
fördröjningsvolymen ca 240 m3. Konsekvensen bedöms som liten negativ.
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en liten negativ
konsekvens. Detta eftersom marken kommer beredas med viss del hårdgjorda ytor och
borttagande av befintlig vegetation.
Genomförd dagvattenutredning visar att dagvatten inom planområdet vid skyfall
lämpligast avleds genom ytlig avrinning. Områdets naturliga lutning åt norr medför att
dagvattnet, likt idag, avvattnas mot våtmarksområdet i norr.
För att kunna fördröja 240 m3 vatten rekommenderas det att anlägga torra
fördröjningsdammar dit dagvattnet från parkeringsytor, tak och grönområden avleds
och fördröjs innan det släpps till befintligt dagvattendike vid större skyfall.
Torra fördröjningsdammar är nedsänkta gröna ytor med flacka slänter som fylls med
vatten vid höga flöden varmed en tillfällig vattenspegel bildas för sen att försvinna
successivt när tillrinningen avtar. De utformas med ett bottenutlopp som kan strypas
varmed flödet nedströms regleras.
Krematorieverksamhet
Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för en begravningsplats med tillhörande
verksamheter. En av dessa verksamheter är ett nytt krematorium. Enligt
Naturvårdverkets branschfaktablad för krematorieverksamhet46 använder svenska
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krematorieugnar framförallt oljebrännare eller gasbrännare med eldningsolja,
rapsmetylester eller naturgas som stödbränsle vid kremering.
Brandfarligt stödbränsle utgör viss risk för spridning av brand och i värsta fall
explosion. Konsekvensen av olyckor bedöms därför som måttligt negativ.
På grund av lagring och hantering av brandfarligt stödbränsle som kan bidra till
olyckor bedöms planförslaget medföra måttligt negativa konsekvenser i jämförelse med
nollalternativet.
Installationen av krematoriet, hanteringen och förvaringen av stödbränsle kommer
följa gällande lagstiftning (SFS 2010:1011) och säkerhetsföreskrifter från Myndigheten
för Samhällsskydd och beredskap. Dessa ställer höga säkerhetskrav på verksamheten
vilket anses som tillräckligt som riskminskningsåtgärd.
Risker vid eventuell brand Kiruna avfallsanläggning
Väster om planområdet ligger Kiruna avfallsanläggning på ett avstånd om cirka 600–
800 meter.
I händelse av brand vid den intilliggande avfallsanläggningen kan denna bli mycket
svårsläckt och illaluktande och i vissa fall kan giftig rök förekomma. Verksamheter som
ligger i rökens riktning måste utrymmas. Släckvatten som använts på plastbränder
kommer innehålla gifter och kommer ge upphov till stora mängder av förorenat vatten
som ska tas om hand. Konsekvensen av brand på närliggande anläggning bedöms
därför som stort negativ.
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en obetydlig
konsekvens för riskerna med brand på avfallsanläggningen eftersom
detaljplaneområdet inte bidrar till brandriskerna på anläggningen.
Minskade effekter på spridning av brand och rök är den närliggande
avfallsanläggningens och lokala räddningstjänstens ansvar. Som riskminskningsåtgärd
i händelse av brand rekommenderas det att verksamheten tar fram en evakueringsplan
för personal och besökare.
Buller
Det föreslagna området för begravningsplats är påverkat av buller orsakat av trafik på
väg E10. Vägtrafikens påverkan på den ekvivalenta ljudnivån längs europaväg E10 har
beräknats av Trafikverket inom ramen för ”Vägplan för E10 vid Kiruna nya centrum,
Kiruna kommun, Norrbottens län”.
På uppdrag av Kiruna kommun har ENSUCON AB utfört en bullerutredning för
planområdet. I utredning ingick beräkning av vägtrafikbuller med 2022 års trafik,
industribuller från avfallsanläggningen samt buller från begravningsplatsens
verksamhet.
En fördjupad trafikbullerutredning kommer kommunen att tillhandahålla efter
samrådet.
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Buller från begravningsplatsens verksamhet är bedömd att kunna uppgå till 55 dBA
under dagtid. Den beräknade sammanslagna bullernivån under dagtid beräknas kunna
uppgå till ekvivalentnivå mellan cirka 45–55 dBA.
Vid ett genomförande av planförslaget är bedömningen att ljudnivå under dagtid kan i
värsta fall uppnå 45–55 dBA inom planområdet. Detta innebär att vid ett
genomförande av planförslaget är bedömningen att det kommer vara inom
naturvårdsverkets riktvärden för rekreationsområden (55 dBA) men kan i värsta fall
under dagen överskrida riktvärden för friluftsområden (40 dBA). Buller inom
begravningsplatsensverksamhet är bedömd att kommer främst i form av maskinbuller
som är ansett att gå under cirka 30% av en hel dag. Under nattid finns där förmodligen
liten till noll aktivitet inom begravningsplatsen.
Eftersom det inte finns några bostäder i närområdet av begravningsplatsen kan en
bedömning av buller från begravningsplatsen till bostäder inte görs.
Bullernivån inom begravningsplats är bedömd att inte överskrida gränsvärden för risk
för hörskada.
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en obetydligt till liten
negativ konsekvens.
Eftersom ljudnivån från planerade verksamhet inte kommer överskrida riktvärden
rekommenderas inget särskilt åtgärdsförslag.
Avfall
I begravningsplatsens verksamhet uppstår olika fraktioner av avfall såsom
hushållsavfall, returpapper, trädgårdsavfall och visst farligt avfall från
krematorieverksamheten samt fastighetsskötsel och underhåll av maskinparken.
Avfallshantering kommer ske i enlighet med kommunens renhållningsföreskrifter.
Enligt dessa ska allt avfall sorteras efter avfallstyp och hållas åtskilda från varandra i de
avfallskärl som tillhandahålls från renhållaren.63 Insamling av mat- och restavfall
sköts av Kiruna kommuns renhållare, Tekniska Verken. Begravningsverksamheten
ansvarar för att behållare är uppställda så att hantering av insamlingssystemets
utrustning är enkel att använda och att hämtningen underlättas. Verksamheten ser
även till att renhållaren eller anlitad underentreprenör har tillträde till de utrymmen i
fastigheten där avfallshämtning utförs.
Trädgårdsavfall från parkskötsel såsom gräsklipp, rensat ogräs, löv och grenar från
trimmade träd och buskage komposteras lokalt.
Vid all verksamhet som omfattar begravningsplatser kommer avfall av olika typer att
uppstå. Allt avfall kan potentiellt spridas till miljön eller orsaka läckage av oönskade
ämnen.
Genom att anlita en extern entreprenör för insamlingen av avfallsfraktionerna och följa
de lokala föreskrifterna för källsortering och förvaring av uppkommet avfall bedöms
risken för spridning av avfall och kontaminering av miljön som liten negativ.
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I jämförelse med nollalternativet, där det föreslagna området för begravningsplats
antas förbli ett skogsmarksområde bedöms planförslaget medföra en måttligt negativ
påverkan.
Genom att införa skriftliga rutiner och checklistor för hantering, sortering, förvar och
beställning av bortforsling av avfall säkerställs det att verksamheten följer de lokala
avfallsföreskrifterna. All berörd personal medvetandegörs om rutinernas innehåll och
hur de efterlevs med hjälp av internutbildningar eller personalhandbok.
Masshantering
Begravningsplatsen ska inrymma gravplatser för ca 5000 kistgravar, ett urngravfält om
ca 2500 m2 samt en minneslund om ca 700 m2 för askbegravningar. Detta innebär att
jordmassor kommer grävas upp och schaktas samt fylla gravar med. Upplag av massor
uppstår för vilka mark behöver avsättas. Vid schaktningsarbetet och vid eventuellt
vattenfyllda gravhål kan potentiellt skadliga ämnen och näringsämnen bundna i
jordmånen läcka till omgivningen med vattenavrinning. Enligt planförslaget ska ett
dräneringssystem under gravområdet anläggas.
I dagsläget saknas information om kontamineringsstatus av jordmånen i det aktuella
området. På grund av anläggning av ett dräneringsystem kopplat till vattenrening
(antingen lokalt eller kommunalt) bedöms påverkan på miljön från masshanteringen
som försumbar även om markföroreningar skulle detekteras
I planförslaget grävs jordmassor upp upprepat inför jordfästningar vilket exponerar
dessa och schakthålen för väder och vind medan nollalternativet innebär att marken
lämnas ifred. I jämförelse med nollalternativet bedöms därför planförslaget medföra en
måttligt negativ konsekvens. Bedömningen baseras på osäkerheten om huruvida den
befintliga marken är förorenad eller ej.
Enligt planförslaget ska området dräneras och vara kopplat till rening av
dräneringsvattnet vilket anses vara tillräckligt för att minska påverkan av miljön.
Påverkan under byggtiden
Nybyggnationen av begravningsplatsen innebär att mark inom det befintliga
skogsområdet tas i anspråk och bebyggs. Det planerade området för
begravningsplatsen är idag oexploaterat och nybyggnationen innebär att helt ny
bebyggelse bestående av begravningsplatser, servicebyggnader och parkeringsplatser
uppförs på tidigare naturområde. Området ska anslutas till det kommunala vatten- och
avloppsnätet och anslutning till fjärrvärme, optofiber och elnät är under utredning.
Miljöaspekterna som påverkas under anläggningsskedet av planförslaget bedöms vara
negativa. Eftersom byggskedet är avgränsat i tid bedöms dock effekten vara liten och
därmed blir konsekvensen liten negativ.
I jämförelse med nollalternativet bedöms planförslaget medföra stora negativa
konsekvenser under byggskedet. Störningar i form av exempelvis buller och
vibrationer, luftutsläpp och påverkan på vatten sker i högre omfattning jämfört med
nollalternativet. Detta eftersom uppförandet av begravningsplatsen och tillhörande
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byggnader innebär mer transporter, buller och luftutsläpp under byggprocessen.
Därmed bedöms en negativ förändring ske i jämförelse med nollalternativet.
Icke-förorenade massor från schaktarbetet kan återanvändas i anläggningen av den nya
parkmiljön till att exempelvis bygga upp nivåskillnader eller en bullervall som skydd
mot den närliggande och tungt trafikerade motorvägen söder om området. Först
behöver det dock säkerställas att marken inte innehåller några farliga föroreningar.
Eventuellt bör en masshanteringsplan tas fram för planområdet. Om kommande
markarbeten ger upphov till misstankar om föroreningar, genom iakttagande av
annorlunda lukt- eller synintryck, ska kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet
kontaktas för en bedömning.
För att förebygga större mängder av byggavfall bör projektet redan i
projekteringsstadiet planeras utifrån att:
•

Utforma byggnader med flexibla lösningar som minskar behovet av ombyggnad.

•

Välja hållbara material och byggnadsdelar som går att underhålla och reparera
vid skada eller slitage.

•

Tänka på att de material och konstruktioner som väljs helst ska kunna
återanvändas, alternativt återvinnas.

•

Välja lösningar som underlättar återanvändning och återvinning vid eventuell
framtida rivning, t.ex. se till materialen är sammanfogade så att de lätt kan
separeras.

•

Arbeta med logistik och materialhantering, t.ex. förvaring, så att mängden
skadat material och svinn minskar.

•

Ställa tydliga krav vid upphandlingen av entreprenör på avfallsförebyggande
åtgärder under byggprocessen.

Lämpliga reningsåtgärder för dagvatten och länshållningsvatten bör konkretiseras för
området inför bygg- och anläggningsskedet, så att dagvatten och länshållningsvatten
kan renas och hanteras under byggskeden. Gällande kommunala riktvärden för
dagvatten ska tillämpas och uppfyllas.
Tomgångskörning av arbetsmaskiner och fordon bör undvikas och krav bör ställas på
entreprenörerna att de använder maskiner med så bra utsläppsvärden som möjligt för
bl.a. kvävedioxid och partiklar. Drivmedel, oljor och andra kemiska produkter som
uppfyller kriterier för miljömärkning bör väljas framför andra. Vid behov bör åtgärder
vidtas för att så långt som möjligt undvika besvärande damning utanför området.
Exempel på sådana åtgärder kan vara vattenbesprutning vid pålning, borrning, slipning
m.m., renhållning av området och dammbindning. Byggverksamhet bör planeras så att
den så långt möjligt förläggs till mindre störningskänslig tid. Ett lägre riktvärde och en
lämplig begränsning av verksamhetstiden bör tillämpas under kvällstid, lördagar,
söndagar och helgdagar, för att minimera störning i områden med boende.
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Entreprenörer och byggherrar bör ta fram miljöplaner och egenkontrollprogram inom
vilket bland annat hantering av förorenande ämnen under byggskedet hanteras
(förvaring av kemikalier, lagring av avfall, miljöanpassade drivmedel etc.). I detta ingår
även att ta fram handlingsplan för buller och information till omkringliggande
verksamheter etc. Upplagsplatser och etableringsområden lokaliseras lämpligast med
hänsyn till såväl befintliga intilliggande naturområden, som mark- och
vattenförhållanden samt lämpliga transportvägar. För att skydda naturvärdena i
området så mycket som möjligt under byggtiden kan en skyddszon upprättas, där inte
maskiner får köra eller materialupplag placeras.
Naturresurser
Planförslaget innebär en förtätning av tätort, och därmed också ett effektivt
resursutnyttjande av mark, energi och förutsättningar för ett hållbart transportsystem.
Närheten till väg E10 möjliggör en effektiv organisering av kollektivtrafik, och närheten
till Kiruna nya stadskärna innebär gynnsamma förhållanden för både gående och
cyklister att ta sig till planområdet. Planförslaget bedöms därför vara väl förenligt med
hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken där exempelvis 3 kap. 1 § anger
att marken ska användas på bästa möjliga sätt avseende beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov.
Planförslaget medför negativa konsekvenser för hushållning med naturresurser i och
med förlust av naturvärden, och konsekvenser för de skyddade arternas biotoper och
spridningsvägar som beskrivs i Naturmiljö. Detta innebär även en liten negativ
påverkan på de ekosystemtjänster som träd bidrar med i form av exempelvis reglering
av lokalklimat och vattenreglering (minskad översvämningsrisk). Avverkning av träd
kommer även sannolikt minska skogens förmåga att binda och lagra kol, där effekten
dock berörs av avverkningsgrad. Detta kan i sin tur ge en negativ klimatpåverkan, som
också påverkas negativt av användningen av krematoriet och utsläpp som uppstår vid
förbränning. Genom att i planförslaget bevara växtlighet och så många träd som möjligt
kan negativ påverkan på ekosystemtjänster samt till viss del negativ klimatpåverkan
minskas.
Planförslaget kommer innebära att olika typer av avfall kommer att uppstå, där allt
avfall potentiellt kan spridas till miljön eller orsaka läckage av oönskade ämnen.
Genom att implementera åtgärder för att ta hand om avfallet på ett säkert sätt bedöms
risken för spridning av avfall och kontaminering av miljön som försumbar.
Sammantaget bedöms planförslaget medföra en liten positiv konsekvens för
hushållning av naturresurser som främst beror på de positiva konsekvenserna från den
förtätning och effektivt resursutnyttjande av mark som planförslaget innebär. De
negativa konsekvenserna som planförslaget innebär för huvudsakligen
ekosystemtjänster och klimat bedöms vägas upp av de åtgärder som planeras i
planförslaget samt på grund av att naturvärdena i planområdet bedöms som låga och
allmänna.
Nollalternativet innebär att det inte sker någon desto större ianspråktagande av
naturvärden, trots att den mänskliga aktiviteten i planområdet bedöms öka i jämförelse
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med idag. Inom planområdet förekommer det allmänna och låga naturvärden med
undantag för ett femtiotal skyddsvärda träd, vilket gör att värdet på naturresurser
bedöms som lågt. Detta innebär att planområdet är lämpligt för förtätning och till det
ändamål som planförslaget innebär, istället för att begravningsplatsen i nollalternativet
får en annan lokalisering som inte är lika lämpligt och därmed att planområdet ifråga
inte kommer nyttjas. Sammantaget bedöms därför planförslaget medföra en liten
positiv konsekvens i jämförelse med ett nollalternativ.
De åtgärdsförslag som tas upp under Naturmiljö är relevanta även ur detta perspektiv.
Bevarande av träd minskar även de negativa konsekvenser som planförslaget innebär
för vissa reglerande ekosystemtjänster och bidrar till att skapa en parkkaraktär i
begravningsplatsen som möjliggör ett bibehållande av trädens funktioner som
reglerande av stora vattenmängder och svalkande vid höga temperaturer.
Befolkning och människors hälsa
Planförslaget innebär att en ny begravningsplats innefattande ett nytt krematorium,
kapell, kolumbarium, minneslund och kyrkogård anläggs cirka en kilometer från
Kiruna nya stadskärna. Detta innebär flera positiva aspekter gällande både goda
transportförutsättningar för kollektivtrafik, samt gående och cyklister, men
planförslaget kan också komma att medföra en liten positiv konsekvens för rekreation
och friluftsliv eftersom den nya, stadsnära kyrkogården innebär en grönskande och
rofylld plats som blir en tillgång i miljön. Detta skapar även bra förutsättningar för en
levande stadsmiljö eftersom begravningsplatsen knyts ihop med Kiruna nya
stadskärna. Denna förtätning kan även medföra en ökad trygghetskänsla, då fler
personer kommer röra sig i området. Trygghetsaspekten är en viktig fråga då området i
och med planförslaget blir mer tillgängligt, vilket gör att åtgärder i form av belysning
och vegetation blir relevanta. Planområdet ligger något avskilt och kan väcka många
tunga känslor hos besökare, vilket gör att suicidpreventionsåtgärder bör arbetas in i
planförslaget för att öka trygghetskänslan i området. Bedömningen är att planförslaget
och de inarbetade åtgärder som rekommenderas genomföras medför en liten positiv
konsekvens för en ökad trygghetskänsla i området.
Området är delvis bullerutsatt från väg E10 och närliggande avfallsanläggning. Då
planförslaget innebär att vissa delar av naturområdet tas i anspråk påverkas
bullersituationen ytterligare i området. På en begravningsplats eller minneslund finns
behov för frid och rofylldhet, som ofta är förknippat med tystnad. Detta kan därmed
påverkas negativt av buller, vilket gör att det är av stor vikt att inte överskrida
riktvärden för buller. Bedömningen om buller kan ses i kapitel 6.7
miljökonsekvensbeskrivning för Kiruna skogskyrkogård där det beskrivs att
bedömningen för buller är att genomförandet av planförslaget kommer vara inom
naturvårdsverkets riktvärden för rekreationsområden (55 dBA) men i värsta fall under
dagtid kan överskrida riktvärden för friluftsområden (40 dBA).
En ökning av fordonstrafik på närliggande gator och vägar i samband med exploatering
av planområdet bidrar till ett ökat utsläpp av partiklar samt kväveoxider, och själva
krematorieprocessen riskerar att ge förhöjda haltnivåer i form av partiklar,
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kväveoxider, kolmonoxid samt kvicksilver. Mer om luft- och luktutsläpp återfinns i
kapitel 6.5.
Planförslaget bedöms inte medföra några luktutsläpp från krematoriet, vilket innebär
att planförslaget ifråga om buller och luktutsläpp bedöms medföra en obetydligt till
liten negativ konsekvens för människors hälsa. I jämförelse med ett nollalternativ så
bedöms planförslaget generera något mer buller och luftföroreningar, dock inga
luktutsläpp, vilket gör att dessa faktorer bedöms ge en liten negativ konsekvens för
människors hälsa.
Naturmiljön kommer att förändras något genom att delar av det befintliga
skogsområdet ersätts av gravplatser med tillhörande parkeringsplats och
servicebyggnader. Även en ökad trygghet skapas genom planförslaget vilket medför en
positiv förändring. Eftersom närheten till Kiruna nya stadskärna innebär närhet till
bostäder, skola och sjukhus samt ovan nämnda konsekvenser bedöms aspekten
befolkning och människors hälsa ha ett högt värde. Vid en avvägning av positiva och
negativa förändringar bedöms den sammanlagda effekten bli en liten negativ effekt.
Därmed bedöms planförslaget medföra en liten negativ konsekvens.
I nollalternativet antas planområdet förbli ett skogsmarksområde för idrottsändamål,
där golfbanan och bågskyttebanans verksamheter bedöms fortsätta. En eventuell
omlokalisering av ridstallet kan bli aktuell till planområdet, vilket hade ökat den
mänskliga närvaron i jämförelse med idag, men hade inte möjliggjort fler antal
arbetstillfällen vilket gör att planförslaget och nollalternativet i det hänseendet bedöms
likvärdiga. I ett nollalternativ bibehålls en större del av naturmiljön inom området,
men kommer samtidigt innebära att tillgängligheten till området ökar vilket kan
innebära att en något större andel buller och luftutsläpp genereras i jämförelse med
idag. Genomförande av planförslaget kommer medföra en ökad mängd utsläpp av
partiklar och kvävedioxider som bedöms kunna påverka den lokala luftkvaliteten, vilket
innebär att planförslaget i jämförelse med ett nollalternativ bedöms medföra en liten
negativ konsekvens för luftkvaliteten. Negativa konsekvenser avseende buller kommer i
planförslaget vara något högre än i jämförelse med ett nollalternativ, men där
konsekvensen ändå bedöms som en obetydligt till liten negativ konsekvens i jämförelse
med nollalternativet.
Tillgängligheten till planområdet som i ett nollalternativ främst kommer användas till
idrottsändamål och huvudsakligen bestå av skogsmark innebär även små positiva
sociala effekter för människors hälsa samt möjlighet till rekreation och fritid. De
positiva konsekvenserna för rekreation och fritid bedöms vara likvärdiga i planförslaget
och ett nollalternativ.
Skogsmarksområdet i planområdet i ett nollalternativ bidrar till reglering av
lokalklimat, bullerdämpning och luftrening för nuvarande och framtida
omkringliggande bebyggelse. Detta gör att nollalternativet ger en ökad tillgänglighet till
bostadsnära grönområden, samt bidrar till positiva effekter då området är bullerutsatt
från både avfallsanläggningen och väg E10.
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Planförslaget bedöms- bidra till en ökad trygghet inom området främst på grund av de
åtgärdsförslag som planförslaget innebär i form av belysning och suicidprevention.
Åtgärder i form av belysning kan dock påverka insekter och fåglar negativt.
Planområdet ligger cirka en kilometer från Kiruna nya stadskärna, där det i
närområdet idag finns bostäder, samt att både skola och sjukhus kommer byggas i
närtid vilket gör att aspekten befolkning och människors hälsa bedöms ha högt värde.
I nollalternativet så kvarstår behovet att omlokalisera Kirunas krematorium och en ny
begravningsplats, där samtliga alternativa lokaliseringsalternativ ligger minst fyra
kilometer från Kiruna nya stadskärna. Detta innebär att tillgängligheten försvåras och
ger sämre förutsättningar för gående och cyklister att ta sig till området, vilket betyder
en ökad trafikmängd och att en större andel buller och luftutsläpp kan komma att
genereras.
Vid en avvägning av positiva och negativa förändringar bedöms det sammantaget bli en
liten positiv effekt. Därmed bedöms nollalternativet medföra en liten positiv
konsekvens.
De åtgärdsförslag som tas upp under Naturmiljö är relevanta även ur detta perspektiv
för att behålla sammanhängande naturområden.
Gällande buller så kommer inte ljudnivån från den planerade verksamhet överskrida
riktvärden vilket innebär att inga särskilda åtgärdsförslag behövs. Eftersom det finns
särskilda behov för frid och rofylldhet på en begravningsplats kan det dock åtgärder
ändå implementeras för att stärka känslan av rofylldhet på platsen genom att
exempelvis arbeta med så kallade ”tysta miljöer”, som exempelvis trädavskiljning.
Åtgärdsförslag för luftkvalitet saknas.
Åtgärder som rekommenderas för att människor som vistas i området ska känna sig
trygga och verka brottsförebyggande gäller både belysning och vegetation. Belysningen
ska vara så pass god att den inte upplevs skum och att belysningspunkterna överlappar
varandra så att det inte finns mörka områden. Viktigt att den även lyser upp områden
utanför själva gångstigen eller motsvarande för att tidigt kunna upptäcka eventuella
faror. Vegetationen bör inte vara för hög eller tät nära platser där människor vistas,
utan det ska finnas möjlighet att kunna överblicka platsen man befinner sig på eller är
på väg till.
Åtgärdsförslag för suicidprevention som Sveriges kommuner och regioner har tagit
fram i form av en rapport för underlag i fysisk planering ”Förebygga suicid i fysisk
miljö” innebär för planförslaget att skydda öppna vattensamlingar, ha en avskärmning
mot väg E10 samt, i möjligaste mån, verka för att ha någon form av barriär mot de
vattendrag och den skog som ligger utanför planområdet.
I övrigt rekommenderas åtgärder för att förverkliga potentialen för hållbart
vardagsresande för de som besöker begravningsplatsen, men också personal som
arbetar där. Detta kan förverkligas i form av möjlighet till kollektivtrafik, närliggande
busshållplats, gång- och cykelbanor till och från området, samt cykelparkeringar.
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Kumulativa effekter
Läs mer: Miljökonsekvensbeskrivning Kiruna skogskyrkogård, kapitel 6.
Inom detaljplaneområdet kommer användningen av området bidra till avverkning av
skog. Det planeras att spara vissa skyddsvärda träd, vilket kommer bidra till en
bibehållen kolbalans och biologisk mångfald. En begravningsplats innehåller ofta stora
öppna ytor med omkringliggande växtlighet i form av träd och buskar. Om planeringen
av växtlighet anpassas till området kan det skapa en god förutsättning att främja den
biologiska mångfalden inom detaljplaneområdet. Plantering av buskar och annan
växtlighet kommer även kunna skapa ett bullerdämpande effekt.
Användningen av området kommer att introducera askspridning i minneslundar. Detta
bidrar till en förändrad kvävebalans som kan främja vissa arter och missgynna andra
som redan finns i området. Klimatförändringar i kombination med planförslagets
störningar på naturmiljön i form av förändrad kvävebalans, avverkning av träd, samt
förändrad markanvändning kan ge ökad negativ påverkan på naturvärden och arter
inom området. Planförslaget kan medföra undanträngningseffekter och potentiellt öka
konkurrens och tryck på kringliggande naturområden då arter som tidigare haft sin
hemvist i planområdet söker sig till andra områden. Vid ett genomförande av
planförslaget kommer skogsmark som idag fungerar som kolsänka försvinna vilket ger
negativa kumulativa effekter på klimatet, samtidigt som planförslaget även bidrar till
miljövänliga transporter och ett effektivt marknyttjande som innebär bättre
möjligheter till kollektivtrafik och gående och cyklister att ta sig till planområdet.
Avverkningen av skogen inom detaljplaneområdet i kombination med en ökad andel
hårdgjorda ytor kommer även medföra till en ökad dagvattenavrinning då växtligheten
minskas.
Kumulativa effekter kan även uppstå till följd av den pågående byggnationen av
Kirunas nya stadskärna där nya verksamheter kommer etableras. Tillsammans med
planförslaget kan dessa ge kumulativa effekter såsom en ökad andel hårdgjorda ytor,
högre bullernivåer och sämre luftkvalitet. I samband med Kirunas nya stadskärna finns
det även risk att intilliggande områden tas i anspråk, där det beroende på vilka
verksamheter som etablerar sig i nya verksamhetsområden, finns risk för att även detta
innebär kumulativa negativa effekter för naturmiljön och de arter som lever där. I
förlängningen kan de kumulativa effekterna potentiellt medföra att en tröskeleffekt
nås, där andelen bevarad naturmark blir för liten för att långsiktigt kunna upprätthålla
lokala livskraftiga populationer av vissa arter.
Förlusten av naturliga habitat såsom att skog försvinner i samband med exploatering
kan påverka biologisk mångfald i ett större område i såväl kommunen som regionen
eftersom området utgör spridningsvägar för arter knutna till denna naturtyp.
Iordningsställande och säkring av spridningsvägar kan dock mildra effekterna för den
biologiska mångfalden i ett regionalt perspektiv.
Planförslagets genomförande i kombination med den pågående byggnationen av
Kirunas nya stadskärna kan även ge positiva kumulativa effekter på rekreation och
fritid, där den ökade tillgängligheten till området kan öppna upp för andra aktiviteter
som i sin tur bidrar positivt för människors möjlighet till rekreation.
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Nationella miljökvalitetsmål och kommunala miljömål
Läs mer: Miljökonsekvensbeskrivning Kiruna skogskyrkogård, kapitel 7.
De miljökvalitetsmål som i första hand berörs av en exploatering enligt planförslaget
är:
•

Myllrande våtmarker

•

Ett rikt växt- och djurliv

•

Grundvatten av god kvalitet

•

Levande sjöar och vattendrag

•

Ingen övergödning

•

Levande skogar

•

God bebyggd miljö

•

Giftfri miljö

•

Begränsad klimatpåverkan

Med de nationella miljökvalitetsmålen som grund har Kiruna kommun antagit dessa
som sina egna lokala miljömål, där de för varje miljökvalitetsmål formulerat ett
kortsiktigt mål samt ett långsiktigt mål.
Myllrande våtmarker
Detaljplanens genomförande i jämförelse med nollalternativet kan till viss del påverka
uppfyllandet av målet negativt. Detta eftersom dränering av området och avverkningen
av skog kommer påverka dagvattenavrinningen med riktning mot det våtmarksområde
som är recipient. Exploateringen av området skapar en något högre föroreningshalt
som tillkommer recipienten. För att undvika en negativ utveckling av miljömålet bör
dagvattnet från de hårdgjorda ytorna och dräneringen fördröjas för möjlighet till
infiltration.
Ett rikt växt- och djurliv
Detaljplanens genomförande i jämförelse med ett nollalternativ bedöms inte bidra till
en direkt uppfyllelse av miljömålet, och kan påverka måluppfyllelsen något negativt.
Detaljplanen bedöms inte göra intrång i värdefulla naturområden, dock kommer
naturvärden förloras i samband med planförslagets genomförande eftersom detta
innebär exploatering av tidigare oexploaterad mark. Vissa skogsområden i planområdet
tas i anspråk för byggnation, parkeringsplatser eller får ett förändrat nyttjande.
För att undvika en negativ utveckling av miljömålet och skydda den biologiska
mångfalden planerar Kiruna kommun vid genomförandet av detaljplanen spara
sammanhängande skogsområden och skyddsvärda träd för att på så sätt minska
konsekvenser för de skyddade arternas biotoper och spridningsvägar.
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Grundvatten av god kvalitet
Detaljplanens genomförande i jämförelse med nollalternativet kan till viss del påverka
uppfyllandet av målet negativt eftersom planalternativet kommer innebära
markbearbetning som behöver säkerställa vattenfria gravar. Detta medför dränering
från området som i sin tur påverkar infiltrationen av grundvatten inom området. Det
finns ingen grundvattenförekomst inom området men ändringen av vattenbalansen
inom området kan påverka förekomster i nättheten.
För att undvika en negativ utveckling av miljömålet bör infiltrationen i de torra
fördröjningsdammarna som föreslås av dagvattenutredningen implementeras.
Levande sjöar och vattendrag
Detaljplanens genomförande i jämförelse med nollalternativet kan till viss del påverka
uppfyllandet av målet negativt eftersom dräneringen från området kommer öka
föroreningar som PAH16 vilket är ett samlingsbegrepp för polycykliska aromatiska
kolväten som har flera versioner som kan vara cancerframkallande för människor.
Hur mycket detta påverkar målet beror på vilka skyddsåtgärder som vidtas för rening
av dagvatten. För att undvika en negativ utveckling av miljömålet bör dagvattnet från
de hårdgjorda ytorna och dräneringen fördröjas för möjlighet till infiltration i torra
fördröjningsdammar, vilket kan skydda recipienten från den något ökande halten av
föroreningar som PAH16. PAH16 kommer inte överskrida koncentrationer av
riktvärden även utan infiltration, vilket gör att det finns goda förutsättningar att inte
påverka målet negativt med få åtgärder. Enligt dagvattenutredningen förväntas dock
alla värden ligga under riktvärdet efter rening i föreslagen dagvattenlösning.
Ingen övergödning
Detaljplanens genomförande i jämförelse med nollalternativet kan till viss del påverka
uppfyllandet av målet negativt. Detta eftersom planens genomförande innebär ökade
halter av fosfor och kväve. Då det inte finns några riktvärden för kväve och fosfor för
särskilt förorenande ämnen i inlandsytvatten går det inte att säga något om den
förväntade ökningen är för hög eller inom ramen för vad som är utan påverkan.
Övergödningen av recipienten kan minimeras om fördröjningslösningar för dagvatten
implementeras som torra fördröjningsdammar.
Levande skogar
Planförslagets genomförande kan påverka möjligheten att uppfylla miljömålet något
negativt på grund av den exploatering och avverkning av skog som planförslaget
innebär. I jämförelse med ett nollalternativ där området antas förbli ett
skogsmarksområde kan genomförandet av detaljplaneområdet antas medföra att
möjligheten till en uppfyllelse av målet påverkas negativt eftersom delar av området får
en förändrad markanvändning. Detaljplanens genomförande kan dock påverka målet
positivt i det avseende att begravningsplatsen innebär en ökad tillgänglighet till en
tätortsnära plats för rekreation och friluftsliv, där utformningen av detaljplanen även
innebär att behålla biotoper för skyddsvärda arter för att på så sätt skydda den
biologiska mångfalden.
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För att undvika att det sker en negativ utveckling av miljömålet kommer Kiruna
kommun i möjligaste mån spara sammanhängande skogsområden och skyddsvärda
träd vid genomförandet av planområdet.
God bebyggd miljö
värsta fall uppnå 45–55 dBA inom planområdet. Detta innebär att vid ett
genomförande av planförslaget är bedömningen att det kommer vara inom
naturvårdsverkets riktvärden för rekreationsområden (55 dBA) men kan i värsta fall
under dagen överskrida riktvärden för friluftsområden (40 dBA).
Ett genomförande av planförslaget kan påverka förutsättningarna att uppfylla målet
positivt eftersom detta innebär goda transportförutsättningar för kollektivtrafik, samt
gående och cyklister, men planförslaget innebär också positiva konsekvenser för
människors rekreation och friluftsliv eftersom den nya, stadsnära kyrkogården innebär
en grönskande och rofylld plats nära den nya stadskärnan. Detta skapar även bra
förutsättningar för en levande stadsmiljö eftersom begravningsplatsen knyts ihop med
Kiruna nya stadskärna och som därför kan medföra en ökad trygghetskänsla då fler
personer kommer röra sig i området. Planförslaget som innebär en förtätning av tätort,
innebär därmed också ett effektivt resursutnyttjande av mark, energi och
förutsättningar för ett hållbart transportsystem.
De naturvärden i form av vegetation och träd som finns i planområdet bedöms bidra
med ekosystemtjänster i form av exempelvis reglering av lokalklimat och
vattenreglering, och är aspekter som bör tas hänsyn till i bebyggd miljö. Dessa kommer
att påverkas av planförslaget då viss avverkning av träd kommer att ske. För att
undvika en negativ utveckling av miljömålet gällande ekosystemtjänster som har
påverkan på människors hälsa kommer Kiruna kommun i möjligaste mån spara
sammanhängande skogsområden och skyddsvärda träd
Sammantaget bedöms planförslaget kunna bidra till möjligheten att uppfylla
miljömålet positivt eftersom planförslaget innebär effektivt resursutnyttjande av mark
och goda förutsättningar för ett hållbart transportsystem.
Giftfri miljö
För att undvika inträngande grundvatten i gravschakten kommer området för gravarna
att dräneras. Dräneringsvatten från begravningsplatser kan innehålla patogener,
tungmetaller, samt höga halter av fosfor och kväve.
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget inte bidra till en direkt
uppfyllelse av miljömålet, men för att undvika negativ utveckling av miljömålet
kommer antingen en pumpstation som möjliggör pumpning av dräneringsvattnet till
det kommunala reningsverket, alternativt en lokal reningsanläggning att anläggas.
Genom att följa lokala avfallsföreskrifter avseende sortering och förvaring av
avfallsfraktioner förhindras utsläpp av skadliga ämnen från det avfall som uppstår i
begravningsverksamheten och från krematoriet.
I jämförelse med nollalternativet bedöms planförslaget inte bidra till en direkt
uppfyllelse av miljömålet, men åtgärderna med att följa föreskrifterna samt att anlita
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Tekniska verken som avfallsentreprenör bedöms minska de negativa effekterna av det
uppkomna avfallet. Genom att arbeta förebyggande för att minska byggavfallet under
anläggningstiden och genom att ställa krav på att anlitade byggentreprenörer arbetar
utifrån miljöplaner och egenkontrollprogram vilka omfattar hanteringen av material
innehållande giftiga ämnen, förvaring av kemikalier samt säker lagring av avfall
minskar risken för förorenande utsläpp.
I jämförelse med nollalternativet bedöms planförslaget inte bidra till en direkt
uppfyllelse av miljömålet, men åtgärderna bedöms minska de negativa effekterna av
kontaminerande ämnen eftersom arbetet förebygger utsläpp.
Begränsad klimatpåverkan
Planförslaget med dess nya lokalisering av kyrkogården och närhet till Kiruna nya
centrum bedöms medföra en något mindre påverkan på trafiksituationen i jämförelse
med nuvarande centrumkärna och den befintliga kyrkogårdens lokalisering. Den
befintliga kyrkogården ligger ca. 3 km från den befintliga centrumkärnan, medan
planförslagets lokalisering av kyrkogården hade inneburit ett närmare avstånd från det
nya Kiruna centrum med ca. 1 km närmare avstånd mätt från stadshuset till södra
delen av detaljplaneområdet.
Däremot kommer förslaget och etableringen av kyrkogården innebära omfattande
markarbeten som innebär att flera träd och annan växtlighet kommer behövas huggas
ned. Träd och växter binder koldioxid eftersom kol finns lagrat i trädens stammar,
grenar, barr, löv och rötter, men även i dött organiskt material och i jordmånen. Genom
att kolet är bundet i träd och annan växtlighet bidrar det inte till växthuseffekten i
atmosfären, men när träden huggs ner återinförs kol till atmosfären i form av
koldioxid. Trots den exploatering planförslaget innebär kommer en stor del av
vegetation som kan binda kol finnas kvar. Träd ska sparas i möjligaste mån för att
behålla kollagringskapacitet.
Användningen av krematoriet och utsläpp som uppstår vid förbränning kan leda till en
negativ klimatpåverkan. Att använda biobränsle i stället för fossilt bränsle kommer att
begränsa den negativa klimatpåverkan från förbränning.
Samlad bedömning
Läs mer: Miljökonsekvensbeskrivning Kiruna skogskyrkogård, kapitel 8.
I tabellerna nedan redogörs en samlad konsekvensbedömning av miljöaspekter där
nollalternativet jämförs med planförslaget. Bedömningen är gjord enligt kapitel 2.2.1
Bedömningsgrunder och åtgärder är inräknade i bedömningarna i
Miljökonsekvensbeskrivning avseende detaljplan för ny begravningsplats, AFRY
2022-04-28.
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Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot planförslaget med
stöd av bedömningsgrunderna. röd = stor negativ konsekvens orange= måttlig
negativ konsekvens gul = liten negativ konsekvens grön = ingen eller positiv
konsekvens
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8.3 Fastighetsvis beskrivning av konsekvenserna
Fastighet

Planbestämmelse

Fastighetsbildning

Kiruna 1:173

Ca 50 000 kvm av
fastigheten har i planen
lagts ut för Krematorium
och begravningsplats; M

Området ska avstyckas till
en egen fastighet och
tillföras ett område av
Kiruna 1:1

Kiruna 1:1

Ca 70 000 kvm av
fastigheten har i planen
lagts ut för Krematorium
och begravningsplats; M

Området ska genom
fastighetsreglering
tillföras området som ska
avstyckas från Kiruna
1:173.

P 2019/13
dagvattenledning

Ett u-område för allmän
underjordisk ledning har
lagts ut i planen för
ledningen

Rättigheten är bildad
genom vägplan 2019/13.

D 00337734-servis
kraftledning

Ledningen ligger inom
område för krematorium
och begravningsplats; M

Ledningen försörjer
bågskyttebanan och tas
bort när banan flyttats.

Område av Kiruna 1:173
och Kiruna 1:1-golfbanan,
bågskyttebanan m m

Området är utlagt för
krematorium; M.

Området ska genom
avstyckning och
fastighetsreglering bilda
en egen fastighet.
Arrendeområdet ska
minskas med området
inom detaljplanen.

Område av Kiruna 1:173Bågskyttebana

Området är utlagt för
krematorium; M.

Området ska ingå i
nybildad fastighet för
krematorium och
begravningsplats.

Rättighet

Arrende

9. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Kommunala tjänstemän och konsulter som medverkat i planarbetet.
Kommunala tjänstemän som medverkat i planarbetet:
Timo Saarensilta- Trafikplanerare, stadbyggnadsavdelningen
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Eva Ekelund - Exploateringsingenjör, stadbyggnadsavdelningen
Clara Nyström - Kommunantikvarie, stadbyggnadsavdelningen
Monika Paleckaityte- Planarkitekt, stadbyggnadsavdelningen
Mona Mattsson Kauppi - Planarkitekt, stadbyggnadsavdelningen
Konsultfirmor som medverkat i planarbetet:
Tyréns – markundersökningar, geoteknik och hydrologiska undersökningar
Afry – miljökonsekvensbeskrivning, naturvärdesinventering
Ensucon – bullerutredning
Trivector - trafikbullerutredning

________________________

_____________________

Mona Mattsson Kauppi

Nina Eliasson

Planarkitekt

Planchef

BILAGOR
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning, Kiruna skogskyrkogård, 2022-04-28
Undersökning av risk för betydande miljöpåverkan
Avgränsningssamråd, risk för betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsens avgränsningsyttrande
Bullerutredning för detaljplan för ny begravningsplats, Kiruna kommun, 2022-04-07
Arkeologisk utredning, Kirunaprojektet ny järnväg 2005
Kiruna skogskyrkogård gestaltningsprogram 220321
Dagvatten och hydrogeologisk utredning, begravningsplats Kiruna 2021-09-17
MUR - Ny gravplats Kiruna inkl bilagor och ritningar
PM Geo Ny gravplats, Kiruna inkl bilaga
Markradon, rapport 7317
Naturvärdesinventering med bilaga

