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LÄSANVISNING
Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas, 
som följer bestämmelserna i 6 kapitlet miljö-
balken, om genomförandet av en detalj- eller 
översiktsplan kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. MKBn skall vara av sådan omfatt-
ning att konsekvenserna av planerad verksamhet 
kan bedömas och att projektets uppfyllelse av 
miljökvalitetsnormer och miljömål framgår.

Kiruna kommun har gjort bedömningen 
att ett genomförande av detaljplanerna för 
Gruvstadspark 2 etapp 1 kan leda till betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt miljö-
balkens bestämmelser krävs därför.  

Kapitel 6 Kontroll och uppföljning redogör för 
vilka tillstånd som måste sökas eller motivering 
till varför tillstånd inte behöver sökas.

Kapitel 7. Det sista kapitlet hänvisar till de refe-
renser som nyttjats i arbetet med framtagandet av 
MKBn.

Dokumentet inleds med denna läsanvisning. 
Därefter följer innehållsförteckningen och en 
sammanfattning av MKBn. 

Kapitel 1. I inledningen redovisas bakgrunden till 
detaljplanen, syftet med MKBn och de formella 
krav som styr planprocessen.

Kapitel 2. I kapitlet Genomförande och avgräns-
ning beskrivs de beslut som föregått planen och 
MKBn samt hur MKBn avgränsats, såväl geogra-
fiskt som tematiskt. Metoden för konsekvensbe-
dömning beskrivs.  

Kapitel 3 Alternativredovisning redogör 
för innebörden av nollalternativet och för 
utredningsalternativet.

Kapitel 4 Analys av miljöaspekter beskriver 
konsekvenserna av nollalternativet respektive 
detaljplanen. Först beskrivs påverkan på riks-
intressen, miljömål och miljökvalitetsnormer. 
Därefter beskrivs för varje aspekt vilka konse-
kvenser som bedöms uppstå pga genomförandet 
av detaljplanen. Här beskrivs även vilka anpass-
ningsåtgärder som inarbetats i planen för att 
mildra eventuella negativa konsekvenser. 

Kapitel 5 Samlad bedömning utgörs av en 
matris som jämför konsekvenserna för de 
beskrivna aspekterna för nollalternativet och 
planalternativet.
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SAMMANFATTNING
Bakgrund och syfte
I Kiruna finns världens största järnmalmsgruva 
under jord. När gruvbrytningen ökar sker det 
på djupet och gruvbrytningen påverkar marken 
som töjs och spricker. LKAB har ett miljövillkor 
för markpåverkan. När villkoret överskrids får 
inte marken vara planlagd för t.ex. bostäder. 
Miljövillkoret för markpåverkan måste innehållas 
för att gruvverksamheten ska kunna fortsätta, 
varför LKAB är beroende av att detaljplanerna 
inom påverkansområdet ändras till förmån för 
gruvverksamheten.

Kiruna kommun avser att upprätta detaljplaner 
som tillsammans omfattar Gruvstadspark 2. 
Syftet med planerna är att tillgängliggöra området 
för gruvbrytning på ett sätt som innebär att en 
buffertzon, gruvstadspark, kan etableras mellan 
staden och gruvan. Föreliggande MKB avser 
detaljplan för etapp 1 av Gruvstadspark 2.

Kommunen har bedömt att ett genomförande av 
planförslaget kan innebära betydande miljöpå-
verkan och genomför därför denna miljöbedöm-
ning (MKB). 

Avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB ska identifiera 
och beskriva de direkta och indirekta effekter och 

konsekvenser för människors hälsa och miljön 
som planen kan medföra. 

Frågeställningar som behandlas i denna MKB är: 

• stadsbilden 

• kulturmiljön 

• trafiksituationen inklusive farligt gods

• naturmiljön 

• förorenad mark 

• avfall

• störningar i form av buller, damm och trans-
porter i samband med rivningen 

• sociala konsekvenser  

Processer och frågor specifikt avseende rivning 
hanteras gemensamt av kommunen och LKAB i ett 
särskilt projekt.

Denna utgåva av MKB avser etapp 1 av 
Gruvstadspark 2. Etapp 1 omfattar två 
områden i Kirunas västra delar, i anslutning till 
Gruvstadspark 1 och gruvområdet.

Gruvstadsparken ska fungera som buffertzon 
mellan gruvan och staden. Enligt prognos kommer 
hälften av Gruvstadspark 2 att vara inom deforma-
tionsområdet år 2023, och större delen år 2028.

Gruvstadspark 2. Karta Kiruna kommun.
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Nollalternativ
Enligt LKABs miljövillkor måste området vara 
planlagt som gruvindustriområde när markdefor-
mationen når 2 ‰ vertikalt och 3 ‰ horisontellt. 
Nollalternativet innebär att gällande detaljplaner 
inte ändras, vilket medför stopp för gruvverksam-
heten. Stängning av gruvan medför en rad följder 
för orten, inte minst socialt och ekonomiskt. 

Påverkan på riksintressen
Hela centrala Kiruna är område av riksintresse 
för kulturmiljö. En omfattande kulturmiljöanalys 
säkerställer att Kirunas kulturarv blir en resurs i 
det framtida Kiruna. Analysen utgör ett underlag i 
handläggningen av detaljplaner.

Planområdet ligger inom riksintresse för värde-
fulla ämnen och material och inom markområde 
med värdefulla ämnen och material.  Planens 
genomförande är ett viktigt steg i att säkra den 
fortsatta gruvdriften.  

Väg E10 är av riksintresse för kommunikationer. 
En del av Hjalmar Lundbohmsvägen och 
Stationsvägen omfattas av riksintresset om inte ny 
E1o hinner anläggas innan den nuvarande måste 
stängas av.  Även järnvägen som är avvecklad eller 
håller på att avvecklas finns med på länsstyrelsens 
karta över riksintressen.

Delar av den södra delen av planområdet omfattas 
av riksintresse för totalförsvaret. Detta riksin-
tresse påverkas inte.

Mål
Uppfyllandet av följande nationella miljömål 
bedöms påverkas i positiv riktning:

2  Frisk luft, 4 Giftfri miljö, 8 Levande sjöar och 
vattendrag, 11 Myllrande våtmarker. 

Uppfyllandet av följande nationella miljömål 
bedöms påverkas delvis i positiv riktning, delvis i 
negativ riktning:

1 Begränsad klimatpåverkan, 15 God bebyggd 
miljö, 16 Ett rikt växt- och djurliv. 

Följande nationella folkhälsomål bedöms påver-
kas:

Delaktighet och inflytande i samhället, påverkas 
positivt. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
påverkas dels positivt dels negativt.

Ingen risk för överskridande bedöms föreligga för 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft eller buller.

Etapp 1 av Gruvstadspark 2 bedöms inte försämra 
de olika vattenförekomsternas status men inte 
heller förbättra möjligheterna att uppnå deras 
miljökvalitetsnormer. 
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Stadsbild
Med begreppet stadsbild avses det övergripande 
intrycket av en stads arkitektur, grönstruktur, 
infrastruktur, platsbildningar, topografi, 
vatten och liknande som tillsammans bildar 
stadslandskapet. 

Gruvstadspark 2 har delats in i 19 delområden 
som alla kan hänföras till någon av stadskaraktä-
rerna som identifierats i den tidigare Fördjupad 
översiktsplan för Kiruna centralort 2006. I etapp 1 
ingår delar av sex av dessa delområden.

Detaljplanens genomförande innebär att området 
planläggs som industrimark och att det under 
en övergångsfas kommer att utvecklas som 
parkmark. Konsekvenserna för stadsbilden av 
Gruvstadspark 2, etapp 1 blir måttliga. 

Kulturmiljö
Den pågående deformationsprocessen omformar 
staden. Miljöer och bebyggelse kommer försvinna 
eller påverkas stort. I miljökonsekvensbeskriv-
ningen för Gruvstadspark 2 etapp 1 har planom-
rådet delats in i fem geografiska delområden. 
Varje område har olika karaktärsdrag i form av 
kulturmiljö, historia och bebyggelse. Byggnaderna 
inom planområdet har graderats utifrån en 
bedömningsskala där kulturvärden delas upp i 
måttliga, höga och mycket höga kulturhistoriska 
värden.   

Planförslaget innebär att ett flertal värdebärare 
inom riksintresset för kulturmiljövården påverkas. 
Detaljplanens genomförande påverkar järn-
vägsmiljön genom att inbegripa Järnvägsparken 
och Vinterpalatset samt delar av SJ-området. 
Järnvägsparkens miljö upprätthålls genom anläg-
gande av etapp 1 av Gruvstadspark 2, men den har 
redan mist forna samband med järnvägen som 
idag är flyttad. De negativa konsekvenserna på 
riksintresset för kulturmiljövården för denna del 
bedöms bli mycket stora. 

Bebyggelse från Kirunas uppbyggnadsfas d.v.s. 
arbetarbostäderna Gula raden med tillhörande 
tomtmiljö, Gamla Konsum, SJ-bostället inom 
Bolagsområdet, samt Gamla badhuset inom 
stadsplaneområdet, påverkas av detaljplanens 
genomförande. Gula raden utgör även ett värde 
i stadens siluett och från denna miljö finns goda 
utblickar mot gruvberget. Dessa värden för riksin-
tresset går förlorade. De negativa konsekvenserna 
på riksintresset för kulturmiljövården för denna 
del bedöms bli stora

Naturmiljö, vattensystem och dagvatten
Detaljplanens genomförande påverkar i sig inte 
torrläggningen av närliggande vattensystem. 
Deformationsutbredningen medför att både 
kulverten från Luossajärvi och dagvattenledningar 
som samlar in vatten från Kiruna kommer att 

spricka i framtiden. De närliggande sjöarna 
Yli-Lombolo och Ala-Lombolo kommer på sikt 
att torka ut. Torrläggningen av Yli-Lombolo 
innebär att fågellivet där med särskilt skyddsvärda 
upphör och torrläggningen av Ala-Lombolo kan 
innebära mycket allvarliga miljökonsekvenser då 
sedimenten torrläggs och giftigt metylkvicksilver 
bildas. 

Inom gruvstadsparken kan dagvatten ledas från 
Kiruna mot Luossajoki vattensystem som ytligt 
dagvatten. Därmed förlängs sjöarnas livslängd  då 
avvattningen fördröjs, vilket är positivt. Fågellivet 
i Yli-Lombolo kommer att gynnas i ytterligare ett 
antal år och fördröjningen innebär även mer tid 
till saneringen av Ala-Lombolo.

Förorenad mark
Inom Gruvstadspark 2, etapp 1 har tre objekt 
identifierats där verksamhet som kan ha orsakat 
föroreningar har bedrivits: Kiruna brandstation, 
Kiruna busstation och del av järnvägen.  

Under Gruvstadsparkstiden finns risk för expo-
nering av föroreningar då människor kommer 
att vistas i området och mindre markarbeten kan 
förekomma. När området hamnar inom riskzonen 
och senare raszonen kommer allt grundvatten 
att rinna ner i gruvan där en exponeringsrisk 
för människor uppstår. När gruvdriften avslutas 
kommer en stor del av den jord som idag ligger i 
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markytan ha rasat ner i gruvan. Exponeringsrisker 
för människor är därför små. 

Övergripande åtgärdsmål gällande förorenad 
mark för området sätts till att: 

Området ska kunna utnyttjas för rekreation 
och barns lek med hälsorisker på låg risknivå. 
Föroreningar får inte förekomma i sådana 
mängder eller koncentrationer att om de 
transporteras ned i gruvan med grundvattnet 
medför hälsorisker i gruvan eller miljörisker 
då gruvvattnet pumpas upp och släpps ut till 
recipient. Föroreningsspridning från området 
ska inte innebära någon negativ påverkan på 
ytvattenrecipienter.    

Trafik
En ny sträckning för väg E10 planeras norr om 
Kiruna. Om den nya vägen inte är klar när nuva-
rande E10 stängs ökar trafiken på Stationsvägen 
och Hjalmar Lundbohmsvägen inom planom-
rådet. Om Hjalmar Lundbohmsvägen måste 
stängas genom gruvstadsparken innan nya E10 
är öppnad flyttas genomfartstrafiken till Adolf 
Hedinsvägen - Hjalmar Lundbohmsvägen - 
Stationsvägen - Lombololeden. Detta innebär 
under en övergångsperiod ökad tung trafik och 
även farligt gods genom de centrala delarna av 
Kiruna. Beroende på vilken typ av farligt gods 
det handlar om kan restriktioner behöva införas. 

För gods som bedöms för farligt att köras genom 
Kiruna finns möjligheten att transportera dessa på 
järnväg vilket är den säkraste lösningen.

Med minskat antal boende och verksamheter inom 
Gruvstadsparken minskar den lokala trafiken på 
sikt. 

Avfall
De omfattande rivningarna av bebyggelse och 
infrastruktur kommer att alstra stora mängder 
rivningsmaterial av olika avfallsslag. Allt avfall 
hanteras och tas omhand med hänsyn till använd-
barhet och farlighet.  Farligt avfall ska utsorteras 
från övrigt avfall. Farligt avfall förvaras väder-
skyddat och på sådant sätt att obehöriga inte kan 
komma åt det. Farligt avfall får inte blandas.

Störningar
Avståndet mellan bebyggelsen och gruvverksam-
heten ökar i och med att området omvandlas 
till gruvstadspark. Bullerpåverkan från LKAB:s 
verksamheter kommer därför att minska.

Trafik från gator som stängs leds om inom befint-
ligt gatunät. Genomfartstrafiken kan under en 
övergångsperiod komma att ledas genom staden 
och då medföra ökad risk för bullerstörning.

Under rivningstiden kommer fastigheter att 
utsättas för ökat buller och ökade vibrationer 
vilket kan leda till störningar. 

Sociala aspekter.
Den samhällsomvandling som etapp 1 av 
Gruvstadspark 2 är en del av är av sådan omfatt-
ning att ingen i Kiruna lämnas ingen oberörd. I 
etapp 1 kommer ett antal människors bostäder, 
arbetsplatser och samlingspunkter att successivt 
flyttas till nya lägen. Stadsomvandlingen innebär 
mycket oro och stress för många kirunabor och 
de känsliga grupper som finns drabbas extra hårt. 
Alternativet till detaljplan för gruvstadspark är 
att gruvan tvingas lägga ned driften, vilket skulle 
betyda att en stor del av Kirunas befolkning, direkt 
eller indirekt, skulle bli av med sin försörjning.

Omvandlingen av området till gruvstadspark 
innebär att de som bor närmast den nya utkanten 
av staden får en parkmiljö som närmsta granne 
istället för ett industriområde.   

(65)
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1. INLEDNING                                                       

1.1 Bakgrund och syfte          
Bakgrund
Gruvbrytningen

I Kiruna finns världens största järnmalms-
gruva under jord. Gruvbrytningen sker i en 
malmkropp som lutar in under Kiruna tätort. 
Malmfyndigheten är ca 4 km lång, minst 1500 
m djup och ca 80 m bred. Den är skivformig 
och stupar från berget Kiirunavaara in mot 
bebyggelsen i Kiruna. När gruvbrytningen ökar 
sker det på djupet och gruvbrytningen påverkar 
marken som töjs och spricker. LKAB har ett 
miljövillkor för markpåverkan. Villkoret säger: 
”Kiirunavaaragruvan får ej brytas på ett sådant 
sätt eller ges en sådan utformning att markytan 
utanför Kiirunavaaras gruvindustriområde, 
definierat enligt gällande detaljplan, påverkas med 
mer än 2 promille i vertikal led eller 3 promille 
i horisontal led…”. När villkoret överskrids får 
inte marken vara planlagd för t.ex. bostäder. 
Miljövillkoret för markpåverkan måste innehållas 
för att gruvverksamheten ska kunna fortsätta i 
Kiruna, varför LKAB är beroende av att detaljpla-
nerna inom påverkansområdet ändras till förmån 
för gruvverksamheten. Figur 1.1.1 Princip för gruvbrytningen i Kiruna. 

Illustration LKAB.

LKAB har tagit fram en flyttidplan som visar när 
olika områden behöver utrymmas. Den utgår dels 
ifrån markdeformationer och miljövillkor och dels 
ifrån kommunens plan för uppbyggnad av nytt 
centrum. På så sätt skapas en förutsägbarhet för 
invånarna.

Detaljplaneringen

Kiruna kommun avser att upprätta flera 
detaljplaner som tillsammans omfattar 
Gruvstadspark 2. Syftet med planerna är att 
hantera avvecklingen av delar av Kiruna tätort för 
att tillgängliggöra området för gruvbrytning. Detta 
avses ske på ett sätt som innebär att en buffertzon, 
gruvstadspark, kan etableras mellan staden och 
gruvan. 

Gruvstadspark 2 sträcker sig från delar av 
SJ-området i nordväst till naturområdet söder om 
brandstationen i sydöst och omfattar stora delar 
av nuvarande stadskärna med bl.a. handelsom-
råde, kyrkan och gymnasieskolan. Flera viktiga 
samhällsfunktioner som avvecklas kommer att 
omlokaliseras till den nya stadskärnan i öster.

Det aktuella planområdet, Gruvstadspark 2 
etapp 1, omfattar de delar av gruvstadparken 
som först kommer att påverkas av markdeforma-
tionerna i den nordvästra sant den södra delen 
av Gruvstadspark 2, se figur 1.1.2. Planområdet 
ligger inom område av riksintresse enligt 3:e 
kapitlet miljöbalken (MB) för kulturmiljö och 
värdefulla ämnen och material. Väg E10 som på en 
delsträcka går genom området utgör riksintresse 
för kommunikationer.

Kommunen har bedömt att ett genomförande 
av planerna för Gruvstadsparken kan innebära 
betydande miljöpåverkan och genomför därför 
denna miljöbedömning (MKB). Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning i ett yttrande 1 juni 
2015.

Syfte
Syftet med miljöbedömningen är enligt 6 kap 11 
§ miljöbalken (MB) att integrera miljöaspekter i 
planerna så att en hållbar utveckling kan främjas. 
Under miljöbedömningsprocessen ska den 
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betydande miljöpåverkan som planernas genom-
förande kan antas medföra identifieras, beskrivas 
och bedömas. Miljökonsekvensbeskrivningen, 
härefter förkortat MKB, är dokumentet som 
redovisar de negativa och positiva miljöeffekter 
som planerna kan antas medföra. 

Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra för 
att markens användning successivt ska kunna 
förändras från stadsbebyggelse till industrimark/
gruvstadspark. Detta är nödvändigt för att säkra 
möjligheterna till fortsatt gruvbrytning. 

För att markens användning ska kunna förändras 
under tid och att ingen ska behöva ha gruvan som 
granne arbetar Kiruna kommun och LKAB till-
sammans med en gruvstadspark. Denna fungerar 
som en bufferzon och anläggs i gränsområdet 
mellan staden och gruvan. 

1.2 Formella krav
EG-direktivet om miljöbedömningar av planer 
och program har införlivats i svensk lagstift-
ning genom ändring av bland annat plan- och 
bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) 2004 samt 
genom ändringar i förordningen om miljökonse-
kvensbeskrivningar (MKB) 2005. 

Inom PBL berörs översiktsplaner och detaljplaner. 
Detaljplaner skall alltid behovsbedömas. Denna 
behovsbedömning ska göras utifrån de kriterier 

som finns i bilaga 4 till MKB-förordningen och 
innebär en bedömning av om detaljplanen innebär 
betydande miljöpåverkan eller ej. Bedömningen 
utgår ifrån planens karakteristiska egenskaper 
samt typen av påverkan och det område som kan 
antas bli påverkat. Både enskilda och samman-
vägda aspekter bedöms och om planens genomför-
ande visar på betydande miljöpåverkan krävs en 
miljöbedömning enligt 6 kap. 11-18§§ och 6 kap. 
22§ MB.

Om man i behovsbedömningen kommit fram 
till att detaljplanen innebär betydande miljöpå-
verkan skall miljöbedömning göras enligt 6 kap. 
11 § MB. Miljöbedömningen står för processen i 
vilken miljökonsekvensbeskrivning utarbetas. I 
miljöbedömningen ingår bland annat att samråd 
genomförs, att miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas och att resultaten av dessa beaktas i 
beslutsprocessen samt att information om beslut 
lämnas. 

Miljöbedömningen delas in i avgränsning, analys, 
miljökonsekvensbeskrivning, samrådsutställning 
och antagande. Därefter skall kommunen följa upp 
miljöpåverkan till följd av planens genomförande.
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Figur 1.1.2 Detaljplaneområdet: Gruvstadspark 2, 
etapp 1.
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Figur 2.1.1. Karta över Gruvstadspark 1 (streckad 
gul gräns) och ungefärlig avgränsning av 
Gruvstadspark 2 (heldragen orange gräns). 
Karta Kiruna kommun.

2. GENOMFÖRANDE 
OCH AVGRÄNSNING       

2.1 Planbeslut
Kommunstyrelsen har 2015-10-05, § 279, 
gett i uppdrag åt stadsbyggnadsförvaltningen 
att påbörja arbetet med detaljplaner för 
Gruvstadspark 2.

2.2 Behovsbedömning
Enligt 4 kap. 34, 35 §§ Plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) ska en MKB upprättas som 
följer bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken, 
om genomförandet av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan så 
som avses i 4 § Förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivning.

En behovsbedömning är gjord av Kiruna kommun 
2015-04-15 där bedömningen är att ett genomför-
ande av planen kan leda till betydande miljöpå-
verkan enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken. En miljöbe-
dömning enligt miljöbalkens bestämmelser krävs 
därför. Länsstyrelsen har i ett yttrande 2015-06-01 
svarat att de delar kommunens bedömning. 

2.3 Avgränsning
Tematisk avgränsning
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
är att identifiera och beskriva de direkta och 
indirekta effekter och konsekvenser för männ-
iskors hälsa och miljön som planen kan medföra. 
Länsstyrelsen framförde i samrådsyttrande om 

avgränsning av MKB (2015-12-22) synpunkten att 
det är fördelaktigt att belysa miljökonsekvenserna 
i ett vidare perspektiv än vad som blir fallet för 
enskilda detaljplaner. Kiruna kommun, samt 
länsstyrelsen finner flera aspekter som viktiga att 
fokusera på i MKBn. 

Frågeställningar som kommunen och länssty-
relsen anser motiverade att behandla i denna MKB 
är: 

• stadsbilden 

• kulturmiljön 

• trafiksituationen inklusive farligt gods

• naturmiljön 

• förorenad mark 

• avfall

• störningar i form av buller, damm och trans-
porter i samband med rivningen 

• sociala konsekvenser  

Processer och frågor specifikt avseende rivning 
hanteras gemensamt av kommunen och LKAB i ett 
särskilt projekt.
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Figur 2.3.1. Karta över aktuellt planområde, etapp 1 av Gruvstadspark 2. 

Rumslig avgränsning
Denna MKB behandlar etapp 1 av Gruvstadspark 
2. Etapp 1 omfattar två områden i Kirunas västra 
delar, i anslutning till Gruvstadspark 1 och gruv-
området, se figur 2.3.1.

Effekter och konsekvenser beskrivs och bedöms 
för plan- och influensområdet. Detaljplanen kan 
endast reglera användningen av mark och vatten 
inom planområdet, därmed föreslås åtgärder 
endast för detaljplanelagt område. Kumulativa 
effekter av närliggande befintliga och planerade 
verksamheter behandlas översiktligt.

För en helhetsbedömning av de förändringar som 
kommer att ske i Kiruna hänvisas till ”Fördjupad 
översiktsplan för Kiruna centralort” (2014).

Tidsmässig avgränsning
Avgränsning i tid innebär att de frågeställningar 
som görs i MKBn rör sig inom ett visst tidsinter-
vall. Gruvstadsparken ska fungera som buffertzon 
mellan gruvan och staden. När deformationerna 
i marken blir så stora att det innebär en risk för 
människor att vistas i området kommer gruv-
stadsparken att omformas till industriområde som 
allmänheten inte har tillträde till. Enligt prognos 
kommer större delen av planområdet att vara 
inom deformationsområdet år 2023.
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Figur 2.4.1.  Graf som illustrerar förhållandet 
mellan intressets värde, påverkans omfattning 
och storleken på bedömd konsekvens.

Obetydliga konsekvenser; Obetydlig påverkan 
på värden av riksintresse eller lokalt/regionalt 
intresse.

Positiva konsekvenser; Konsekvenser som 
förbättrar värden av riksintresse eller lokalt-/
regionalt intresse.

Osäkerheter
Under respektive miljöaspektavsnitt beskrivs de 
brister i underlag eller andra osäkerheter och 
svårigheter som kan ha påverkat bedömningen.

Förändringar under MKB-processen
Innehållet i detta samrådsförslag till MKB har 
vuxit fram under ett processarbete inom ramen för 
det tidiga detaljplanearbetet. Under planprocessen 
är det inte uteslutet att nya frågor kan behöva 
utredas och läggas till i takt med att kunskapen 
kring respektive område ökar.

2.4 Konsekvensbedömning
En konsekvensbedömning görs genom en 
sammanvägning av det berörda intressets värde 
och av ingreppets eller störningens omfattning. 

Betydande påverkan; Värden som utgör grund 
för utpekandet av objektet försvinner. 

Begränsad påverkan; Objektets värden finns 
kvar men minskar generellt eller delar av värdena 
försvinner.

Liten påverkan; Delar av objektets värden 
minskar.

Konsekvensen beskrivs i fem graderingar. Där 
inte annat anges avses negativ konsekvens. 
Positiva konsekvenser lyfts fram och tydliggörs. 
Bedömningen obetydliga konsekvenser används 
då inga eller obetydliga miljökonsekvenser 
bedöms uppstå.

Stora konsekvenser; Betydande eller 
begränsad påverkan på riksintresse, eller bety-
dande påverkan på värden av lokalt/regionalt 
intresse. 

Måttliga konsekvenser; Liten påverkan på 
värden av riksintresse eller begränsad påverkan på 
värden av lokalt/regionalt intresse. 

Små konsekvenser; Liten påverkan på värden 
av lokalt/regionalt intresse. 
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3. ALTERNATIV-   
 REDOVISNING

3.1 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att gällande detaljplaner 
inte ändras. Enligt miljövillkoret för markpå-
verkan (Svea Hovrätt Miljööverdomstolen 2009-
06-25 i dom M 6542-08) måste området vara 
planlagt som för gruvindustrin när markdefor-
mationen når 2 ‰ vertikalt och 3 ‰ horisontellt. 
Detta medför att markytan inte får påverkas och 
att malmbrytning inte får ske under marken i 
området. Det skulle medföra stopp av gruvverk-
samheten, med en rad följder för orten. 

Störningar
Buller och damning från LKAB: s verksamheter 
ovan mark kommer att upphöra eller minska i och 
med att underjordsverksamheten i gruvan upphör.

Framtida trafikmängd beräknas vara ungefär 
samma som idag eller minska, vilket innebär 
oförändrat eller minskat trafikbuller.

Luftföroreningar
Minskade eller upphörda verksamheter inom 
LKABs industriområde innebär minskade utsläpp 
till luft. Den sannolikt minskade trafikintensiteten 
innebär också minskade utsläpp till luft. 

Vibrationer och markrörelser
Vibrationer och markrörelser inom planområdet 
sker på grund av sprängningar i gruvan och sätt-
ningar i berget. Då verksamheten i gruvan upphör 
upphör också vibrationerna och markrörelserna. 

Sociala och ekonomiska aspekter
Då verksamheten i gruvan upphör eller minskas 
drastiskt kommer Kiruna att mista en stor mängd 
arbetstillfällen. Många Kirunabor kommer att vara 
tvungna att flytta för att hitta arbete på annan 
ort. Underlaget för handel och service minskar, 
med troliga nedläggningar som följd. Det medför 
ytterligare förlorade arbetstillfällen, som tvingar 
ytterligare innevånare att flytta från staden. 
Kiruna kommun förlorar en betydande del av sina 
skatteinkomster, vilket försvårar möjligheterna att 
hålla en god servicenivå i kommunen.

Dag- och grundvatten
Ingen förändring av förhållandena för dag- eller 
grundvattnet uppstår.

Infrastruktur
Nuvarande E10 ligger inom område planlagt för 
industri. När markdeformationerna påverkar 
området behöver trafiken omledas, vilket kan 
leda till ökad trafik på Stationsvägen och Hjalmar 
Lundbohmsvägen inom planområdet. Hjalmar 
Lundbohmsvägen vägen kommer då förmodligen 

åter att bli en del av E10. Åtgärder kan då komma 
att krävas både på väg och bostadsbyggnader.

Avfall och matjord
I nollalternativet tas avfall omhand på samma sätt 
som i utredningsalternativet. 

Förorenad mark
Risken för spridning av föroreningar till omgiv-
ningen är aktuell även för nollalternativet. Det 
innebär att behovet av att undersöka potentiellt 
förorenade områden är i stort sett detsamma som 
för gruvstadspark. 

Kulturmiljön
Nuvarande planbestämmelser kvarstår. Inga idag 
skyddade byggnader rivs. Utflyttning från staden 
kan medföra att byggnader överges och lämnas att 
förfalla.

Stadsbild
Nollalternativet innebär ingen omedelbar föränd-
ring av stadsbilden. Utflyttning från staden kan 
dock medföra att byggnader överges och lämnas 
att förfalla och att offentlig mark inte längre 
underhålls, vilket får negativa konsekvenser för 
stadsbilden.
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3.2 Detaljplaneförslaget                                                       
Gruvstadspark
Begreppet Gruvstadspark

En stor del av Kiruna stad måste flyttas till följd 
av gruvans utbredning under marken.  
Gruvbrytningen skapar deformationer i marken 
som leder till att nuvarande stadskärna och delar 
av den omkringliggande bebyggelsen måste 
avvecklas.  

LKAB tar fram prognoser som visar var och när 
marken kan förväntas deformeras. Villkoret för 
markdeformationer enligt LKAB:s miljötillstånd 
innebär att marken måste detaljplaneläggas för 
gruvindustri för att villkoret inte ska överträdas.

Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra 
att markens användning successivt ska kunna 
förändras från stadsbebyggelse till gruvstadspark/
industrimark. För att markens användning ska 
kunna förändras under tid och för att ingen ska 
behöva ha gruvan som granne planläggs en gruv-
stadspark. Denna fungerar som en bufferzon och 
anläggs i gränsområdet mellan staden och gruvan.

Begreppet gruvstadspark innebär att Kiruna 
kommun och LKAB tillsammans har en ambition 
att pågående markanvändning ska kunna fort-
sätta en tid, trots att området är detaljplanelagt 
som industrimark. Detta innebär att byggnader, 

tekniska anläggningar, utemiljöer och kommu-
nikationer hålls i gott skick. När husen rivs eller 
flyttas kan området fortfarande vara tillgängligt 
för allmänheten under en tid eftersom det första 
som påverkas av markens rörelser är ledningarna 
i marken.   

Gruvstadsparken flyttas in mot staden i etapper i 
takt med att markdeformationerna från gruvan. 
Syftet är att gruvstadsparken ska fortsätta att 
vara ett attraktivt område under hela tiden det är 
bebott, under tiden det delvis är bebott och även 
efter att alla har flyttat ut från området.  

I samband med att bostäder och verksamheter 
inom gruvstadsparksområdet avvecklas, förändras 
användningen inom området först till parkmiljö. 
Området är till för allmänheten och anpassas 
både efter hur det ser ut idag och för att kunna 
fungera med ny användning - gruvstadspark. 
Gruvstadsparken syftar till att fungera som 
en trevlig och användbar miljö mellan staden 
och gruvan. Områdena kommer att skötas och 
underhållas under hela tiden som de fungerar som 
gruvstadsparker.

Detaljplaner för Gruvstadspark 2
Kiruna kommun avser att upprätta flera 
detaljplaner som tillsammans omfattar 
Gruvstadspark 2 (figur 3.2.1). Syftet med planerna 
är att hantera avvecklingen av delar av Kiruna 
tätort för att tillgängliggöra området för gruvbryt-
ning. Detta avses ske på ett sätt som innebär att en 
buffertzon, gruvstadspark, kan etableras mellan 
staden och gruvan. 
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Figur 3.2.1. Ungefärlig avgränsning av 
Gruvstadspark 2. Karta Kiruna kommun. Figur 3.2.2 Etapp 1 av Gruvstadspark 2.

Detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 1
Etapp 1 behandlar den del av Gruvstadspark 2 
som ligger närmast gruvans deformationer och 
därför kommer att påverkas först (figur 3.2.2).  
Området utgörs av nordvästra och södra delarna 
av Gruvstadspark 2 och omfattar bostadsbe-
byggelse, hotell, busstation, räddningstjänstens 
anläggning, parker och natur.

Detaljplanen möjliggör för markanvändningen 
industrimark, gruvstadspark och reglerar vad 
som ingår i detta. Genomförandet av planen med 
förvärv och så småningom avveckling av befintliga 
byggnader hanteras av LKAB i nära samarbete 
med kommunen. 
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4. ANALYS AV MILJÖ-
ASPEKTER                         

4.1 Påverkan på riksintressen 
Påverkan på riksintressen beskrivs med avseende 
på hela Gruvstadspark 2.

Påverkan på riksintresse för kulturmiljö 
(3:6 MB)
Hela centrala Kiruna är område av riksintresse för 
kulturmiljö enligt MB 3 kap 6§.  Motivering till 
riksintresset:

Stadsmiljö och industrilandskap från 1900-talets 
början där tidens ideal för ett mönstersamhälle 
förverkligades på ett unikt sätt i det oexploate-
rade fjällandskapet. Staden Kiruna grundades 
på landets då största industriella satsning, 
gruvbrytningen i de norrbottniska malmfälten, 
och har utvecklats till ett centrum för norra 
Norrlands inland. 

De stora förändringarna som Kiruna står inför 
kommer att påverka de kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna och miljöerna i olika utsträckning. 
Viss bebyggelse kommer att försvinna från sin 
nuvarande placering och miljö. För att säkerställa 
att Kirunas kulturarv blir en resurs i det framtida 
Kiruna i samband med stadsomvandlingen har 
arbetet med framtagande av en kulturmiljöanalys 

pågått i kommunen mellan åren 2005-2013 
(Etapp 1 och Etapp 2 sammanfattas i DIVE-analys 
2014). I kommunens Fördjupade översikts-
plan (FÖP 2014) poängteras att denna analys 
ska utgöra ett underlag i handläggningen av 
detaljplaner.

Gruvan och dess industriella lämningar är även 
den en värdefull miljö i riksintresseområdet. Men 
gruvverksamheten innebär att industrin tar allt 
mer mark i anspråk vilket sker på bekostnad av 
riksintressets övriga innehåll. Riksintressemiljön 
fragmenteras successivt på värdefulla områden 
vilket avsevärt försvårar möjligheten att förstå 
helhetsmiljön. 

Se vidare kapitel 4.5 Kulturmiljö.

Påverkan på riksintresse för värdefulla 
ämnen och material (3:7 MB)
Planområdet ligger inom riksintresse för värde-
fulla ämnen och material och inom markområde 
med värdefulla ämnen och material.  Planens 
genomförande är ett viktigt steg i att säkra den 
fortsatta gruvdriften. Konsekvenserna för riksin-
tresset blir därför positiva.

Påverkan på riksintresset hanteras således inte 
vidare i MKBn. 
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Figur 4.1.1. Riksintresse för kulturmiljö och för 
värdefulla ämnen och mineraler.
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Påverkan på riksintresse för kommunika-
tioner (3:8 MB) 
Väg E10 är av riksintresse för kommunikationer. 
En del av Hjalmar Lundbohmsvägen och 
Stationsvägen omfattas av riksintresset då de är 
planerade som eventuella ersättningsvägar för 
E10. Detta blir endast aktuellt om inte ny E1o 
hinner anläggas innan den nuvarande måste 
stängas av.

Se vidare kapitel 4.10 Trafik.

Även  järnvägen i norr och söder som är avvecklad 
eller håller på att avvecklas finns med på länssty-
relsens karta över riksintressen.

Påverkan på riksintresse för totalförsva-
ret (3:9 MB) 
Delar av den södra delen av planområdet omfattas 
av riksintresse för totalförsvaret. Riksintresset 
avser influensområde  för buller,  säkerhet  eller  
annan  aspekt.  Alla  plan-  och  lovärenden  inom  
området  remitteras  till  Försvarsmakten. Då inga 
nya byggnader eller verksamheter kommer att 
tillåtas inom området påverkas inte riksintresset.

Påverkan på riksintresset hanteras således inte 
vidare i MKBn.  

Figur 4.1.2. Riksintresse för  kommunikationer.
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4.2 Måluppfyllelse 
Påverkan på miljömål, folkhälsomål och miljökva-
litetsnormer avser hela Gruvstadspark 2. 

Nationella miljömål
Riksdagen har antagit sexton miljökvalitetsmål. 
Arbetet med de sexton miljökvalitetsmålen vilar 
på fem grundläggande värden. En miljömässigt 
hållbar utveckling ska:

• främja människors hälsa

• värna biologisk mångfald och andra 
naturvärden

• ta tillvara de kulturhistoriska värdena

• bevara ekosystemens långsiktiga 
produktionsförmåga

• trygga en god hushållning med 
naturresurserna.

Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade 2013 att 
anta de nu gällande nationella miljökvalitetsmålen 
även som regionala miljömål. 

Av de sexton miljömålen bedöms följande 
påverkas av detaljplanen:

1. Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i 
enlighet med FN:s ramkonvention för klimatför-
ändringar stabiliseras på en nivå som innebär 

att människans påverkan på klimatsystemet inte 
blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt 
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och 
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 
Sverige har tillsammans med andra länder ett 
ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Under avvecklingsfasen kommer transporter och 
annat avvecklingsarbete bidra till CO2-utsläpp. 
Under perioden då området kommer fungera som 
gruvstadspark kommer växtligheten få något mer 
utrymme när byggnader och hårdgjorda ytor rivs, 
och med det ta upp mer CO2 inom området än tidi-
gare. Projektet bedöms ha både negativ och positiv 
påverkan på klimatet, båda i mindre omfattning. 

2. Frisk luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt 
djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Under avvecklingsfasen kommer damm att bildas 
och spridas i luften. Under perioden området 
fungerar som grönområde kommer växtligheten 
attbidra positivt till luftkvalitén. Dessutom 
kommer gruvstadsparken att fungera som 
buffertzon mellan staden och industriområdet, 
vilket också är positivt för luftkvalitén i Kiruna 
stad.  Under en övergångsperiod kan E10 ledas 
om till befintligt gatunät (”plan B”), vilket medför 

tillfälligt och lokalt ökade utsläpp från trafik inom 
stadsbebyggelsen.

4. Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats 
i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mång-
falden. Halterna av naturfrämmande ämnen 
är nära noll och deras påverkan på människors 
hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna 
av naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna.

Inom området finns förorenad mark, som inom 
ramen för projektet kommer saneras, vilket 
kommer minska mängden gifter i miljön. 

8. Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt håll-
bara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas.

Efterhand torrläggs våtmarker och sjöar i 
sprickzonen på grund av gruvverksamheten. I 
gruvstadsparken finns möjlighet att leda dagvatten 
från Kiruna, som ytliga dagvatten, mot Luossajoki 
vattensystem och  därmed fördröja effekterna av 
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att sediment i Ala-Lombolo torrläggs och ger ökad 
bildning och spridning av giftigt metylkvicksilver. 
Viktigt är att skyddsåtgärden ligger i linje med 
kommunens åtgärdsalternativ för Ala-Lombolo.

11. Myllrande våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värde-
fulla våtmarker bevaras för framtiden.

Markdeformationen som sker på grund av gruv-
verksamheten påverkar Luossajoki vattensystem 
som får allt mindre tillrinnande vatten. Efterhand 
torrläggs våtmarker och sjöar i sprickzonen. I 
gruvstadsparken finns möjlighet att leda dagvatten 
från Kiruna, som ytliga dagvatten, mot Luossajoki 
vattensystem och  därmed förlänga sjöarnas 
livslängd och fördröja avvattningen. Framförallt 
skulle fågellivet i Yli-Lombolo gynnas i ytterligare 
ett antal år.

15. God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas.

Den bebyggda miljön avvecklas, och istället tas 
en gruvstadspark fram. Utformningen av parken 
kommer ta hänsyn till estetiska värden och rekre-
ationsvärden värden. Gruvstadsparken kommer 
också fungera som buffertzon mellan industri-
området och staden, och på så sätt bidra positivt 
till den kvarvarande bebyggda miljön. Rivning av 
välfungerande bebyggelse motverkar målet.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer 
och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva 
i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.

För att bland annat bidra till ett rikt växt- och 
djurliv kommer befintliga träd och buskar att 
sparas, och bli en del av områdets parkmiljö. 
Det kan dock bli aktuellt att flytta vissa träd till 
Kirunas nya centrum. 

I och med att bebyggelsen avvecklas kommer vilda 
djur och växter få mer utrymme vilket kommer 
att bidra positivt till den biologiska mångfalden. I 

gruvstadsparken finns möjlighet att leda dagvatten 
från Kiruna, som ytligt dagvatten, mot Luossajoki 
vattensystem och  därmed förlänga sjöarnas 
livslängd och fördröja avvattningen. Framförallt 
gynnas fågellivet i Yli-Lombolo i ytterligare ett 
antal år.

Övriga miljömål (3. Bara naturlig försurning, 5. 
Skyddande ozonskikt, 6. Säker strålmiljö, 7. Ingen 
övergödning, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. 
Hav i balans samt levande kust och skärgård, 12. 
Levande skogar, 13. Ett rikt odlingslandskap och 
14. Storslagen fjällmiljö) bedöms inte beröras av 
planen.

Nationella folkhälsomål
Utvecklingen av hälsan i befolkningen är centralt 
för en hållbar samhällsutveckling och för männ-
iskors välbefinnande. Det övergripande nationella 
målet för folkhälsoarbetet i Sverige är ”att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen”. Det finns elva 
nationella folkhälsomål. Mer information om 
folkhälsomålen finns på Folkhälsomyndighetens 
hemsida (www.folkhalsomyndigheten.se). Två 
av målen har ansetts relevanta för etapp 1 av 
Gruvstadspark 2.

• Delaktighet och inflytande i samhället

• Ekonomiska och sociala förutsättningar
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Övriga folkhälsomål (Barn och ungas uppväxt-
villkor, Hälsa i arbetslivet, Miljöer och produkter, 
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Skydd mot 
smittspridning, Sexualitet och reproduktiv hälsa, 
Fysisk aktivitet, Matvanor och livsmedel samt 
Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) 
bedöms inte beröras av detaljplanen.

Delaktighet och inflytande i samhället

Rätten till delaktighet och inflytande i ett demo-
kratiskt samhälle gäller oavsett kön, könsuttryck, 
etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsätt-
ning, sexuell läggning eller ålder.

För att uppnå en god hälsa på lika villkor i hela 
befolkningen, ska särskild vikt läggas vid att 
stärka förmågan och möjligheten till social och 
kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt 
utsatta personer samt vid barns, ungdomars och 
äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i 
samhället.

För att känna samhörighet med samhället behöver 
människor ha rätten och möjligheten att påverka 
sina egna livsvillkor och samhället som de lever i. 
Brist på makt och möjligheter att påverka har ett 
samband med hälsa.

Ur ett folkhälsoperspektiv är det av största vikt 
att kommuninvånarna görs delaktiga i omvand-
lingsprocessen av Kiruna stad och Gruvstadspark 

2, vilket bland annat sker via information genom 
olika kanaler och samrådsmöten. 

Planen bedöms bidra positivt till folkhälsomålet 
”delaktighet och inflytande i samhället”.

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Ekonomiska resurser som inkomster och ekono-
miska tillgångar är bland de mest betydelsefulla 
faktorerna för hälsa. Personer med hög inkomst 
rapporterar ett gott hälsotillstånd i större 
utsträckning än personer med låg inkomst. Det 
här sambandet mellan inkomst och hälsa är 
mycket tydligt och brukar benämnas den sociala 
hälsogradienten.

Planläggningen av gruvstadsparken är en förut-
sättning för fortsatt gruvbrytning, vilket utgör den 
viktigaste ekonomiska basen i Kiruna. En stor del 
av befolkningen får sina inkomster direkt eller 
indirekt från gruvindustrin. Gruvstadsparken är 
samtidigt ett led i att människor tvingas flytta från 
sina bostäder, i många fall till boenden med högre 
kostnader.

Under perioden då etapp 1 av Gruvstadspark 2 
kommer vara tillgänglig för allmänheten, kommer 
den vara tillgänglig för alla, oavsett ekonomiska 
resurser. Förhoppningen är att gruvstadsparken 
ska användas av alla i samhället, vilket bidrar till 
ett ökat välbefinnande i hela befolkningen. 

Planen bedöms bidra såväl positivt som negativt 
till folkhälsomålet ”ekonomiska och sociala 
förutsättningar”.

Påverkan på miljökvalitetsnormerna
Syftet med miljökvalitetsnormerna är att komma 
till rätta med hälso- och miljöpåverkan från så 
kallade diffusa utsläpp, till exempel utsläpp från 
trafik och jordbruk. Miljökvalitetsnormerna 
reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås 
till en viss tidpunkt. Det finns normer för luft, 
buller och vattenkvalitet. Mer finns att läsa på 
Naturvårdsverkets hemsida (www.naturvards-
verket.se). 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft regleras i 
luftkvalitetsförordningen (2010:477). De flesta 
normerna är så kallade gränsvärdesnormer (G) 
som ska följas, medan några är så kallade målsätt-
ningsnormer (M) som ska eftersträvas. Normerna 
baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv.

Inga nya utsläppskällor uppstår på grund av etapp 
1 av Gruvstadspark 2. Allt eftersom bebyggelse 
och verksamheter avvecklas minskar trafiken 
och därmed utsläppen till luft i området. Under 
en övergångsperiod kan trafiken i området öka 
om E10 leds om till befintligt gatunät (”plan B”). 
Ingen risk för överskridande bedöms föreligga.
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Miljökvalitetsnormer för buller

Miljökvalitetsnormen för buller regleras i förord-
ning (2004:675) om omgivningsbuller. Normen 
är en  målsättningsnorm - ”det ska eftersträvas att 
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa”. Det finns alltså inga specifika 
värden. Däremot finns det riktvärden för vägtrafik, 
och för LKABs verksamhet. 

För buller från spårtrafik och vägar gäller att 
bullret inte får överskrida 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 
dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal 
ljudnivå vid en uteplats i anslutning till byggnad. 
Trafik omfördelas inom befintligt vägnät. Under 
en övergångsperiod kan genomfartstrafik komma 
att omlokaliseras från befintlig E10 till befintligt 
gatunät. Bullerskyddsåtgärder kan då komma att 
krävas för att miljökvalitetsnormen för buller från 
vägtrafikbuller inte ska överskridas. 

Gruvstadsparken tillför ingen ny bullerkälla och 
kommer att utgöra en buffert mot befintlig indus-
triverksamhet och järnväg.

Ingen risk för överskridande bedöms föreligga för 
etapp 1 av Gruvstadspark 2. 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser 
om kvalitén på miljön i en vattenförekomst. Vissa 
undantag kan dock ges. Miljökvalitetsnormer 
för vatten fastställs med stöd av 5 kap MB, enligt 
vattenförvaltningsförordningen och Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 
samt HVMFS 2015:4. Vattenförekomsterna som 
berörs inom planens påverkansområden är vatten-
draget Luossajoki, samt sjöarna Yli-Lombolo och 
Ala-Lombolo. De är alla påverkade av övergöd-
ning, syrefattiga förhållanden, miljögifter samt 
förändrade habitat genom fysisk påverkan. 

Vattenförekomsterna klassades alla år 2009 till 
måttlig ekologisk status, baserat på hydromorfo-
logi och/eller vattenkemi. Till år 2027 ska de ha 
uppnått en god ekologisk status, då det inte anses 
möjligt att nå god status till år 2021. 

Utvecklingen av Gruvstadspark 2 etapp 1 bedöms 
inte  försämra de olika vattenförekomsternas 
status, men inte heller förbättra den och målet att 
uppnå en god ekologisk status år 2027 kommer 
inte att uppfyllas. Omkring år 2050 kommer 
vattenförekomsterna att försvinna på grund av 
gruvbrytningen.
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4.3 Stadsbild
Begreppet stadsbild
Med begreppet stadsbild avses det övergripande 
intrycket av en stads arkitektur, grönstruktur, 
infrastruktur, platsbildningar, topografi, vatten 
och liknande som tillsammans bildar stads-
landskapet. I detta innefattas stadens siluett, 
utblickar mm. I MKB för detaljplanen behandlar 
beskrivningen av stadsbilden det område som 
detaljplanen omfattar och dess influensområde, 
d.v.s. påverkan på Kirunas stadsbild när området 
avvecklas och gruvstadsparken etableras. 

Metod
Det finns flera visuella analysmetoder som tar sin 
utgångspunkt i det som är visuellt observerbart för 
att kartlägga estetiska kvaliteter i omgivningen. 
Platsen beskrivs med begrepp som skala, struktur, 
rumslighet, rumsavgränsningar m.m.

Stadsbildsanalysen för etapp 1 av Gruvstadspark 
2 anknyter i sin metod och upplägg till den 
fördjupade översiktsplanens (2006) stadsmil-
jöanalys. Den utgår från i huvudsak samma 
nyckelegenskaper som i stadsmiljöanalysen, men 
med begränsning till att behandla de visuella 
aspekterna av stads- och landskapsmiljön.

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i en genomgång 
av kartor, foton, planer och handlingar som under 

de senaste åren har arbetats fram angående 
Kirunas stadsmiljö och bebyggelse. Platsbesök har 
genomförts i februari 2016.

Historik
Det industriella utvinnandet av järnmalm och 
järnvägens tillkomst har varit förutsättningarna 
för Kirunas framväxt som stad. Den berömda 
stadsplanen från år 1900 av Per O Hallman och 
Gustaf Wickman utnyttjar optimalt den sydvända 
fjällsluttningens klimatförutsättningar. 

Kiruna beskrivs som ett mönstersamhälle och ett 
unikt samhällsbygge som växt fram kring sekel-
skiftet 1900. Gruvdisponent Hjalmar Lundbohm 
betraktas som samhällets skapare, och vars 
intresse för konst och arkitektur även avspeglas i 
bebyggelsen. Genom gruvbolagets försorg satsades 
stora resurser på att uppföra arbetar- och tjäns-
temannabostäder samt offentliga inrättningar av 
hög arkitektonisk kvalitet. Bolagsområdet kom att 
präglas av ett anglosaxiskt trädgårdsstadsideal. 
I centrum fick stadsplanen en centraleuropeisk 
karaktär med bredare gator och konstfulla plats-
bildningar. I Kiruna finns många äldre byggnader 
bevarade, varav många med starkt formspråk.

Planområdet ingår även i område av riksintresse 
för kulturmiljö (MB 3:6, se kapitel 4.1 Påverkan 
på riksintressen) där bland annat stadens 
siluett, gruvbergets karaktäristiska profil, den 

terränganpassade stadsplanen och de olika områ-
denas olika karaktärer framhålls som uttryck för 
riksintresset. Kulturmiljön beskrivs i kapitel 4.5 
Kulturmiljö.

Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende 
Program för detaljplan för Bolagsområdet, 
Gruvstadsparken samt handling för avgränsning 
av MKB (2009-06-18) betonar värdet av att 
kunna bedöma hur den framtida samhälls-
strukturen kommer att gestaltas. Föreliggande 
stadsbildsanalys ska utgöra ett underlag för denna 
bedömning.

Nulägesbeskrivning
I Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort, 
december 2006 (FÖP) har nio olika bebyggelseka-
tegorier identifierats (figur 4.4.1). Dessa är: 

• Blandad äldre villabebyggelse (före 1950)

• Äldre flerbostadshus (före 1950)

• Nyare friliggande villabebyggelse

• Tät villabebyggelse (kedjehus och radhus)

• Nyare flerbostadshus, 2-5 våningar

• Höghus (punkthus och skivhus >5 våningar)

• Tät blandad centrumbebyggelse (stadskärnan)

• Industri- och affärsetableringar utanför 
stadskärnan

• Offentlig service (vård, skola etc)  
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Figur 4.4.1 Bebyggelsekategorier.  Källa: Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort, 
2006.

Hela Gruvstadspark 2 har i denna analys delats 
in i 19 delområden som alla kan hänföras till 
någon av nämnda stadskaraktärer. Undantag är 
delområdet längst i söder (delområde 19) som 
ligger utanför själva staden och till övervägande 
del utgörs av naturmark. 
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I den aktuella detaljplanen för etapp 1 ingår delar 
av delområdena 2, 3, 5, 9, 11 och 19, se karta i figur 
4.4.2.

Figur 4.4.2. Delområden i stadsbildsanalys.
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Figur 4.4.3 Karta över delområde 2, 3 och 5.
Figur 4.4.5. Område 2, Sj-området. Berörda hus markerade med 
gul cirkel. Foto Tyréns AB.

Område 2 SJ-bebyggelse

Bebyggelsekategori enligt FÖP: Äldre 
flerbostadshus. 

Området utgör den allra östligaste delen av det 
för Kiruna så karaktäristiska SJ-området med 
röda trähus i rad ovanför järnvägen. SJ-området 
bildar stadens rand mot järnvägen och den slätt 
som nu breder ut sig mot gruvan, där tidigare 
sjön Luossajärvi låg. Husen ligger glest placerade 
i sydvästsluttning, med gräsytor och träd mellan. 
Inga staket, häckar eller liknanda markerar 
tomtgränser. Helhetsintrycket blir hus i park. 
De hus som berörs av den aktuella detaljplanen, 

Område 3 Vinterpalatset och ”Idioten”

Bebyggelsekategori enligt FÖP: Äldre 
flerbostadshus. 

Vinterpalatset är ett av Kirunas äldsta hotell, byggt 
i början av 1900-talet. Det så kallade ”Idioten” är 
ett flerbostadshus ritat av arkitekten Ralf Erskine.

Byggnaderna vänder sig mot Järnvägsparken 
och sluttningen ned mot järnvägen. Det höga och 
öppna läget ger en vid utsikt mot gruvberget  och 
fjällen. Byggnaderna ligger i hörnet av ett kvarter 
med äldre flerbostadshus, de flesta med två 
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Gruvstadspark 2, etapp 1, är de sydligast liggande 
och minst typiska husen i området; ett tvåvånings 
gult, putsat och ett tvåvånings rödmålat trähus 
av senare ursprung än resten av SJ-områdets 
byggnader. 

Från området har man utsikt mot gruvan och 
fjällvärlden. 

I området ovanför SJ-området tar en park och mer 
blandad villabebyggelse vid åt nordost och nyare 
flerbostadshus åt öster.
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Figur 4.4.6. Område 3, Vinterpalatset och Idioten. Berörda hus 
markerade med gul cirkel. Foto Tyréns AB.

våningar. Det höga, öppna läget gör Vinterpalatset 
till ett landmärke i staden.

Område 5 Järnvägsparken

Järnvägsparken ligger i den branta sluttningen 
mellan järnvägen och Kirunas centrum. Parken 
har varit viktig som sammanbindande länk mellan 
centrum och järnvägsstationen, en funktion den 
delvis har förlorat i och med flytten av stationen.

Parken har delvis en naturliknande karaktär, med 
den naturliga fjällbjörkskogen bevarad. Genom 
parken slingrar gångvägar och här finns både 
utomhusscen och lekplats. Figur 4.4.7 Järnvägsparken. Foto Tyréns AB..

Figur 4.4.8. Område 5, Järnvägsparken, markerad med gult. Foto Tyréns AB..
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Figur 4.4.9. Karta över delområde 9 och 11.
Figur 4.4.10. Busstationen och gamla badhuset, markerade med gult. Foto 
Tyréns AB.

Område 9 Busstationen och gamla badhuset

Bebyggelsekategori enligt FÖP: Offentlig service. 

Busstationen ligger i sydvästra hörnet av 
Kirunas centrum, mitt emot stadshuset. 
Stationsbyggnaden ansluter till centrumbebyg-
gelsen, men skiljer sig från den bebyggelsen 
genom sin karaktär; låg och oregelbundet formad. 
Busstationen är sammanbyggd med det gamla 
badhuset, en pampig tegelbyggnad från förra 
sekelskiftet, som utgör sydvästra ”hörnet” på 
centrumbebyggelsen. 
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Själva bussytan ligger i det öppna stadsrum som 
inrymmer kyrkan i öster och stadshuset i väster, 
och omges på två sidor av större trafikleder.

Område 11 Gula Raden och Gamla Konsum

Bebyggelsekategori enligt FÖP: Äldre 
flerbostadshus. 

Området inrymmer bostadshusen ”Gula Raden” 
och Gamla Konsum, en sedan länge nedlagd butik. 

Byggnaderna utgör den västligaste delen av 
Bolagsområdet ovanför det stora parkområde 
som inrymmer bolagshotellet, Ingenjörsvillan och 
Hjalmar Lundbohmsgården. Detta parkområde 
ingår i sin helhet i Gruvstadspark 1.

Ovanför Gula raden finns ett område med nyare 
villor och äldre flerbostadshus. Hela området har 
en luftig och grön karaktär, och ansluter i öster 
mot kyrkogården och kyrkan.
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Figur 4.4.12. Karta över del av delområde 19.

Figur 4.4.11 Gula Raden och Gamla Konsum, markerade med gult. Foto Tyréns AB.

Område 19 Naturområde och räddningstjäns-
ten

Området utgörs av det björkskogs- och myrom-
råde som brer ut sig söder om staden, mellan 
sjöarna Yli-Lombolo och Ala-Lombolo och gruvan. 
Den enda bebyggelse som finns inom området är 
Räddningstjänstens anläggning.

Sjön Yli-Lombolo hyser ett rikt fågelliv. På andra 
sidan sjön ligger Malmia, ishallen, fotbollsplaner 
och Kiruna Ridklubbs anläggning.

Området har viss betydelse som stadsnära 
friluftsområde.
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Påverkan och konsekvenser
Nollalternativ

Nollalternativet innebär att LKABs gruvdrift 
måste upphöra. Nollalternativet innebär ingen 
omedelbar förändring av stadsbilden men utflytt-
ning från staden som en följd av minskat antal 
arbetstillfällen kan medföra att byggnader överges 
och lämnas att förfalla och att offentlig mark inte 
längre underhålls. Detta medför stora negativa 
konsekvenser för stadsbilden.

Planalternativ

Detaljplanens genomförande innebär att området 
planläggs som industrimark och att det under 
en övergångsfas kommer att utvecklas som 
parkmark. 

Område 2 SJ-bebyggelse

Rivningen av de båda berörda husen innebär att 
idag redan öppna utblickar mot järnvägen, gruvan 
och fjällvärlden blir ännu öppnare. 

Konsekvenserna för stadsbilden blir små.

Område 3 Vinterpalatset och ”Idioten”

De aktuella byggnaderna är välkända i Kiruna 
och ligger högt och väl exponerade mot järnvägs-
parken och järnvägsområdet. De utgör tillsam-
mans avslutningen på bebyggelsen i denna del 
av staden. När de försvinner förlorar Kiruna ett 
landmärke och stadens struktur påverkas lokalt.

Område 5 Järnvägsparken

Parken behåller sin funktion som stadspark 
så länge centrumfunktionerna finns kvar. När 
centrum flyttar får parken en mindre central 
roll, men kommer fortsatt att vara en viktig del i 
Kirunas grönstruktur.

Område 9 Busstationen och gamla badhuset

Busstationen ligger i det mer eller mindre 
gröna stråk som innefattar kyrkan med kyrko-
gården, stadshuset och den första etappen av 
Gruvstadspark 1. Avveckling av busstationen 
medför att grönområdet vid kyrkan binds samman 
med grönområdet i Gruvstadspark 1, men kommer 
inte att ha någon avgörande effekt på stadsbilden. 
Rivning av gamla badhuset gör att Kiruna förlorar 
en av sina karaktärsskapande byggnader, men 
kommer att påverka stadsbilden i måttlig grad.

Område 19 Naturområde och räddningstjänsten

Området utgörs till övervägande del av natur, 
och kommer att fortsätta vara ett naturområde. 
Avveckling av räddningstjänstens anläggning 
kommer att ha marginell effekt på området.

Skyddsåtgärder

Detaljplanens genomförande innebär att stads-
bilden kommer att hanteras på ett sådant sätt att 
ytterligare skyddsåtgärder inom detaljplaneom-
rådet inte är nödvändiga.

För Kirunas totala stadsbild är utvecklingen 
av den nya centrumkärnan och nya bostads-, 
handels- och industrikvarter av största vikt. De 
kvaliteter som ”det gamla Kiruna” har, avseende 
kvartersstruktur, byggnadstyper och inte minst 
grönstrukturen och byggnadernas placering inom 
kvarteren bör tas tillvara och få ge avtryck i ”det 
nya Kiruna”. 

Inte bara det geografiska läget och de faktiska 
byggnaderna utgör stadens ”själ”, det som gör 
Kiruna till Kiruna. Den specifika strukturen bildar 
grund för livet i staden, det som ger atmosfär och 
hemkänsla.

Kvarstående konsekvenser
Den förändring som Kirunas stadsbild 
genomgår är genomgripande och irreversibel. 
Konsekvenserna för stadsbilden av Gruvstadspark 
2, etapp 1 blir måttliga. 
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4.4 Kulturmiljö
Bakgrund och nulägesbeskrivning
Under 1000-tals år var renskötseln den domine-
rande näringen i området. Traktens järnmalm 
har varit känd sedan 1600-talet, men först under 
1800-talet började prospekteringen ske i större 
skala. Genom anläggandet av järnvägen i slutet av 
1800-talet blev malmen brytvärd i stor skala och 
Kirunas utveckling som industrisamhälle inleddes. 
Kiruna beskrivs som ett mönstersamhälle och 
ett unikt samhällsbygge som växte fram kring 
sekelskiftet 1900 med ambitionen att bygga ett 
attraktivt samhälle för att tilltala den arbetsstyrka 
som behövdes i gruvindustrin. Genom gruvbo-
lagets försorg satsades därför stora resurser på 
att uppföra arbetare- och tjänstemannabostäder 
samt offentliga inrättningar av hög arkitektonisk 
kvalitet. Kiruna utvecklades därför till en mångfa-
cetterad miljö med höga kulturmiljövärden. 

Genom den pågående deformationsprocessen 
omformas staden. De stora förändringarna som 
Kiruna står inför kommer att påverka kultur-
historiskt värdefulla byggnader och miljöer i 
olika utsträckning. De första rivningarna av 
bebyggelse skedde 2015 men redan 2011 invigdes 
Iggesundsparken som ingår i Gruvstadspark 
1.  Gruvstadspark 2, etapp 1 gränsar i väster 
och sydväst till Gruvstadspark 1 och innebär  

ytterligare påverkan på områden och bebyggelse 
med kulturmiljövärden. 

Bedömningsgrunder
Riksintresse för kulturmiljövården

Hela centrala Kiruna är område av riksintresse för 
kulturmiljövården enligt MB 3 kap 6§ (figur 4.4.1). 
Området Kiruna-Kirunavaara (BD 33) beskrivs av 
Riksantikvarieämbetet enligt nedan:

Motivering för riksintresset

Stadsmiljö och industrilandskap från 1900-ta-
lets början där tidens ideal för ett mönster-
samhälle förverkligades på ett unikt sätt i det 
oexploaterade fjällandskapet. Staden Kiruna 
grundades på landets då största industriella 
satsning, gruvbrytningen i de norrbottniska 
malmfälten, och har utvecklats till ett centrum 
för norra Norrlands inland. 

Uttryck för riksintresset 

Stadens silhuett och gruvberget med sin 
karakteristiska profil, samt utblickar mot 
det omgivande landskapet. Olika industri-
ella anläggningar som visar grunden för 
samhällets existens, samt järnvägsmiljön 
som berättar om en nödvändig förutsättning 
för dess utveckling. Den terränganpassade 
stadsplanen av Per O Hallman och Gustaf 
Wickman med dess gatunät, tomtstrukturer 

och öppna platser. Olika karaktärsområden 
med bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet 
och tidspräglade ideal och uttryck som 
avspeglas i både planmönster och byggande. 
Kännetecknande byggnader från samhällets 
uppbyggnadsskede och från senare delar av 
1900-talet som de så kallade Bläckhornen för 
en arbetarbefolkning, tjänstemannabostäder 
och Hjalmar Lundbohmsgården. Offentliga 
byggnader som kyrkan, den gamla brandsta-
tionen och stadshuset. Till efterkrigstidens mer 
utmärkande arkitektur hör också bostadsbe-
byggelse av Ralph Erskine.

 
Inom det föreslagna planområdet (Gruvstadspark 
2, etapp 1) finns gällande detaljplaner som 
innehåller en q-märkt byggnad, vilket innebär 
att den inte får förvanskas eller rivas. Tre 
byggnader inom planområdet ingår sedan 
60-talet  i ett kulturminnesmärkt område. Ett 
antal byggnader har även utpekats i kommunens 
bevarandeprogram. En kulturmiljöanalys enligt 
DIVE-metoden har utförts (Kiruna kommun 
2014). Kulturmiljöanalysen innehåller rekommen-
dationer för bebyggelse och kulturmiljöer i hela 
Kiruna tätort, men vad gäller enskilda byggnader 
har de byggnader som påverkas av gruvbrytningen 
lyfts fram extra. 
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Utvecklingsplan
Kiruna kommun presenterade 2014 en 
utvecklingsplan för ”Nya Kiruna” Kiruna 
– Utvecklingsplan, daterad 2014-03-17. 
Utvecklingsplanen har tagits fram genom ett 
omfattande visionsarbete och har förankrats 
bland medborgare, fastighetsägare, politiker och 
näringsidkare. I utvecklingsplanen redovisas 
bland annat strategier för stadsomvandlingen; hur 
park- och handelsområden och kvartersbildningar 
kan etableras i en tätare, men ändå flexibel stads-
struktur med en bortre horisont kring år 2100. 
I den framväxande stadsbilden utgör nya stads-
torget med nya stadshuset och klockstapeln från 
det gamla stadshuset Kirunas nya landmärke. På 
motsvarande sätt kommer alla flyttade byggnader, 
med den särskilt identitetsskapande kyrkan mitt 
i den nya stadsbilden, att representera en stark 
Kiruna-identitet med stor verkshöjd. Allt som 
berörs av flytten betraktas som resurser, både i 
ett miljö- och ett identitetsskapande perspektiv. 
Bevarande och återanvändning av delar inom det 
befintliga Kiruna är en medveten strategi som 
förutom ur hållbarhetsaspekterna också bygger 
upp ett kulturellt, historiskt, socialt och ekono-
miskt kapital. I utvecklingsplanen redovisas olika 
återanvändningsprinciper: flytt av hel byggnad, 
återanvändning av byggnadsdelar (fönster respek-
tive fasader) samt flytt av konst, föremål och Figur 4.4.1. Riksintresse för kulturmiljö inklusive stadsdelar, delområden och karaktärsbyggnader.
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vegetation. I Utvecklingsplanen redovisas även 
fyra konkreta förslag på hur återanvända bygg-
nader och element med särskilda kulturvärden 
kan placeras i den planerade kvartersstrukturen. 
Byggnader kan till exempel placeras så att de defi-
nierar platser med hög grad av offentlighet med 
ett stort flöde av människor. De kan även spridas 
ut i en blandad stad och distribuera minnet 
från gamla Kiruna i hela staden. Bläckhornens 
befintliga relativt glesa placering bibehålls delvis 
genom att de flyttas till kvarter som omsluter 
kvartersparker. Man föreslår även att de kan ges 
en halvoffentlig funktion, exempelvis som café, 
gästhus eller vandrahem. Offentlig konst och 
identitetsskapande element flyttas till den nya 
långsträckta stadsparken, där den samsas med ny 
konst. 

Kulturmiljöanalys (DIVE-analys)
Kulturmiljöanalysen innehåller rekommenda-
tioner för bebyggelse och kulturmiljöer i hela 
Kiruna tätort, men vad gäller enskilda byggnader 
har de byggnader som påverkas av gruvbrytningen 
lyfts fram extra. Avvägningarna kring värdena i 
kulturmiljöanalysen har gjorts av en bred yrkes-
grupp av bebyggelseantikvarier, arkitekter, land-
skapsarkitekter och sakkunniga från riksantikva-
rieämbetet och länsstyrelsen. Kulturmiljöanalysen 
är ett underliggande dokument för hur man ska 
behandla den kulturhistoriska miljön i Kiruna 

i planeringsarbetet. Det finns byggnader som 
inte är upptagna i kulturmiljöanalysen som har 
arkitektoniska och kulturhistoriska värden. I 
den här miljökonsekvensbeskrivningen har vissa 
byggnader som inte är med i kulturmiljöanalysen 
tagits upp och beskrivits. 

Kulturmiljöanalysen utgår från att beskriva, tolka 
och värdera byggnader, områden och miljöer 
samt rekommendera åtgärder inför utveckling och 
framtid. Framtagandet av kulturmiljöanalysen har 
pågått parallellt med färdigställandet av utveck-
lingsplanen och kommunens nya fördjupade över-
siktsplan (FÖP). I utvecklingsplanen och FÖP:en 
framhålls att kulturmiljöanalysen ska utgöra ett 
underlag i handläggningen av detaljplaner. DIVE-
metoden har tillämpats på och delats in i stora och 
mindre områden samt enskilda byggnader.  

Avtal om flytt av byggnader
I ett civilrättsligt avtal för Gruvstadspark 1, som 
träffades mellan LKAB och Kiruna kommun, 
beslutades det om flytt av kulturhistoriskt värde-
fulla byggnader. Kyrkan och dess fasta anlägg-
ningar handläggs enligt överenskommelse med 
länsstyrelsen som ett särskilt ärende.

Inom avvecklingsprojektet, delprojekt kulturdoku-
mentation, pågår arbetsmöten mellan LKAB och 
länsstyrelsen, där kulturmiljöfrågorna hanteras 
enligt intentioner i det civilrättsliga avtalet mellan 

Kiruna kommun och LKAB samt i samråd med 
länsstyrelsen. Byggnader som rivs dokumenteras 
och byggnader som ska flyttas dokumenteras både 
före och under flytt.

Dokumentation och Återbruk
Ett arbete pågår mellan kommunen och LKAB 
kring hur dokumentation av stadsomvandlingen 
ska ske, bland annat jobbar man med dokumenta-
tion av miljöer och byggnader.

Ett arbete pågår också med inventering av 
kulturmiljövärdena i verksamhetslokalerna i 
Gruvstadspark 2-området. Kulturvärden i form 
av konst, arkitektoniska detaljer och inventarier 
undersöks i varje byggnad för att se vad som kan 
återbrukas i de nya verksamhetslokalerna i Nya 
Kiruna C.
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med låga värden – bestående av solitära objekt 
utanför ett sammanhang, till exempel en vanligt 
förekommande, fragmenterad stadsbebyggelse 
eller en miljö som bryter eller reducerar läsbarhet 
av de historiska strukturerna – redovisas inte i 
MKB:n. Byggnader eller element med låga värden 
kan ändå ha en kvarvarande teknisk livslängd eller 
bruksvärden som skulle kunna motivera en flytt 
eller återanvändning av byggnadsdelar.

Måttliga värden: Representativa exempel på 
en viss funktion eller epok. Värdena kan ingå i 
ett sammanhang som underlättar den historiska 
läsbarheten, men en viss förändringsgrad kan 
förekomma. 

Byggnader med måttliga värden kan fungera 
som solitärer eller ingå i ett nytt bebyggelse-
sammanhang förutsatt att de har kvarvarande 
teknisk livslängd eller bruksvärden som skulle 
kunna motivera en flytt eller återanvändning av 
byggnadsdelar.

Höga värden: Sällsynta eller särskilt goda 
exempel på en viss funktion eller epok. De kan 
vara välbevarade, ingå i ett sammanhang eller ha 
lång kontinuitet. Ofta har de hög grad av historisk 
läsbarhet. Höga kulturmiljövärden kan också vara 
värdefulla objekt i landskap eller område som 
präglas av hög grad av förändring.

Metod
I denna MKB beskrivs påverkan på kulturmiljön 
och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom 
planområdet. Byggnaderna med miljöer är grade-
rade utifrån en bedömningsskala där kulturvärden 
delas upp i måttliga, höga och mycket höga kultur-
historiska värden. Bedömningen är gjord utifrån 
ett kulturmiljöperspektiv. Övriga aspekter kring 
eventuell flytt av bebyggelse har inte beaktats.  

MKB:n utgår huvudsakligen från kulturmiljö-
analysen, Lasse Brunnströms bok om Kirunas 
uppbyggnadsskede och Bevarandeplanen från 
1984. För Gruvstadspark 2, etapp 1 redovisas två 
objekt med kulturhistoriska värden i kulturmiljö-
analysen (Gamla badhuset och Gula Raden). Det 
finns byggnader som inte är upptagna i ovanstå-
ende underlagsmaterial som har arkitektoniska 
och vissa kulturhistoriska värden. I den här 
miljökonsekvensbeskrivningen har vissa bygg-
nader som inte är med i kulturmiljöanalysen tagits 
upp och beskrivits.

Bedömningsgrader - kulturvärden
Miljöernas och byggnadernas kulturhistoriska 
värde har graderats utifrån en bedömningsskala 
där kulturvärden delas upp i måttliga, höga, 
och mycket höga kulturhistoriska värden. Även 
kulturmiljöanalysens värderingar sammanställs 
och sammanfattas efter dessa värden. Byggnader 

Enskilda uttjänta karaktärsskapande byggnads-
delar eller delar med kort teknisk livslängd eller 
bruksvärden ska kunna bytas ut eller återställas 
för att man ur kulturvärdeshänseende ska 
kunna motivera en flytt. Om flytt inte är möjlig 
kan enskilda karaktärsskapande byggnadsdelar 
återanvändas.

Mycket höga värden: Unika och intakta 
exempel på form, funktion eller representation 
för en viss historisk epok. De är välbevarade och 
ingår i ett komplext sammanhang uppbyggda 
av flera värden, såsom exempelvis historiska, 
arkitektoniska, estetiska och sociala. Läsbarheten 
är mycket hög och kan i vissa fall företräda 
delar av historien som annars är bortglömd eller 
underrepresenterad. 

För eventuell flytt av byggnader med mycket höga 
värden kan en ny placering ha viss komplexitet, 
men måste ändå vara tekniskt möjlig. Enskilda 
uttjänta karaktärsskapande byggnadsdelar eller 
delar med kort teknisk livslängd eller bruksvärden 
ska kunna restaureras, kompletteras eller bytas 
ut för att man ur kulturvärdeshänseende ska 
kunna motivera en flytt. Senare ändringar som 
förvanskat byggnadens karaktär återställs före-
trädesvis. Om flytt inte är möjlig kan enskilda 
karaktärsskapande byggnadsdelar återanvändas.
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Områdesbeskrivning
Aktuellt detaljplaneområde utgörs av bostadsbe-
byggelse, parkmark, enstaka offentliga byggnader, 
asfaltbelagda gator och vägar. Bostadshusens 
tomtmark är bevuxna med gräs, enstaka träd och 
buskar. 

Gruvstadspark 2, etapp 1 har i MKB:n delats 
in i fem geografiska områden vilka var och ett 
presenteras nedan. Inom respektive område anges 
även littera för riksintressets stadsdel, littera för 
riksintressets delområde (se figur 4.4.1) samt 
förekommande karaktärsbyggnader i området. I 
beskrivningen för respektive område anges även 
rekommenderade åtgärder. Förutom att flytta 
eller riva hela byggnader finns alternativen att ta 
tillvara byggnadsmaterial och delar av byggnader 
vilket föreslås göras för att ta tillvara på kulturhis-
toriska värden. För vissa byggnader rekommen-
deras mer ingående dokumentationer.

Område 1

Ingår i riksintresseområdet (stadsdel III, delom-
råde IIIA, se figur 4.4.1). Inga utpekade karak-
tärsbyggnader finns inom område 1.

Område 1 (figur 4.4.2) utgör en mindre del av 
SJ-området. SJ-området karakteriseras av raka 
gator som följer järnvägen, längs gatorna ligger 
rödmålade arbetarbostäder i trä byggda av SJ. 

Bebyggelsen är strikt placerad längs med gatorna 
och husen ligger med stora inbördes avstånd. 

Det finns en kulturhistoriskt intressant byggnad 
inom området 1, ett arbetarbostadshus i trä från 
början av 1900-talet, byggnad 1 på Ljusdalsbacken 
1 (figur 4.4.3). Byggnaden har måttligt kulturhis-
toriskt värde men ingår i sammanhanget Kirunas 
järnvägsmiljö som är både regionalt och nationellt 
betydelsefull med höga kulturvärden.

Figur 4.4.2. Område 1 och 2, med byggnaderna 
1-3.

Område 2 

Ingår i riksintresseområdet (stadsdel III och VII 
samt delområde VIIA och VIIB, se figur 4.4.1). 
Inga utpekade karaktärsbyggnader finns inom 
område 2.

Område 2 (figur 4.4.2) utgörs av Järnvägsparken 
samt bostadshus och hotell inom stadsplane-
området. Järnvägsparken ligger omedelbart i 
anslutning till SJ-området och parkens sling-
rande gångar var förr resenärernas första möte 
med staden. Parken anlades på en sluttning 
med fjällbjörkskog som även gav parken sin 
karaktär med de slingrande gångvägarna i 
parken härstammar från romantikens engelska 
stilideal. Järnvägsparken planerades samtidigt 

Figur 4.4.3. Byggnad 1. Foto Tyréns AB.
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med järnvägen, men kom inte att anläggas förrän 
senare delen av 1910-talet. Vegetationszoner 
mellan järnväg och bebyggelse var också en del av 
tidens lösningar på brandsäkerhet. Parkmiljö har 
ännu ett nät med slingrande gångvägar. Mellan 
gångvägarna ligger grönområden med buskar 
och ställvis växer tätt med fjällbjörk. Parken har 
höga kulturmiljövärden genom sin välbevarade 
karaktär med gångvägar och vegetation.

Byggnaderna inom området är hotellbyggnaden 
Vinterpalatset (2) på Järnvägsgatan 18 och flerbo-
stadshuset ”Idioten” (3) på Konduktörsgatan 1, det 
senare ritat av Ralph Erskine. 

Vinterpalatset (figur 4.4.4), byggdes som hotell 
i 1904 av O A Richardsson för privatpersoner 
som rest till staden. . Träbyggnaden är utformad 

i vinkel och blickar ut mot SJ-området i väst och 
järnvägsparken i syd. Hotellet är ännu i drift (år 
2016). Vinterpalatsets funktion och samband med 
järnvägsmiljön är påtaglig och miljön har ett högt 
kulturhistoriskt värde. Det är en välkänd byggnad 
för Kirunaborna med sin kontinuerliga hotellverk-
samhet. Byggnaden har timmerstomme. 

Erskines flerbostadshus ”Idioten” (figur 4.4.5) 
återkopplar genom sin säregna form och placering 
i gaturummet till stadsplanens utformning och 
smälter väl in i landskapet. Byggnadens fasad är 
vänd mot Järnvägsparken och mot gruvberget i 
söder. 

Sammantaget utgör byggnaderna landmärken 
i staden och miljön har höga kulturhistoriska 
värden. 

Område 3

Ingår i riksintresseområdet (stadsdel II, delom-
råde IIB, se figur 4.4.1). Gamla badhuset/biblio-
teket är utpekad som karaktärsbyggnad i område 
3.

Område 3 (figur 4.4.6) ligger i anslutning till 
Kirunas centrum och med stadshuset i väst. 
Byggnader som ingår i området är det gamla 
badhuset/biblioteket (4) på Biblioteksgatan 4 och 
busstationen (5) på Hjalmar Lundbomsvägen 42. 

Precis utanför område 3 ligger den gamla brand-
stationen och sjukstugan vilket ytterligare stärker 
platsens betydelse som offentlig miljö i början av 
1900-talet.

Kiruna badhus (figur 4.4.7) är den enda beva-
rade byggnaden i Kiruna som representerar 
nationalromantikens tegelbyggnadsarkitektur. 
Efter att badhuset fått nya lokaler flyttade Kiruna 
bibliotek till byggnaden, där det fanns fram till 
2013. Det gamla badhuset är utpekat som en 
karaktärsbyggnad inom riksintresset. Badhusets 
tillkomst visar på samhällets syn på hygien och 
renlighet. Dess lokalisering, i omedelbar anslut-
ning till centrum, innebar att badet var lättillgäng-
ligt för Kirunaborna. Byggnaden är redovisad i 
kulturmiljöanalysen och har höga kulturhistoriska 
värden. Byggnaden ingår i Inventering av kultur-
värden i de verksamhetslokaler som upptas i 

Figur 4.4.5. Byggnad 3, “Idioten”. Foto Tyréns 
AB.

Figur 4.4.4. Byggnad 2, Vinterpalatset. Foto 
Tyréns AB.
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GP2-avtalet (Kiruna kommun 2016) och bör 
dokumenteras väl. Detaljer som går att koppla 
till tvag- och badverksamheten som exempelvis 
portalen till entrén med gravyren ”Bad” skulle 
kunna bevaras och användas för framtida bruk. 
Historiska studier av tvätt- och badhusverksam-
heten bör genomföras för att få en förståelse för 
hur varmbadhus nyttjades under början av 1900-
talet. Detta skulle ge utökad och ny kunskap kring 
gångna tiders syn på hygien. 

Busstationen (figur 4.4.8) har måttliga kulturhis-
toriska värden. Byggnadens funktion som buss-
tation sedan 60-talet är en viktig del av Kirunas 
senare historia. Byggnaden i sig har dock till stor 
del förändrats sedan uppförandet. Vid rivning bör 
en mindre byggnadsdokumentation och studie 
av äldre fotografier göras för framtida förståelse 
av dess utvecklingsfaser. Kiruna busstation är en 
av de verksamhetslokaler som har undersökts 
för återbruk av byggnadsdelar och detaljer 
(Inventering av kulturvärden i de verksamhetslo-
kaler som upptas i GP2-avtalet, Kiruna kommun 
2016).

Figur 4.4.6. Område 3-4, med byggnaderna 5-7.
Figur 4.4.7. Byggnad 4, gamla badhuset. Foto 
Tyréns AB.

Figur 4.4.8. Byggnad 5, busstationen. Foto 
Tyréns AB.

Område 4 

Ingår i riksintresseområdet (stadsdel I, delområde 
IB, se figur 4.4.1). Tre arbetarbostäder, Gula 
raden, på Hjalmar Lundohmsvägen 32, 34 och 36 
är utpekade som karaktärsbyggnader i område 4.

Område 4 (figur 4.4.6) utgör bebyggelse och 
grönområde mellan Hjalmar Lundbohmsvägen 
och Skolgatan inom fastigheten Kattfoten 4 
och 5. Bebyggelsen ligger på stora tomter med 
uppvuxen vegetation och grönytor. Den utgörs av 
tre identiskt utformade bostadshus kallade ”Gula 
raden” eller ”Iggesundshusen” (6) samt ett utbyggt 
”bläckhornshus” (7) i södra delen av området 
vars fönster och dörrar idag är igenspikade. Strax 
sydost om Gula raden ligger ett parkområde 
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Figur 4.4.9. En av Gula radens tre byggnader. 
Foto Tyréns AB.

Figur 4.4.10. Byggnad 7, Gamla Konsum. Foto 
Tyréns AB.

(nuvarande Gruvstadsparken) som tidigare hade 
namnet Iggesundsparken efter de intilliggande 
husen. 

Gula raden (figur 4.4.9) är väl synlig i gatubilden 
in mot stadskärnan. De uppfördes i början av 
1900-talet, ursprungligen fanns här sex likadana 
byggnader, varav dessa tre återstår. Gula raden 
är landmärken i Kiruna och med sina gulmålade 
träfasader riktade mot gruvberget i väster av stor 
betydelse för stadssiluetten. Gula raden represen-
terar dels bebyggelse som i ett centrumnära läge 
uppfördes under samhällets byggnadsskede, men 
även bolagets ambition att skapa socialt goda och 
sammanhållna bostadsmiljöer för gruvarbetarna. 

Gula raden är med i kulturmiljöanalysen. 
Byggnaderna har mycket höga kulturhistoriska 
värden och har under lång tid utgjort ett av 
Kirunas välkända landmärken. 

Den panelklädda byggnaden med igenspikade 
dörrar och fönster (7) kallas ibland Gamla 
Konsum (figur 4.4.10). Den var ursprungligen 
en arbetarägd butik som startade i 1901 i en för 
ändamålet nyuppförd bläckhornsbyggnad. Några 
år senare byggdes bläckhornet ut, efter Gustav 
Wickmans skisser, för att anpassas till en större 
handelsverksamhet. Verksamheten kom efter 
hand att avknoppas till ytterligare handelslokaler 
runt om i Kiruna. Byggnaden berättar idag om 
sociala såväl som om ekonomiska förhållanden. 

Byggnaden har höga kulturhistoriska värden 
och en dokumentation är påbörjad. Detaljer från 
handelslokalsverksamheten bör uppmärksammas 
för att kunna lyfta fram byggnadens särskilda 
historia. På grund av dess dåliga skick är det inte 
realistiskt att flytta byggnaden. 

Sammantaget utgör arbetarbostäderna Gula 
raden och Gamla Konsum en glest sammanhållen 
miljö utmed Hjalmar Lundbohmsvägen där 
bolagets intentioner att skapa goda livsvillkor för 
arbetarna tydligt framgår. Miljön har mycket höga 
kulturmiljövärden.

Figur 4.4.11. Område 5, med byggnad 8.
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Område 5 

Den norra delen av område 5 ingår i riksintresse-
området (stadsdel XVI, se figur 4.4.1). Området 
ligger inte inom något definierat delområde i 
riksintresset. Inga identifierade värdebärare eller 
karaktärsbyggnader finns inom område 5.

Område 5 är lokaliserat söder om Kirunas stads-
kärna (figur 4.4.11). Väg E10 tangerar området 
och järnvägens gamla sträckning gick diagonalt 
igenom. I områdets norra del ligger Kiruna brand-
station (8) som uppfördes 1994.

Område 5 är till största delen opåverkat av 
exploatering. Inga fornlämningar är idag kända 
och miljön bedöms ha låga kulturmiljövärden. 

Landskapsavsnittets orörda karaktär kan dock 
innebära att det finns ännu ej registrerade 
fornlämningar.

Räddningstjänstens anläggning på Värmeverks-
vägen 1 (figur 4.4.12) har en noga genomtänkt 
funktionell utformning, med formspråk och 
materialsammansättning som bidrar till höga arki-
tektoniska värden. Byggnaden ingår i Inventering 
av kulturvärden i de verksamhetslokaler som 
upptas i GP2-avtalet (Kiruna kommun 2016) och 
dokumenteras tillsammans med den pågående 
verksamheten. Möjligen kan vissa byggnads-
delar, av god teknisk och arkitektonisk kvalitet, 
återbrukas.

Figur 4.4.12. Byggnad 8, räddningstjänsten. Foto 
Tyréns AB.

Alternativ
Nollalternativ

Nollalternativet innebär att gällande detaljplaner 
inte ändras. Enligt miljövillkoret för markpå-
verkan (Svea Hovrätt Miljööverdomstolen 2009-
06-25 i dom M 6542-08) måste området vara 
planlagt som gruvindustriområde när markdefor-
mationen når 2 ‰ vertikalt och 3 ‰ horisontellt. 
Detta medför att markytan inte får påverkas och 
att malmbrytning inte får ske under marken i 
området. Det skulle medföra stopp av gruvverk-
samheten, med en rad följder för orten. 

Planalternativ

Planändringen syftar till att markanvändningen 
från dagens bostäder, offentliga byggnader och 
gator, parkmark, parkeringsplatser i ett första 
skede övergår till gruvstadspark som därefter 
inhägnas och övergår till industrimark.

För att bedöma hur kulturmiljön påverkas av 
förslagen detaljplan har miljön analyserats avse-
ende dess värdebärare. Med värdebärare avses 
betydelsefulla element i bebyggelsemiljön. En 
betydelsefull aspekt i bedömning av kulturmil-
jöaspekter är att området utgör riksintresse för 
kulturmiljön. Påverkan på ingående värdebärare 
i riksintresseområdesbeskrivningens uttryck är 
därför av central betydelse. Till dessa värdebärare 



38 (65)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 1, Kiruna kommun

har även bebyggelse i Kiruna kommuns bevaran-
deprogram infogats. 

Identifierade värdebärare

Gruvstadspark etapp 1 ligger i sin helhet inom 
riksintresseområde för kulturmiljö. Ett antal 
värdebärare har identifierats inom riksintresset 
(RI) samt i de kulturhistoriska utredningar som 
utförts i Kiruna. Identifierade värdebärare redo-
visas nedan:

• Stadssiluetten (RI)

• Industriella anläggningar (RI)

• Järnvägsmiljön (RI)

• Stadsplanen (terränganpassade) (RI)

• Gatunät (RI)

• Tomtstruktur (RI)

• Öppna platser (RI)

• Byggnader från samhällets uppbyggnadsskede 
(RI)

• Karaktärsområden med bebyggelse av hög 
arkitektonisk kvalitet (RI)

• Tidspräglade ideal och uttryck som avspeglas i 
planmönster och byggande (RI)

• Offentliga byggnader (RI)

• Efterkrigstidens arkitektur (Ralph Erskine) 
(RI) 

Bedömningsgrader - konsekvenser
I miljökonsekvensbeskrivningar brukar konse-
kvenserna bedömas i en bedömningsskala efter 
små-, måttliga- eller stora negativa konsekvenser 
samt positiva konsekvenser. Eftersom upprät-
tandet av gruvstadsparkerna är en helt unik 
företeelse i sitt slag och innebär omfattande 
förändring av hela områden har ytterligare en 
grad, mycket stora negativa konsekvenser, lagts 
till för att få en mer nyanserad bild av de bedömda 
konsekvenserna som planförslaget medför.

De kulturhistoriska bedömningsgrader som 
används i denna analys är:

Mycket stora negativa konsekvenser uppstår 
när läsbarheten av en enhetligt värdefull kultur-
miljö och flera betydande delar av kulturmiljöns 
höga värden går förlorade. Konsekvenserna 
blir så stora att de även påverkar kopplingar, 
strukturer och samband med andra värdefulla 
kulturmiljöområden.

Stora negativa konsekvenser uppstår när 
påverkan sker i kulturmiljö med höga bevarande-
värden, vanligen riksintresse, lokalt eller regionalt 
utpekade viktiga värden. Höga värden kan också 
representeras av mycket värdefulla enskilda objekt 
eller byggnadsdelar som inte alltid kommit med i 
övergripande inventeringar. Om påverkan innebär 
att miljöns värdekärnor skadas eller får till följd 

att viktiga samband och strukturer går förlorade 
uppstår stor negativ konsekvens. 

Måttliga negativa konsekvenser uppstår 
när viktiga kulturmiljövärden påverkas i mindre 
grad än ovan. Kulturmiljö som fragmenteras så 
att dess helhet inte kan uppfattas. Strukturer och 
samband som försvagas och blir mindre tydliga. 
Enstaka kulturvärden, välbevarade, unika eller på 
annat sätt värdefulla i ett regionalt perspektiv går 
förlorade. 

Små negativa konsekvenser uppstår när 
enstaka kulturmiljöobjekt av mindre betydelse 
påverkas eller tas bort. De enstaka objekten är inte 
betydelsebärande för kulturmiljöns helhet eller är 
inte unika eller sällsynta av sin typ. Samband och 
strukturer kan även i framtiden uppfattas. 

Inga konsekvenser, vare sig negativa eller posi-
tiva, förväntas på befintliga kulturmiljövärden. 

Positiva konsekvenser uppstår när projektet 
bidrar till att tydliggöra och förstärka kulturmil-
jöns samband och strukturer. 

I kulturmiljöer – områden eller enskilda objekt 
– med hög känslighet för påverkan ställs större 
krav på utförande, placering och anpassning till 
befintlig miljö vid förändring. Med en medveten 
planering kan tillägg eller ändringar i en miljö 
med hög känslighet ändå ge en positiv påverkan. 
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Å andra sidan, kan ändringar i kulturmiljö med 
låg känslighet medföra negativ påverkan om 
ändringen utförs utan tillräcklig hänsyn och 
anpassning till befintliga värdebärande karaktärs-
drag och definierade kulturvärden.

Konsekvenser
Nollalternativets konsekvenser

De nuvarande planbestämmelserna kvarstår. Inga 
idag skyddade byggnader rivs. Konsekvenserna 
från att gruvbrytningen upphör är att stadens 
ekonomi och sysselsättning kraftigt minskar. 
Kiruna har även andra ekonomiska näringar, 
men gruvbrytningen är den absolut största. En 
betydande del av befolkningen skulle flytta från 
staden, många byggnader av höga kulturhistoriska 
värden kommer överges och lämnas obebodda. 
Det eventuellt eftersatta underhållet på byggnader 
såväl som miljöer skulle medföra att naturen tar 
kulturlandskapet i anspråk och och historiska 
spår från människan skulle bli allt mindre läsbara. 
Dokumentation och flytt av byggnader genom-
förs inte och flera viktiga källor för Kirunas och 
Sveriges historia riskerar att gå förlorade

Nollalternativets konsekvenser skulle medföra 
mycket stora negativa konsekvenser för 
kulturmiljön. 

Planförslagets konsekvenser för riksintresset

Planförslaget innebär att ett flertal värdebärare 
inom riksintresset för kulturmiljö påverkas. I 
tabellen i figur 4.4.13 redovisas en sammanställ-
ning av påverkan och konsekvenser för dessa.

Gruvbrytningen tar successivt allt mer mark i 
anspråk vilket innebär påtaglig och oåterkallelig 
påverkan på höga kulturmiljövärden. Genom 
Gruvstadspark 2, etapp 1 ackumuleras processen, 
området som påverkas utvidgas och fragmen-
teringen av områden av betydelse för Kirunas 
kulturmiljö går vidare. 

Järnvägens tillkomst var av avgörande betydelse 
för verksamheten i Kiruna. Gruvstadspark 2, 
etapp 1, påverkar i hög grad järnvägsmiljön genom 
intrånget i Järnvägsparken, intrånget i miljön 
med Vinterpalatset samt vid boställehuset inom 
SJ-området. Effekten kommer att leda till att 
detta värde i riksintresset inte kommer att kunna 
upplevas i framtiden. Järnvägsparkens miljö 
upprätthålls genom anläggande av Gruvstadspark 
2, men den har redan mist forna samband med 
järnvägen som idag är flyttad. Om enskilda 
byggnader flyttas kan värdet av dessa till viss del 
komma att bevaras men det platsbundna värdet i 
miljöerna och deras kulturhistoriska samband går 
förlorade. 

Bebyggelse från Kirunas uppbyggnadsfas, såsom 
arbetarbostäderna Gula raden med tillhörande 
gröna tomtmiljö, handelshuset, SJ-bostället inom 
bolagsområdet, samt den offentliga byggnaden 
Gamla badhuset inom stadsplaneområdet, 
påverkas genom Gruvstadspark 2 etapp 1. Gula 
raden utgör även ett värde i stadens siluett och 
från miljön har betraktaren goda utblickar mot 
gruvberget. Genom Gruvstadspark 2, etapp 1 
ackumuleras påverkan på bebyggelse från Kirunas 
uppbyggnadsfas och påverkan på byggnader av 
värde för stadens siluett. Effekten av påverkan är 
att dessa värden för riksintresset går förlorade. 
Om enskilda byggnader flyttas kan värdet av dessa 
till viss del komma att bevaras men det plats-
bundna värdet i miljön, såsom utblickarna mot 
gruvområdet, förloras. De negativa konsekven-
serna på riksintresset för kulturmiljön bedöms bli 
stora.

Åtgärder
En noggrann dokumentering, information- och 
kommunikationsspridning om områdena i 
Gruvstadsparken kan marginellt förbättra den 
framtida situationen. Det är nödvändiga åtgärder 
för att i så stor utsträckning som möjligt, bevara 
viktiga delar av Kirunas historia.  
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Värdebärare Planförslaget 
påverkar 

Effekter och konsekvenser för värdebärare

Stadssiluetten Gula raden och 
gamla badhuset

Planförslaget innebär att fyra värdefulla byggnader i stadsbilden påverkas vilket bedöms innebära stora negativa 
konsekvenser för kulturmiljöns stadsiluett. Gula raden är ett av Kirunas landmärken och av betydelse för stadssiluetten 
med sina gulmålade träfasader riktade mot gruvberget i väster. Gamla badhuset är en stor offentlig byggnad som från 
gruvan i väst syns tillsammans med gamla sjukstugan och gamla brandstationen som en fond till stadshuset. Planförsla-
get innebär påverkan på stadssiluetten vilket bedöms innebära stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Påverkan 
på stadssiluetten innebär stora negativa konsekvenser för riksintresseområdet.

Industriella an-
läggningar

Inga industriella 
anläggningar 
berörs

Ingen påverkan sker

Järnvägsmiljön SJ-boställshus, 
järnvägsparken 
och hotellet Vin-
terpalatset 

Planförslaget innebär kumulativa effekter på järnvägsmiljön eftersom den redan är påverkad genom gruvstadspark 1. 
Den till järnvägen hörande bebyggelsen utgör en miljö med ett pedagogiskt värde för förståelsen av samhällets fram-
växt och järnvägens betydelse för Kiruna. Järnvägsparken var det första område resenären mötte efter avstigning i 
Kiruna och parkmiljön är av stor betydelse i stadsplanen. Hotell Vinterpalatset har ett naturligt kulturhistoriskt samband 
med järnvägsmiljön och dess läge är påtaglig genom byggnadens läge vid parken. Planförslaget bedöms innebära 
stora negativa konsekvenser för kulturmiljön.  
Påverkan på kvarvarande delar av järnvägsmiljön innebär att en värdekärna för riksintresset går förlorad. Konsekven-
serna för riksintresset blir mycket stora.  

Stadsplanen Terränganpassad 
stadsplan med 
gator och park

Planförslaget innebär påverkan på planstrukturen. Järnvägsparken har i stadsplanen utgjort ett stort grönområde. Inom 
planförslaget ligger gator och bebyggelse anpassade till terrängens topografi. Planförslaget påverkar stadsplanen 
vilket bedöms innebära stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Påverkan på stadsplanen innebär stora negativa 
konsekvenser för riksintresseområdet.

Gatunät Avsnitt av gator 
som ligger inom 
planförslaget

Planförslaget innebär att det äldre gatunätet försvinner. Gatunätet utgör en värdefull struktur i kulturmiljön. Gruvstads-
parkens påverkan på gatunätet innebär stora negativa konsekvenser för riksintresseområdet.  

Tomtstruktur Stora tomter 
kring bostadshu-
sen

Bostadshuset inom planområret omges av stora tomter och grönområden och de anlades för att skapa en god livsmiljö 
för arbetarna. Planförslaget innebär att den medvetet anlagda tomtstrukturen inom område 4 går förlorad vilket inne-
bär stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Den för riksintresset värdefulla tomtstrukturen försvinner och de negati-
va konsekvenserna bedöms bli stora.    

Öppna platser Järnvägsparken 
och busstorget

Järnvägsparkens funktion som grönområde upprätthålls genom anläggande av Gruvstadsparkern och kommer under 
ett antal år att vara tillgängliga för besökarna. Därefter övergår marken till industrimark. Järnvägsparken signalerar 
järnvägens status och betydelse för Kiruna och den har därför har ett högt kulturhistoriskt värde som parkmark i anslut-
ning till den tidigare och för samhället så betydelsefulla järnvägen och konsekvenserna bedöms bli stora för kulturmil-
jön. Planförslaget innebär att parkområdet kvarstår men dess koppling till järnvägen går förlorad vilket bedöms inne-
bära stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Påverkan på den öppna platsen bedöms innebära måttliga negativa 
konsekvenser för riksintresset. 

Figur 4.4.13. Tabell över påverkan på värdebärare.
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Värdebärare Planförslaget 
påverkar 

Effekter och konsekvenser för värdebärare

Byggnader från 
samhällets upp-
byggnadsskede

Bostadshuset för 
SJ:s arbetare, 
privathotellet. Det 
gamla badhuset/
biblioteket,Gula 
raden, och han-
delshuset

Badhuset är en framträdande byggnad från stadens uppbyggnadsskede och en symbolbyggnad för samarbetet mellan 
bolaget och ”samhället”. Planförslaget innebär påverkan på  värdefull bebyggelsen från samhällets uppbyggnadsske-
de. Konsekvenserna bedöms bli stora för kulturmiljön.  Byggnaderna utgör en värdekärna i riksintresset. De negativa 
konsekvenserna bedöms bli stora för riksintresset.

Karaktärsom-
råden med 
bebyggelse av 
hög arkitektonisk 
kvalitet

Det gamla 
badhuset som 
ligger inom cen-
trumkvarteren, 
området med 
gula raden och 
handelshuset.

Det gamla badhuset är ritat av arkitekt Gustaf Wickman och utgör en större, offentlig byggnad. Badhuset är Kirunas 
enda nationalromantiska tegelbyggnad från tidigt 1900-tal.  Byggnaden är en viktig del av ett karaktärsområde som 
präglas av närliggande offentliga byggnader; gamla brandstationen i öst, gamla sjukstugan i syd och stadshuset i väst. 
Gula Raden och framför allt handelshuset visar på höga arkitektoniska kvaliteter som visar på hur arkitekten Gustav 
Wickman anpassat befintliga hus till nya verksamheter och förusättningar. Planförslaget innebär stora negativa konse-
kvenser för kulturmiljön. Påverkan bedöms innebära stora negativa konsekvenser för riksintresset. 

Tidspräglade 
ideal och uttryck 
som avspeglas i 
planmönster och 
byggnader

Järnvägsparken, 
det gamla bad-
huset

Järnvägsparkens utformning med det engelska romantiska stilidelalet utgör tillsammans med det nationalromantiska 
gamla badhuset i tegel ett uttryck som är typisk för sin tid. Båda miljöerna har höga kulturhistoriska värden och plan-
förslagets innebära stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Påverkan på parken och det gamla badhuset bedöms 
innebära stora negativa konsekvenser för riksintresset. 

Offentliga bygg-
nader

Det gamla bad-
huset

Badhusets tillkomst visar på samhällets syn på hygien och renlighet. Dess lokalisering, i omedelbar anslutning till Cen-
trum, innebar att badet var lättillgängligt för kirunaborna.  Planförslagets bedöms innebära stora negativa konsekven-
ser kulturmiljön. Påverkan på det gamla badhuset bedöms innebära stora negativa konsekvenser för riksintresset. 

Efterkrigstidens 
arkitektur

Ralph Erskines 
”Idioten”

Erskines byggnad återkopplar genom sin säregna form och placering i gaturummet till stadsplanens utformning och 
smälter väl in i landskapet. Byggnadens huvudfasad är riktad mot Järnvägsparken och gruvberget i söder. Av efter-
krigstidens byggnader i Kiruna är Ralph Erskines de mest uppmärksammade. 

Figur 4.4.13 (fortsättning). Tabell över påverkan på värdebärare.
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Rekommendationer i Kulturmiljöanalys Kiruna 
etapp 2 (DIVE). 

Gula raden

Byggnaderna bör finnas med i ett prioriterat urval 
av byggnader som flyttas.

Området som helhet och enskilda byggnader bör 
dokumenteras, oavsett om de rivs eller flyttas.

Vid flytt bör det ställas särskilda krav på ny loka-
lisering, planstruktur och placering, så att viktiga 
värden och kvaliteter kan återskapas och att 
byggnaderna på bästa möjliga vis kan bidra till en 
karaktärsfull miljö på ny plats.

Gamla badhuset

F d badhuset bör ingå i det urval av byggnader och 
miljöer som ska dokumenteras i samband med 
stadsomvandlingen. 

Byggnaden är svår att flytta varför en grundlig 
dokumentation bör genomföras inför rivning.

Byggnadsmaterial och detaljer bör kunna 
återanvändas.

Byggnaden bör om det är möjligt flyttas till en 
centralt belägen sluttande tomt i närheten av 
gamla brandstationen och gamla sjukstugan.

Sj-området

Inriktningen bör vara att i första hand återskapa 
den äldre delen av SJ-området och överföra så 

många ursprungliga karaktärsdrag och värden 
som möjligt från miljön som helhet.  

En omfattande dokumentation av hela området 
bör ske innan eventuell rivning.

Kvarstående konsekvenser
Även gruvan och dess industriella lämningar är 
värdefulla beståndsdelar av riksintresseområdet, 
men gruvverksamheten innebär även att indu-
strin tar allt mer ovanjordsmark i anspråk på 
bekostnad av riksintressets övriga beståndsdelar. 
Riksintressemiljön fragmenteras successivt på 
värdefulla områden vilket avsevärt försvårar 
möjligheten att förstå helhetsmiljön. 

Detaljplaneförslaget kommer att medföra mycket 
stora konsekvenser för de berörda områdena 
eftersom bebyggelsen kommer rivas. Läsbarheten 
i och runt om kulturmiljöerna kommer att 
försvinna. Förändringen kommer vara oåterkal-
lelig och de historiska miljöerna lämnar få bestän-
diga spår efter sig. 

De flesta av riksintressets värdebärare påverkas 
vilket kommer att få stora konsekvenser, för några 
mycket stora konsekvenser. De ovan nämnda 
åtgärderna skulle inte mildra påverkan på 
riksintresset. 

Positiva konsekvenser

Detaljplaneförslaget medför att kulturmil-
jöer och byggnader blir uppmärksammade. 
Förundersökningar, dokumentationer och eventu-
ella nyplaceringar kan komma att höja värdet och 
den historiska förståelsen för vissa byggnader.
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 Figur 4.5.1. Översiktskarta över Luossajoki, Yli Lombolo och Ala Lombolo samt del av Luossajärvi.

4.5 Luossajoki vattensystem
Nulägesbeskrivning 
Sjön Yli-Lombolo och bäcken Luossajoki 
gränsar direkt mot planområdet för  etapp 1 
av Gruvstadspark 2. Yli-Lombolo och bäcken 
Luossajoki ingår i Luossajoki vattensystem där 
även sjöarna Ala-Lombolo och Luossajärvi ingår, 
se karta, figur 4.5.1. Samtliga sjöar ligger utanför 
Gruvstadspark 2, men hela vattensystemet 
beskrivs eftersom dagvatten från planområdet ska 
ledas till sjöarna Yli-Lombolo och Ala-Lombolo.

Luossajoki kommer från Luossajärvi genom 
en 1,7 km lång kulvert som går längs med järn-
vägen och bildar en ”riktig” bäck uppströms 
sjön Yli-Lombolo. Bäcken Luossajoki passerar 
Yli-Lombolo och mynnar i den norra delen av 
Ala-Lombolo. Här mynnar också en kulvert 
som tillför dagvatten från delar av Kiruna C. 
Två mindre bäckar i sydväst tillför Ala-Lombolo 
vatten under perioder med höga flöden, övrig tid 
är de torrlagda. Ala-Lombolos utlopp i sydost 
består av en tröskel, som reglerar utflödet ur 
sjön. Nedströms Ala-Lombolo ansluter bäckarna 
Tuollajoki och Pahtajoki till Luossajoki, och även 
vatten från värmeverket och reningsverket ansluts 
till jokken som slutligen mynnar i Torneälven vid 
Laxforsen ca 10 km öster om Kiruna.  

Ala-Lombolo är en grund myrsjö på ca 25 ha 
och är väldigt förorenad. Den har klassats som 
Norrbottens mest förorenade sjö. I sjön finns 
bland annat stora mängder av kvicksilver, 
mellan 120 – 200 kg, som anrikats i sedimentet. 
Försvarsmakten har också på 1950-talet dumpat 

instabil ammunition i sjön och en del kan ligga 
kvar. I sjön finns även höga halter av organiskt 
material på grund av att den varit recipient för 
avloppshanteringen i Kiruna stad. Även i sjön 
Yli-Lombolo har man mätt måttligt höga till höga 
halter av kvicksilver i sedimenten och i Luossajoki 
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strax nedströms värmeverkets utsläpp visar prover 
i sedimenten på mycket höga halter av kvicksilver.

Ala-Lombolo fungerar som en kvicksilverfälla tack 
vare den effektiva fastläggningen av kvicksilvret. 
Fastläggningen gynnas av en rad faktorer. Sjöns 
historik som recipient för avloppsvatten har 
bildat sediment med ett högt organiskt innehåll. 
Nedbrytningen av det organiska materialet 
(avloppsslammet) leder till låg syrehalt vilket 

Påverkan och konsekvenser
Nollalternativ

Markdeformationen som sker på grund av 
gruvverksamheten påverkar Luossajoki vatten-
system som får allt mindre tillrinnande vatten. 
Sprickutbredningen innebär att vatten istället 
rinner mot gruvan.  En sänkning av vattennivån i 
Yli-Lombolo ligger inom deformationszonen och 
kommer efter hand att förvandlas till våtmark och 
torrläggas. När  den 1,7 km långa kulverten som 
avvattnar Luossajärvi mot Luossajokki spricker 
påskyndas torrläggningen av vattensystemet. 

En lägre vattennivå i Ala-Lombolo medför att 
sediment torrläggs. Detta kan orsaka problem på 
flera sätt, bland annat genom ökad bildning av  
giftigt metylkvicksilver. Denna form av kvicksilver 
tas mycket lätt upp av växter och djur vilket 
gör den mycket farlig. Sediment som kommer i 
kontakt med luftens syre förändras så att förore-
ningarna lättare lakas ut. Torrlagda sediment är 
också mer tillgängliga för människor och djur som 
vistas i området och de riskerar därmed att få i 
sig kvicksilver och andra föroreningar. Sprickor i 
marken kan också skapa nya vägar för vatten så 
att föroreningar från sjön sprids till grundvattnet 
och rinner ner i gruvan, vilket därifrån riskerar att 
föras ut i Kalixälven. (Huvudstudie Ala-Lombolo 
2008). Figur 4.5.2. Yli-Lombolo mitt i bilden, Ala-Lombolo därbakom. Bilden tagen mot öster, med Kiruna 

till vänster i bild.

ökar fastläggningen av metaller i sedimentet. 
Fastläggningen gynnas även av den relativt höga 
svavelhalten och det neutrala till lätt basiska 
pH-värdet som finns i sjön. Kvicksilvret ligger 
hårt bundet till organiskt material eller som 
metallsulfider i sedimenten, den spridning som 
förekommer sker främst via partikeltransport 
under perioder med höga flöden (Huvudstudie 
Ala-Lombolo 2008).



45 (65)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 1, Kiruna kommun

En minskning av vattentillförseln till den föro-
renade sjön Ala-Lombolo innebär att syreförhål-
landet i sjön försämras, särskilt vår- och vintertid, 
med risk för svavelvätebildning vid anaerob 
nedbrytning. På grund av detta finns det tidvis 
risk att stark lukt av ”ruttna ägg” sprids runt om 
i omgivningen kring sjön. Eventuell kvarvarande 
ammunitionen i Ala-Lombolo friläggs vilket 
kan innebära risk för detonering (Huvudstudie 
Ala-Lombolo 2008).

Planalternativ

Detaljplanens genomförande innebär att området 
planläggs som industrimark och detta påverkar 
i sig inte torrläggningen av vattensystemet. I 
planalternativet kan däremot det dagvatten som 
leds från planområdet mot Luossajoki vatten-
system som ytligt dagvatten bidra till att förlänga 
sjöarnas livslängd och fördröja avvattningen, 
vilket är en positiv effekt. Fågellivet i Yli-Lombolo 
kommer att gynnas i ytterligare ett antal år och 
fördröjningen innebär även mer tid till saneringen 
av Ala-Lombolo. 

Skyddsåtgärder

Vattentillförseln via dagvatten ska säkerställa 
kontinuerlig vattentillförsel via ytliga dagvat-
tenbäckar till Yli-Lombolo och Luossajoki 
vattensystem. Skyddsåtgärden ligger i linje med 
kommunens beslut om åtgärdsalternativ för 

Ala-Lombolo (Huvudstudie Ala-Lombolo 2008) 
eftersom försök med muddringssanering ska 
påbörjas. Frågan behandlas i sin helhet i MKB för 
hela Gruvstadspark 2.

Kvarstående konsekvenser
Markdeformationen som härrör från gruvdriften 
och den successiva sänkningen av vattennivån i Yli 
Lombolo och Ala-Lombolo kvarstår. Den mins-
kade vattentillförseln till Ala- Lombolo innebär att 
syreförhållandet i sjön försämras, särskilt vår- och 
vintertid, med risk för svavelvätebildning och 
tidvis kan då stark lukt av ”ruttna ägg” spridas i 
omgivningen kring sjön.  

Sjöarna förvandlas efter hand till våtmark och 
Yli-Lombolo torrläggs slutligen när sprickzonen 
når ända fram (Ramböll 2007).
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4.6 Naturmiljö och fågelliv
Nulägesbeskrivning 
Naturmiljön består i huvudsak av fjällbjörkskog 
med våtare partier där byggnader, gräsmattor, 
hårdgjorda ytor och vägar anlagts. Sjön Yli 
Lombolo gränsar direkt mot planområdet. 
Strandremsan utgörs av starrvegetation och 
området närmast sjön i huvudsak av videsnår 
och lågväxta fjällbjörkar. Det finns även en del 
våtare partier runt sjön. Yli Lombolo omfattas av 
strandskydd. 

Den lummiga omgivningen gör att fåglar trivs i 
området och sjön utgör idag livsmiljö för ett antal 
olika fågelarter. Flertalet fågelobservationer finns  
registrerade vid sjön. Av de noterade arterna i 
sjöns närområde är stjärtand, bergand, silltrut, 
gråtrut, spillkråka och stare upptagna i bilaga 1 till 
EU:s fågeldirektiv (2009/147/EG). Dessa arter är 
därmed särskilt skyddsvärda. Enligt den svenska 
översättningen av fågeldirektivet är det förbjudet 
att avsiktligt störa fåglarna, särskilt under deras 
häcknings- och uppfödningsperiod, i den mån 
dessa störningar inte saknar betydelse för att 
uppnå syftet med direktivet.  

Påverkan och konsekvenser
Nollalternativ

Nollalternativet innebär att gruvverksamheten 
upphör. Trots det kommer vattentillförseln till Yli 
Lombolo på sikt att minska, se även kapitel 4.6 
Luossajoki vattensystem. Yli Lombolo kommer så 
småningom att torrläggas och fågellivet vid sjön 
upphör därmed.

Planalternativ

Detaljplanens genomförande innebär att området 
planläggs som industrimark. I planalternativet 
finns möjlighet att leda dagvatten från Kiruna via 
ytligt dagvatten för att förlänga sjöarnas livslängd 
och fördröja avvattningen. Detta skulle medföra 
en positiv effekt då fågellivet i Yli Lombolo gynnas 
i ytterligare ett antal år. Frågan behandlas i sin 
helhet i MKB för hela Gruvstadspark 2. 

Skyddsåtgärder

För de arter som anges i bilaga I till 
Fågeldirektivet ska särskilda åtgärder för beva-
rande av fåglarnas livsmiljö vidtas för att säker-
ställa deras överlevnad och fortplantning inom 
det område där de förekommer. Detta innebär 
att detaljplanens genomförande inte bör tillåtas 
medföra några större förändringar i naturmiljön 
jämfört med nuläget och att området som idag 
omfattas av strandskydd bör lämnas orört. 

Strandskyddet upphävs i och med detaljplanens 
antagande. Detaljplanen säkerställer fågelområdet 
genom att området kring sjön planläggs med 
prickmark och marken får därmed inte bebyggas. 

För att förlänga sjöarnas livslängd är det viktigt att 
ytligt dagvatten leds dit. 

Kvarstående konsekvenser
De kvarstående negativa konsekvenserna för 
Yli-Lombolos funktion som viktig fågelsjö under 
de närmaste åren innan 2050 bedöms bli små om 
föreslagna skyddsåtgärder vidtas. 



47 (65)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 1, Kiruna kommun

4.7 Dagvatten  
Påverkan på dagvatten beskrivs översiktligt. 
Frågan hanteras mer detaljerat i MKB för hela 
Gruvstadspark 2

Nulägesbeskrivning
Etapp 1 av Gruvstadspark 2 omfattar en mindre 
del belägen i Kiruna centrum (totalt ca 11 ha) samt 
en större del i söder kring brandstationen (totalt 
ca 62 ha). De två delarna av etapp 1 omfattar 
tillsammans ca 45-50% av hela Gruvstadspark 2. 
Delområdet i centrala Kiruna består mestadels 
av urban miljö med byggnader och andra hård-
gjorda ytor men inkluderar även grönområdet 
Järnvägsparken. Den södra delen av etapp 1 består 
i huvudsak av naturmark.  

I centrala Kiruna finns idag ett konventionellt 
dagvattensystem, vilket innebär att dagvatten  
från exemelvis tak, dränering, vägar och andra 
hårdgjorda ytor samlas i dagvattenledningar 
och leds genom självfallsledningar till recipient 
i form av sjö eller vattendrag. I Järnvägsparken 
finns inga dagvattenledningar utan istället rinner 
dagvatten ytledes och kan infiltrera ned i marken. 
Överskott av dagvatten leds bort i öppna diken och 
därefter ned i dagvattenledningar belägna utanför 

1	 		Dagvatten	=	tillfälligt	förekommande	vatten	på	
markytan.	Huvuddelen	av	dagvattnet	är	regnvatten,	dräner-
ingsvatten	och	smältvatten	från	snö	och	is	

grönområdet. Berörda delar av Kiruna centrum 
tillhör avrinningsområdet för sjön Yli-Lombolo 
och dagvatten leds till sjön i ledningar och öppna 
diken.

Dagvatten kan allmänt innehålla föroreningar 
såsom sandningsgrus, oljerester och mindre 
partiklar från asfalt, däck och andra ytbetäck-
ningar. Härstammar dagvattnet från smältvatten 
av snö som legat på ytan en längre tid kan 
föroreningshalten vara betydande. Likaså är 
föroreningshalten i dagvattnet vanligen högre 
efter torrperioder då ansamling av föroreningar 
skett på markytan. Det finns inga uppgifter om 
uppmätta föroreningshalter i dagvattnet ifrån 
centrala Kiruna. 

Den södra delen av etapp 1, närmast brandsta-
tionen, består främst av naturmark. Avledning 
av dagvatten sker här genom naturlig avrinning 
ytledes i bäckar och små vattendrag. Kring vägar 
inom området avleds dagvatten i öppna diken. 
Recipient för dagvatten från denna del av etapp 1 
är Yli-Lombolo och Ala-Lombolo.

Påverkan och konsekvenser
Nollalternativ

Befintligt dagvattensystem inom området för 
Gruvstadspark 2 blir kvar. Genom sprickbildning 
inom Gruvstadspark 1 kommer mängden vatten 

som slutligen når Yli-Lombolo och Ala-Lombolo 
att minska. 

Planalternativ

Planalternativ för dagvatten beskrivs inte i 
detalj i granskningshandlingen av detaljplan 
för etapp 1. Frågan behandlas övergripande 
för hela Gruvstadsparken inom ramen för 
avvecklingsprojektet.

Skyddsåtgärder
För att dagvattensystemet skall kunna få den 
funktion som krävs kommert avrinningsvägarna 
för dagvatten att utreds i ett större sammanhang, 
så att dessa frågor inte löses enskilt för varje 
detaljplan. En sådan utredning bör klargöra 
hur stor del av dagvattnet genererat inom 
Gruvstadspark 2 som är möjligt att leda till 
sjöarna Yli-Lombolo och Ala-Lombolo samt vilka 
flödesmängder som dagvattenanläggningarna 
skall dimensioneras för. Dagvattenutredning görs 
inom ramen för avvecklingsprojektet. 
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4.8 Grundvatten
Nulägesbeskrivning
Kiruna ligger ovanför högsta kustlinjen och jorden 
utgörs till största del av ett tunt lager morän som 
vilar ovanpå berg. Berggrunden är sprucken och 
vittrad i ytan. I låglänta partier kring Yli-Lombolo 
finns ett torvlager lagrat över moränen. 
Sammansättningen av markens ytlager inom 
etapp 1 varierar mellan hårdgjorda ytor, matjord, 
torv och fast lagrad morän.  

Grundvattenytan ligger generellt i moränskiktet 
där den övergripande hydrogeologin för området 
i stort följer topografin. Detta innebär att grund-
vattenströmningen generellt går från höglänta 
området till lägre liggande områden. Moränen har 
dock låg genomsläpplighet, varför vattenström-
ningen är liten. I vissa låglänta partier, främst 
i torvområdet kring Yli-Lombolo, är grundvat-
tenströmningen något högre och här ligger även 
grundvattennivån nära markytan. 

Grundvatten i berggrunden finns i sprickzoner 
i berget, vilket innebär att grundvattnets 
rörelser styrs av sprickzoners utseende. 
Grundvatten som läcker in i gruvan pumpas ut 
vilket sänker grundvattennivån i närområdet. 
Grundvattensänkningen påverkar dock främst 
grundvattnet i berggrunden, men grundvatten-
nivån i lösa jordlager (moränen) ligger fortfarande 

nära markytan. Detta då grundvatten i jordlagren 
och bergets övre del fylls på kontinuerligt då 
nederbörd och snösmältning ger ett överskott av 
grundvatten. Grundvattennivån blir alltså relativt 
oförändrad trots vattenuttag längre ned i berget.  

Påverkan och konsekvenser
Nollalternativ

När gruvdriften upphör upphör även pumpningen 
av grundvatten i gruvan. Grundvattennivån i 
berggrunden kommer därför att stabiliseras. 

Planalternativ

Planalternativet innebär att pumpning av grund-
vatten i gruvan fortsätter. Påverkan på grund-
vattnet hanteras i miljötillstånd för gruvan och 
beskrivs ej i detalj i granskningshandlingen. 

Skyddsåtgärder
Skyddsåtgärder och eventuella kvarstående konse-
kvenser hanteras i miljötillstånd för gruvan.  
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4.9 Förorenad mark
Nulägesbeskrivning
Inom planområdet finns ett antal platser där 
verksamhet som kan ha orsakat föroreningar har 
bedrivits. Inom Gruvstadspark 2 del 1 har tre 
objekt identifierats: Kiruna brandstation, Kiruna 
busstation och del av järnvägen, se karta (figur 
4.9.2) för lokalisering av objekten.  

Nr 3 Kiruna brandstation

Brandstationen invigdes 1994 och verksamheten 
är pågående. Brandstationen omfattar även garage 
och tvätthall där visst underhåll av fordon utförs. 
Oljebyten utförs i mindre utsträckning och golvav-
lopp från tvätthall och garage är kopplade till en 
oljeavskiljare. Brandsläckningsskum förvaras 
i brandbilar samt på fat i brandmaterialförråd 
inomhus. Påfyllning av skum utförs i tvätthallen. 
Ingen brandövning utförs i anslutning till 
brandstation. Det har under ca två år funnits en 

Figur4.9.2. Objekt där verksamhet som kan ha alstrat föroreningar har bedrivits.Figur 4.9.1. Kiruna brandstation. Foto Tyréns AB.
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ovanjordscistern för diesel som enbart använts för 
tankning av en traktor.

I brandsläckningsskum kan PFAS-ämnen före-
komma och från garage, tvätthall m.m. är det 
främst oljeämnen och PAHer samt i viss mån 
tungmetaller som kan förekomma. 

Med tanke på den tidsperiod som verksamheten 
har bedrivits på området samt att det är personal 
från räddningstjänsten som i sin yrkesroll är 
insatta i problematiken med kemikalier bedöms 
risken för föroreningar i mark som liten. 
Oljeavskiljaren ska tömmas och kontrolleras vid 
rivning. Eftersom PFAS-problematiken uppmärk-
sammats först de senaste åren rekommenderas 
även provtagning med avseende på PFAS på 
området. 

Nr 4 Kiruna busstation

Verksamheten på busstationen är pågående. Själva 
busstationsverksamheten bedöms inte ha orsakat 
några föroreningar. I lokalerna utförs hantering 
av gods men det har inte framkommit några 
uppgifter om att underhåll av fordon, tankning 
eller annan verksamhet som kan ha orsakat föro-
reningar har förekommit på busstationsområdet.  

Visst läckage av främst oljeämnen kan ha före-
kommit från bussar och lastbilar men risken för 
någon betydande förorening bedöms som liten 

och inga undersöknings- eller saneringsåtgärder 
bedöms nödvändiga. 

Nr 14: Järnvägsområdet 

Etapp 1 av Gruvstadsparken omfattar i norra delen 
en ca 50 m lång sträcka av den gamla järnvägen 
in till Kiruna. I söder omfattar området ca 800 m 
av gamla järnvägen till Kiruna samt ca 200 m av 
järnvägen till Lombia bangårdsområde. Järnvägen 
till Lombia bangård är riven och rivning av gamla 
järnvägssträckningen till Kiruna pågår. På järn-
vägsområden kan tungmetaller och kreosot (PAH) 
från impregnerade slipers förekomma samt olje-
ämnen och PAH från verksamheten. I samband 
med rivningen tas slipers samt förorenad jord 
omhand av Trafikverket. 

De pågående åtgärderna bedöms tillräckliga och 
inga ytterligare undersöknings- eller saneringsåt-
gärder rekommenderas. 

Eldningsoljecisterner

Idag är många bostäder och näringsfastigheter 
i Kiruna anslutna till fjärrvärmenätet. Många 
fastigheter har dock tidigare värmts upp genom 
förbränning av eldningsolja som förvarats i 
cisterner, ofta under jord. Det är vanligt att 
underjordscisterner inte rengjorts eller tagits upp 
då användandet av dessa upphört. Kvarlämnade 
cisterner kan innehålla stora mängder eldnings-
olja och det kan även finnas föroreningar i anslut-
ning till cisterner och påfyllningar från tidigare 
spill och läckage. Cisterner i mark kommer förr 
eller senare att rosta sönder eller brytas sönder 
av markdeformationer och innehållet riskerar att 
förorena mark och grundvatten.

Inför och vid rivning av byggnader rekommen-
deras därför inventering och kontroll av om en 
oljepanna funnits och om så är fallet ska kontroll 
av kvarlämnade cisterner utföras.

Figur 4.9.3. Kiruna busstation. Foto Tyréns AB. Figur 4.9.1. Järnvägsområdet. Foto Tyréns AB.
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Påverkan och konsekvenser
Nollalternativ

Jämfört med Gruvstadspark innebär nollalterna-
tivet en större exponeringsrisk för människor då 
människor vistas på området i större utsträckning 
och under en längre tidsperiod med nuvarande 
markanvändning. Det finns också bostäder i 
anslutning till några av de platser där det finns 
risk för att markföroreningar förekommer. Risken 
för spridning av föroreningar till omgivningen 
är aktuell även för nollalternativet. Det innebär 
att behovet av att undersöka potentiellt förore-
nade områden är i stort sett detsamma som för 
gruvstadspark men åtgärdsmålen måste ta större 
hänsyn till exponering för människor. Eftersom 
ingen detaljplaneändring, uppköp av mark eller 
rivningar utförs i nollalternativet är det inte troligt 
att någon tar på sig ansvaret för att utföra under-
sökningar och saneringar. 

Planalternativ

Vid planändring till gruvstadspark kommer 
grävningar att ske i samband med rivningar 
m.m. då människor kan komma att exponeras för 
eventuella föroreningar.  

Skyddsåtgärder, övergripande åtgärds-
mål
Eftersom området kommer att förändras kommer 
riskerna med eventuella föroreningar på området 

att variera med tiden. En exponeringssituation och 
en risk finns under gruvstadsparkstiden, en annan 
då området blir en del av gruvan och en tredje då 
gruvan avslutats och området blir naturmark. 

Under gruvstadsparkstiden finns risk för expo-
nering av eventuella föroreningar för människor 
som vistas i området. Barn ska kunna leka och 
mindre markarbeten kan förekomma inom gruv-
stadsparken. Den högre risken för exponering av 
föroreningar är dock aktuell under en begränsad 
tidsperiod och människor kommer att vistas i 
området i betydligt mindre utsträckning än med 
dagens markanvändning. Även byggnader som är 
förorenade räknas som förorenade områden och 
en påträffad förorening ska genast anmälas till 
tillsynsmyndigheten.

Under denna tid är exponeringsvägarna intag av 
jord, hudkontakt med jord/damm, inandning av 
damm, i viss mån inandning av ånga och intag av 
växter aktuell. Spridning av föroreningar kan ske 
via grundvatten till ytvattenrecipienter. Växtlighet 
är önskvärd inom området. 

När området hamnar inom riskzonen och senare 
raszonen kommer inga människor att vistas 
i området. Spridningsrisk finns dock genom 
damning och via grundvattnet ner i gruvan och 
även vidare till recipient när vattnet pumpas upp 
från gruvan. När gruvdriften en gång avslutas har 

en stor del av den jord som idag ligger i markytan 
rasat ner i gruvan. Viss risk för spridning av 
föroreningar via grundvatten till ytvattenrecipient 
kvarstår. 

För markanvändningen som kommer efter 
Gruvstadsparken är det bara vid mer omfattande 
föroreningar som risk finns för påverkan på 
människor eller miljö. Risken för att omfattande 
föroreningar finns från de verksamheter som 
identifierats inom området för Gruvstadspark 2 
etapp 1 bedöms som mycket små under förutsätt-
ning att det vid rivningsarbetena säkerställs att 
inga cisterner med innehåll lämnas kvar.     

Övergripande åtgärdsmål

• Områden inom Gruvstadspark 2 som ska 
kunna utnyttjas för rekreation och barns lek 
ska uppfylla kriterierna för känslig markan-
vändning med hänsyn till markföroreningar. 

• Föroreningar får inte förekomma i sådana 
mängder eller koncentrationer att om de 
transporteras ned i gruvan med grundvattnet 
medför hälsorisker i gruvan eller miljörisker 
då gruvvattnet pumpas upp och släpps ut till 
recipient. 

• Föroreningsspridning från området ska 
inte innebära någon negativ påverkan på 
ytvattenrecipienter.  
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4.10 Trafik
Nulägesbeskrivning
Idag används huvudsakligen väg E10 för 
genomfartstrafik och tung trafik. Hjalmar 
Lundbohmsvägen har en viktig roll för den 
lokala trafiken i Kiruna. Övriga gator inom 
Gruvstadspark 2, etapp 1 används endast för lokal 
trafik.

Påverkan och konsekvenser
Nollalternativ

Nuvarande E10 ligger inom område planlagt för 
industri. När markdeformationerna påverkar 
området behöver trafiken omledas. Om gruv-
verksamheten läggs ned är det osannolikt att 
den nya sträckningen för E10 byggs, vilket 
leder till ökad trafik på Stationsvägen och 
Hjalmar Lundbohmsvägen inom planområdet. 
”Plan B”, det vill säga att genomfartstrafiken 
under en övergångsperiod leds genom staden 
via Silfwerbrandsgatan, del av Hjalmar 
Lundbohmsvägen, Stationsvägen och vidare 
Lombololeden och Nordkalottvägen (E10) 
norrut, riskerar att permanentas. Det medför 
ökad trafik på dessa gator. Lutningarna på 
Silfwerbrandsgatan och Stationsvägen kan orsaka 
problem för den tunga trafiken vintertid. Hjalmar 
Lundbohmsvägen kommer då förmodligen åter att 

bli en del av E10 och därmed används för trans-
port av farlig gods genom Kiruna. 

Den ökade trafiken genom bebyggelsen medför 
också ökad olycksrisk för oskyddade trafikanter. 
Åtgärder kan komma att krävas både på väg och 
bostadsbyggnader. 

Planalternativ

Med minskat antal boende och verksamheter 
inom Gruvstadsparken minskar den lokala 
trafiken på sikt. Vägarna inom gruvstadspark 2 
kommer att användas för sitt nuvarande syfte 
och befintliga vägstrukturer behålls så länge 
som möjligt. Trafik från gator som stängs leds 
om inom befintligt gatunät. Om E10:ans nya 
sträckning inte är klar innan befintlig E10 måste 
stängas kommer genomfartstrafiken under en 
övergångsperiod att ledas genom staden enligt 
”Plan B” via Silfwerbrandsgatan, del av Hjalmar 
Lundbohmsvägen, Stationsvägen och vidare 
Lombololeden och Nordkalottvägen (E10) norrut. 
Silfwerbrandsgatan och Stationsvägen har ganska 
kraftiga lutningar vilket kan orsaka problem för 
den tunga trafiken vintertid.

I och med ”Plan B:s” genomförande är prognosen 
att trafiken på del av Hjalmar Lundbohmsvägen 
ökar från 7100-8200 fordon/vardagsdygn (maj 
2015) till 13200-14200 fordon/vardagsdygn och 
på Stationsvägen från 3700 fordon/vardagsdygn 

(maj 2015) till 6400 fordon/vardagsdygn. Andelen 
tung trafik på Silfwerbrandsgatan, del av Hjalmar 
Lundbohmsvägen och Stationsvägen beräknas till 
ungefär 1500 lastbilar/vardagsdygn. Det innebär 
under en övergångsperiod en ökning av tung 
trafik genom de centrala delarna av Kiruna, där 
speciellt transporter med farligt gods kan kräva 
vissa restriktioner, se nedan. För ”Plan B” skissar 
Trafikverket på olika åtgärder, t ex cirkulations-
platser, på befintliga gator för att underlätta 
trafiken.

Transporter av rivningsmassor från 
Gruvstadspark 2, etapp 1 kommer främst att ske 
längs Hjalmar Lundbohmsvägen, Malmvägen 
Silfwerbrandsgatan och nuvarande E10 (tills 
den stängs). Hur stora masstransporter det kan 
bli frågan om utreds inom avvecklingsprojektet. 
Utredningen av mängder beräknas vara klar tredje 
kvartalet 2016. Eftersom rivningen kommer att 
ske etappvis kommer även masstransporterna att 
ske etappvis fördelat under en längre tid.

Farlig gods

E10 används för transport av farlig gods 
genom Kiruna. Om den nya sträckningen av 
E10 inte kan tas i bruk samtidigt som Hjalmar 
Lundbohmsvägen måste stängas som följd av 
sprickbildning får Adolf Hedinsvägen en ökad 
roll för genomfartstrafiken genom Kiruna. Detta 
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Figur 4.10.1. Alternativa huvudvägar.

betyder att farlig gods risker att köras genom 
bostadsområden.

I den riskanlays som LKAB lät göra för detaljpla-
nearbetet för Luossavaara 2012 var bedömningen 
att mängderna farligt gods var små. Antalet 
transporter uppskattades till strax över 400 där 
merparten var med brandfarliga vätskor eller 
oxiderande ämnen. Fram till år 2020 beräknas 
antalet transporter med farligt gods öka till högst 
600.

Skyddsåtgärder
Det är trafikmässigt en fördel om byggande av E10 
planeras så att den sker från norr mot söder och 
att vägen kan öppnas för trafik på de delsträckor 
som blir mellan olika anslutningar till E10. Genom 
att Hjalmar Lundbohmsvägen får en anslutning 
till E10 kan detta bli ett bättre alternativ än att 
trafiken kör via Stationsvägen, i synnerhet som 
Stationsvägen också kommer att påverkas av 
deformationerna.

De risker som finns med farliga transporter är 
kopplade till att fordonen kör av vägen eller 
krockar med något annat fordon. Beroende på 
vilken typ av gods det handlar om kan restrik-
tioner behöva införas så att man kan styra vissa 
transporter till tider med lite trafik och att de kan 
eskorteras av polis och räddningstjänst. För farligt 
gods som bedöms för farligt att köras  genom 

Kiruna finns möjligheten att dessa transporteras 
på järnväg som är den säkraste lösningen genom 
att järnvägen passerar helt utanför Kiruna.
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4.11 Avfall och hantering av   
 massor
Rivningarna av bebyggelse och infrastruktur 
kommer att alstra rivningsmaterial av olika 
avfallsslag. Vilka volymer av rivningsavfall det kan 
bli frågan om utreds inom avvecklingsprojektet. 
Utredningen beräknas vara klar tredje kvartalet 
2016. Etapp 1 av Gruvstadspark 2 omfattar 10 
byggnader varav 5 träbyggnader, med lägenheter, 
hotell, busstation och räddningstjänst. Byggnader 
kan även demonteras eller flyttas. Som jämförelse 
redovisas faktisk mängd rivningsmassor från 
8 hus med 80 lägenheter i kvarteret Ullspiran 
(tabell, figur 4.11.1).

Att inte riva byggnader och infrastruktur skulle 

innebära stora negativa konsekvenser i form av 
bristande miljöhänsyn, dålig resurshushållning, 
en fara för människors hälsa samt att de este-
tiska värdena inom gruvstadsparken skulle bli 
lidande. Material kommer kunna återanvändas i 
utformningen av gruvstadsparken och till andra 
anläggningsändamål.

Vid rivningar av byggnader och infrastruktur 
kommer olika typer av avfall genereras. I hus 
finns framförallt betong och trä, tegel från fasader, 
murade väggar och skorstenar, stengrunder, plåt 
från tak och fasader, gips i väggar och olika typer 
av isolerings- och tätningsmaterial. I husen finns 
även installationer i form av vatten- och avlopps-
ledningar, elledningar, sanitetsporslin och värme-
pannor och radiatorer. Trä förekommer också i 
form av inredning som skåp, dörrar och fönster, 
vidare finns vitvaror som spisar, tvättmaskiner, 
diskmaskiner, kyl och frys.

Infrastrukturen i området utgörs av gator/vägar, 
delar av järnväg och banvall, gång- och cykelvägar, 
ledningar för vatten och avlopp, dagvatten, fjärr-
värme samt kablar för bredband, el och telefoni. 

Farligt avfall
Farligt avfall är sådant avfall som är farligt för 
människors hälsa eller miljön. Vid klassificering 
av ett avfall som farligt eller inte utgår man från 
avfallets egenskaper samt innehållet av farliga 

ämnen. Det finns även ett antal ämnen och mate-
rial som ska klassas som farligt avfall till dess att 
motsatsen bevisats.

I nästan alla byggnader kan det förekomma farligt 
avfall i olika former, i mindre eller större mängder. 
Från rivning av vägar och annan infrastruktur 
genereras också farligt avfall i olika grad. Nedan 
ges ett urval av ämnen och material som normalt 
är att betrakta som farligt avfall och som därför 
ska omhändertas som farligt avfall vid rivning. 

Asbest

Asbest användes i byggmaterial från 1930 fram 
till 1976 då det förbjöds. Asbest kan exempelvis 
finnas i rör och installationsisolering, brandskydd 
(dörrar, stålkonstruktioner mm), klaffventiler, 
luckor, ventilationstrummor, vägg och takplattor, 
fönsterbänkar, balkongskivor (eternit och 
internit), golvslitskikt och underskikt i plast-
mattor, tätningsmaterial (asbestsnören), kakelfix 
och fog, fönsterkitt, fyllmedel i färger och plast 
samt bullerdämpning (sprutat ytskikt). 

PCB

PCB förbjöds 1972 men hade innan det använts 
sedan 1956. PCB kan exempelvis finnas i fogar 
(främst i fasadfogar i väggelement), förseglings-
massa i tvättmaskiner, oljebrännare, transfor-
matorer, hydraulolja (t ex hissolja och i äldre 
dörrstängare) samt oljeisolerade kablar. 

Material Placering Antal lass

Krossad betong/tegel Kiruna 1:1-9 61

Krossad betong/tegel NCC Construction 
AB

77

Krossad betong/tegel Ön 38

Brännbart ÅVC 60

Förbränning (flisat) Tekniska Verken 41

Deponi ÅVC 36

Skrot till ÅV Stena Recycling 51

Totalt 364 lass

Figur 4.11.1. Tabell över rivningsmassor från 
genomförd rivning av 8 hus med 80 lägenheter i 
Ullspiran.
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CFC

Klorfluorkarboner, CFC (freoner) kan finnas i 
skumisolering i fjärrvärmeledningar, kylskåp, 
frysar, klimatanläggningar, brandsläckningsut-
rustningar (utgör elavfall, kan också innehålla 
ozonnedbrytande ämnen så som CFC, HCFC

PAH

PAH (aromatiska kolväten) kan förekomma i 
tjärasfalt i äldre vägbeläggningar. Stenkolstjära, 
som innehåller PAH, användes som bindemedel 
i asfalt fram till början av 1970-talet. Gemensamt 
för tjärhaltiga beläggningar är att de förekommer 
längre ned i beläggningskonstruktionen. Massor 
och asfalt från rivning av vägar betraktas som fria 
från stenkolstjära vid halter <70 mg/kg TS och 
kan återanvändas fritt som både slit och bärlager 
enligt Vägverkets publikation 2004:90 (Hantering 
av tjärhaltiga beläggningar). Massorna kan 
återanvändas i anläggningsarbeten av vägar både 
i och utanför planområdet. Vid planerad återan-
vändning av tjärhaltiga massor som innehåller 
>70 mg/kg TS PAH ska kontakt tas med berörd 
myndighet om hur massorna ska hanteras. I 
detta läge bedöms halter, lakbarhet och eventuell 
mellanlagring med mera och hanteringen ska följa 
Trafikverkets riktlinjer (Hantering av tjärhaltiga 
beläggningar).  Avfall Sveriges rekommende-
rade halt för klassificering av farligt avfall för 

cancerogena PAH är 100 mg/kg TS (Uppdaterade 
bedömningsgrunder för förorenade massor, 
Rapport 2007:01, Avfall Sverige). För tjärasfalt 
och massor som innehåller >100 mg/kg TS PAH 
bör en utredning angående omhändertagande 
göras som påvisar om återvinning eller omhänder-
tagande som avfall på anläggning med tillstånd  är 
mest miljöriktigt. 

Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markan-
vändning (KM) är 1-3 mg/kg TS. Mark där ny 
lekplats ska anläggas ska uppfylla kraven om 
känslig markanvändning.

Kvicksilver

Kvicksilver får inte användas i elektriska kompo-
nenter och mätinstrument sedan 1993. Kvicksilver 
kan exempelvis finnas i elektriska komponenter 
som strömbrytare (t ex trappströmbrytare, 
tidströmbrytare, vippströmbrytare i kylskåp och 
frysar, värmepannor), nivågivare, nivåvippor 
(bassänger, pumpgropar mm) och reläer (styr- och 
reglerutrustning), termometrar och termostater (t 
ex varmvattenberedare), pressostater (tryckmä-
tare), ringklockor (typ ”ding-dong”) samt lysrör.

Elavfall

Elavfall kan till exempel vara avfall med produ-
centansvar (exempelvis kylskåp) samt avfall för 
återvinning (kablar, kopparmetaller, mm). Elavfall 
klassas ofta som farligt avfall. 

Impregnerat virke

Virke som är impregnerat med kreosot, arsenik, 
krom eller koppar klassas som farligt avfall. 
De giftiga ämnena förstörs inte vid vanlig 
förbränning utan måste tas om hand i speciella 
förbränningsanläggningar.

Strålkällor

Radioaktiva ämnen finns som gas, flytande eller 
fast form som exempelvis metall eller pulver. 
Det går inte att avgöra med ögat om ett ämne är 
radioaktivt eller inte, därför kan det vara svårt att 
hitta dessa strålkällor utan hjälp av mätutrustning 
eller märkningsinformation. Strålkällor ska vara 
märkta, men märkningen kan ha försvunnit på 
grund av ålder och användning. 

Kemikalier

Kvarlämnade kemikalier klassas som farligt avfall. 
Farlighetsmärkningen kan exempelvis bestå av 
en farosymbol på förpackningen. Rester av exem-
pelvis bekämpningsmedel, batterisyra, ammoniak, 
lut, fotokemikalier samt lösningsmedel som 
lacknafta, T-sprit, bensin och aceton klassas som 
farligt avfall. 

Rekommendationer och åtgärder
Stora mängder material kommer kunna återan-
vändas i utformningen av gruvstadsparken och till 
andra anläggningsändamål. Rivningsmaterialet 
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från gruvstadsparken ska sorteras på plats. Genom 
sortering av materialet gynnas återanvändning, 
återvinning och energiutvinning av avfallet och 
mängderna avfall som går till deponi kan minskas.  
Sortering av rivningsavfallet innebär även att 
farligt avfall kan tas omhand på ett kontrollerat 
sätt. 

Förslag på lämpliga sätt att ta hand om de olika 
rivningsmaterialen presenteras nedan. 

Inert avfall

Inert avfall reagerar inte fysikaliskt eller kemiskt 
och bryts heller inte ned. Det reagerar inte med 
andra material på sådant sätt att det skadar 
människor eller miljö. 

Tegel och betong utgör  inerta avfall som kan 
lämnas inom planerad gruvstadspark eller 
användas i pågående anläggningsprojekt. Det är 
viktigt att materialen krossas och att armerings-
järn sorteras ut för att inte orsaka skador eller 
olyckor. Källargolv och andra konstruktioner 1 
meter under mark kan lämnas kvar och punkteras 
så att vatten kan rinna igenom. 

Stengrunder bör återanvändas eller säljas, 
alternativt lämnas på platsen för att minna om 
bebyggelsen som funnits.

Isolering är ett annat inert material som kan 
lämnas i marken om det inte riskerar att komma i 

dagen där områden påverkas av sprickbildning. 

Vägmaterial som grus, makadam och asfalt kan 
återvinnas eller lämnas kvar, med reservation för 
äldre beläggning som kan innehålla tjärasfalt, se 
farligt avfall. 

Kablar och ledningar ska generellt sett inte lämnas 
kvar i marken. 

Brännbart avfall

Trä i konstruktioner och fasader samt inredningar 
är exempel på brännbart material. Även olika 
typer av plastmaterial i rör, mattor mm är bränn-
bart material.

Utsorterat restavfall

Isolering, takpapp, fönster, gips och andra bygg-
material som inte kan separeras från varandra 
och inte är brännbara måste köras till deponi för 
icke-farligt avfall.

Metaller

Metaller kan till stor del återvinnas. Metaller 
förekommer som armeringsjärn, plåt i fasader och 
tak, rörledningar av olika slag i byggnader och i 
kablar. Metall finns även i rör och ledningar under 
marken. 

Koppar kan finnas i elledningar, värmeled-
ningsrör, vattenrör, tak, mm och är en resurs och 
bör tas omhand för återanvändning. 

Farligt avfall

Farligt avfall ska utsorteras från övrigt avfall 
och förvaras väderskyddat och på sådant sätt att 
obehöriga inte kan komma åt det. Farligt avfall får 
inte blandas.

Fjärrvärmeledningar har skumisolering som kan 
innehålla freoner. Isoleringen i fjärrvärmeledning-
arna måste kontrolleras för att säkerställa att de 
inte orsakar miljöpåverkan om de avses att lämnas 
kvar i marken. Om möjligt kan de återanvändas. 

Kablar och ledningar ska generellt sett inte lämnas 
kvar i marken. VA-ledningar av järn kan innehålla 
bly. För kablar som innehåller bly bör blyet 
sorteras separat och hanteras som miljöskadligt 
avfall på avfallsanläggning. De kablar som är 
blymantlade har pappersisolering som vanligtvis 
innehåller kabelolja, vilken bör undersökas för 
förekomst av PCB. Material innehållande PCB ska 
sorteras separat och hanteras som farligt avfall på 
avfallsanläggning. 

Äldre vägbeläggningar bör undersökas för att 
utreda om materialet innehåller tjärasfalt. Om 
det är möjligt bör rena asfaltlager separeras från 
tjärkontaminerade genom fräsning. Tjärasfalt och 
massor förorenade av tjärasfalt bör omhändertas 
som avfall på anläggning med tillstånd för detta.
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Avfallsslag Möjligt                    
omhändertagande

Kommentar

Betong Fyllnadsmaterial Överskottet av krossad betong, 
armering sorteras ut.

Vägbyggnad, ej lättbetong Överskottet av krossad betong.

Återfyllning av gruvor Överskottet av krossad betong.

Deponi/konstruktion På LKABs egna deponier eller 
extern deponi.

Lämnas kvar i marken Krossas ned till 1 m under mar-
kytan. Golv i källaren punkteras 
och lämnas på platsen.

Tegel Vägbyggnad i gruvstads-
park

Krossas och används som grus.

Återfyllning av gruvor

Deponi/konstruktion På LKABs egna deponier eller 
extern deponi.

Lämnas kvar i marken Kan komma i dagen i rasriskom-
råde.

Trä Återvinning Selektiv rivning, dyrt.

Energiutvinning Rent trä, kan användas som det 
är eller krossas till flis och säljas.

Metaller Materialåtervinning

VA-ledningar Lämnas i marken Betong eller gjutjärn. 

Bör kapas i kortare längder om 
de riskerar att komma i dagen 
inom rasriskområde.

El-, teleledning, 
fjärrvärme, mm Återvinning

För att säkerställa distribution bör 
kablar läggas om innan mark-
deformationen når området och 
kablarna kan skadas.

Avfallsslag Möjligt                    
omhändertagande

Kommentar

Återanvändning

Farligt avfall

Kopparledningar kan återvinnas.

Fjärrvärmeledning återanvänds, 
kontrollera isolering, kapas om 
de hamnar i rasriskområde. 
Proppning bör utföras för att 
kunna hålla dem i drift så länge 
närliggande område bebos. 

PCB-ledningar bör tas upp. 
Blymantlade ledningar bör tas 
upp. Blymantlade ledningar bör 
tas upp om de hamnar i rasrisk-
område. 

Lämnas kvar i marken Optokabel kan lämnas i marken.

Jord Återvinning Matjord är en bristvara i Kiruna 
och bör därför tas reda på.

Vegetation Återanvänds i gruvstads-
parkerna

Träd, buskar och grönytor bör 
sparas och återanvändas inom 
gruvstadsparkerna eller flyttas till 
nya Kiruna.

Vägmaterial Återanvändning Asfalt och makadam återanvänds

Stengrund Återanvändning eller 
försäljning

Stengrunder kan ha både ett kul-
turellt värde i gruvstadsparkerna 
och ett kommersiellt värde som 
stenmaterial.

Hus Försäljning/återanvänd-
ning

Hela eller demonterade hus kan 
säljas för att flyttas.

Figur 4.11.2 Tabell över avfallstyper och omfändertagande av avfall.

Förorenad jord

Förorenad jord återanvänds för anläggningsän-
damål (efter anmälan till kommunen) eller tas till 
behandlingsanläggning med erforderligt tillstånd 
att ta emot aktuella massor. 

Matjord

I bland annat Järnvägsparken och på tomtmark 
finns det matjord, som är en resurs som bör 
värnas. För att möjliggöra skapandet av en 
gruvstadspark med vegetation måste matjorden 

lämnas kvar i planområdet. Den matjord som 
ligger närmast dagbrottet tas om möjligt omhand 
eftersom. Skulle matjorden tas omhand i ett 
tidigare skede skapas ett kalt industriområde 
utan vegetation vilket inte är tanken med 
gruvstadsparken.
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4.12 Störningar
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att gruvan inte kan drivas 
vidare. Det medför minskat eller upphört buller 
från gruvans ovanjordsverksamhet och upphört 
buller och vibrationer från sprängningar minskad 
dammning och minskade utsläpp till luft. Minskat 
behov av transporter medför minskat vägtrafik-
buller och utsläpp till luft.

Planalternativ
Störningar från industri

Gruvstadsparken i sig medför ingen bulleralstring. 

Avståndet mellan staden och LKABs verksamhet 
ovan jord ökar. Bullerpåverkan på bebyggelsen 
från LKABs verksamheter ovan mark kommer 
därför inte öka på grund av gruvstadsparken.

I och med att staden flyttas undan kommer 
gruvans underjordsverksamhet inte närmare 
staden. Därför sker ingen förändring av buller och 
vibrationer från sprängningarna i gruvan. 

Störningar från trafik

Trafik från gator som stängs leds om inom 
befintligt gatunät. Om E10:ans nya sträckning 
inte är klar innan E10 inom planområdet 
måste stängas kommer genomfartstrafiken 
under en övergångsperiod att ledas genom 

staden via Silfwerbrandsgatan, del av Hjalmar 
Lundbohmsvägen och Stationsvägen. 

Den totala framtida trafikmängden beräknas 
vara ungefär samma som idag, dock samsas på 
vissa vägsträckor den lokala trafiken med genom-     
fartstrafiken på samma vägsträcka fram tills dess 
den nya E10 har tagits i drift. Berörda områden 
där trafikmängden kan antas få en betydande 
ökning är längs Malmvägen och Adolf Hedins väg. 
Här sker en lokal ökning av vägtrafikbuller och 
luftföroreningar under den tid gatorna används.

Kiruna kommuns prognos för trafikökningen vid 
genomförande av gruvstadsparken (omledning 
av trafiken enligt ”Plan B”) är att trafiken på 
Stationsvägen ökar från 3700 fordon/vardagsdygn 
till 6400 fordon/vardagsdygn och att trafiken 
på del av Hjalmar-Lundbohmsvägen ökar från 
8200 fordon/vardagsdygn till 14200 fordon/
vardagsdygn. Detta medför en ökning av ekviva-
lent ljudnivå på ca 3 dBA längs de berörda vägarna 
förutsatt att ingen större ökning av andel tung 
trafik sker. Med ökad trafikmängd ökar utsläpp 
till luft lokalt. Ökningen är tillfällig och miljökvali-
tetsnormen bedöms inte överskridas.

Störningar från rivningsarbeten

Under rivningstiden kommer omkringliggande 
fastigheter att utsättas för ökat buller, ökade vibra-
tioner och damning vilket kan leda till störningar. 

Främst berörs bostäderna kring busstationen av 
rivningsarbeten inom etapp 1 av Gruvstadspark 2. 

Ett tiotal byggnader kommer att rivas. Buller 
kommer att uppstå från rivningsarbetet men 
även från den ökade mängd tung trafik som 
alstras vid hantering av rivningsmassor och 
fyllnadsmassor. Vilka vägar som berörs beror på 
vart massorna ska transporteras. I första hand 
kommer Hjalmar Lundbohmsvägen, Malmvägen, 
Silfwerbrandsgatan och nuvarande E10 att 
användas. Vilka volymer av rivningsavfall, och 
alltså behov av transporter, det kan bli frågan om 
utreds inom avvecklingsprojektet. Utredningen 
beräknas vara klar tredje kvartalet 2016. Som 
jämförelse visas faktiskt antal transporter från 
rivningen av 8 hus med 80 lägenheter i kvarteret 
Ullspiran i tabell i figur 4.11.1.

Rivningsarbete kan i vissa fall medföra vibrations-
nivåer som kan medföra skador på omgivande 
byggnader. 

Skyddsåtgärder
Bullerskyddsåtgärder kan bli aktuella för gator där 
trafiken ökar. 

En riskbedömning bör utföras innan rivningsar-
betets början. Det kan innebära att övervakning av 
vibrations- och bullernivåer kan bli aktuellt. 

Rivningsarbetet kan troligtvis behöva begränsas 
till dagtid för att minska bullerstörningar.
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Figur 4.13.1 Karta över målpunkter.

4.13 Sociala aspekter
Nulägesbeskrivning
Trygghet

En bra bostad och boendemiljö är en viktig 
förutsättning för god hälsa. Bostaden och 
närområdet har stor betydelse för social 
gemenskap och trygghet, vilka hör till männ-
iskans grundläggande behov. De sociala 
kvaliteterna behöver också utvecklas, tex 
känsla av trygghet och säkerhet, möjligheter 
till en meningsfull fritid samt människors atti-
tyder till området. (Statens Folkhälsoinstitut. 
Bostadsområdet - en hälsofrämjande arena. 
2010.)

Stadsomvandlingen har diskuterats i många år och 
flytten är därmed väl förankrad hos befolkningen. 
Många samråd och medborgarundersökningar har 
genomförts genom åren. Att inkludera medborg-
arna leder till större acceptans, dock uppstår trots 
detta mycket oro och funderingar inför kommande 
flytt. Det är en stor omställning för den enskilda 
individen att finna ett nytt boende och passa in 
i nya sammanhang. Hela stadsomvandlingen 
innebär att omkring 3000 bostäder samt offent-
liga och kommersiella lokaler kommer att bli 
direkt berörda när hus tas bort, men hela Kiruna 
kommer att påverkas. 
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Tillgänglighet

Syftet med reglerna om tillgänglighet är 
att så många som möjligt ska kunna delta i 
samhället på lika villkor. Den byggda miljön 
ska kunna användas både av personer som 
har full rörlighet och personer som använder 
till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även 
personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel 
eller nedsättning av andra orienterings-
förmågor ska kunna använda den byggda 
miljön. (Boverket 2016)

Boende inom planområdets norra del bor nära 
Kiruna centrum. De boende har nära till buss-
tation, bibliotek, stadshus, Folkets hus, skolor, 
parker och butiker. Avstånden är korta, men den 
branta terrängen gör det besvärligt att ta sig fram 
till fots. Se karta över målpunkter i figur 4.13.1.

Nuläget medför god tillgänglighet för de boende 
till de flesta samhällsfunktioner.

Jämställdhet

Det övergripande nationella målet för 
jämställdhetpolitiken innebär att kvinnor och 
män är lika värda och har samma rättig-
heter, skyldigheter och möjligheter att forma 
samhället och sina egna liv. (Boverket 2016)

I Kiruna finns ingen tydlig segregation på bostads-
marknaden och stadens funktioner förutsätts 
kunna nyttjas på ett jämställt sätt.

Social kontakt

Mötesplatsen har en stor social funktion. 
De flesta människor vill vara aktiva och på 
olika sätt delta i det lokala samhällslivet och 
människor söker generellt gemenskap och 
social samvaro. (Statens folkhälsoinstitut. 
Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena. 
2010.)

Den stadsomvandling som redan har skett har 
inneburit att områden har tömts, vilket ger 
konsekvenser för sociala kontakter. Mötesplatser 
har försvunnit och fortsätter att försvinna allt 
eftersom att stadsutvecklingen fortskrider. Detta 
innebär att daglig kontakt med närboende går 
förlorad. 

Staden bygger och planerar för att skapa nya 
mötesplatser. 

Känsliga grupper i samhället

Sociala aspekter ska utgå från alla människor 
i samhället, men vissa grupper kan vara mer 
angelägna att studera i folkhälsosamman-
hang. Vissa grupper kan anses vara mera 
känsliga och därmed viktiga att inte glömma 
bort i den fysiska planeringen. Dessa grupper 
är barn, äldre, personer med funktionsned-
sättning, personer med utländsk bakgrund 
och socioekonomiskt svaga grupper. (Statens 
Folkhälsoinstitut, Grönområden för fler. 2009)

Då vissa boende redan har flyttat har påverkan på 
samhällets struktur och människor redan börjat 
ske. Detta påverkar främst känsliga grupper i 
samhället. De som själva har svårt att röra sig i 
staden kan förlora kontakten med människor som 
tidigare bodde nära. 

Påverkan och konsekvenser
Nollalternativ

Då verksamheten i gruvan upphör eller minskas 
drastiskt kommer Kiruna att mista en stor mängd 
arbetstillfällen. Många Kirunabor kommer att vara 
tvungna att flytta för att hitta arbete på annan 
ort. Underlaget för handel och service minskar, 
med troliga nedläggningar som följd. Det medför 
ytterligare förlorade arbetstillfällen, som tvingar 
ytterligare invånare att flytta från staden. Kiruna 
kommun förlorar en betydande del av sina skatte-
inkomster, vilket försvårar möjligheterna att hålla 
en god servicenivå i kommunen.

Trygghet

Oro för att mista sitt arbete ökar inom nollalter-
nativet. Oron för att tvingas flytta på grund av 
gruvans expansion byts mot oro att tvingas flytta 
på grund av att arbetstillfällen försvinner.

Tillgänglighet

Med minskat utbud av service kommer sannolikt 
tillgängligheten till den service som blir kvar att 
försämras.
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Jämställdhet

Stängning av gruvan påverkar mest manliga 
anställda, men kvinnor drabbas i lika hög grad 
genom de sidoeffekter stängningen medför. Barn 
och äldre drabbas av försämrad service.

Social kontakt

Människor som tidigare har varit grannar, har 
umgåtts med varandra och känner trygghet i 
sin omgivning kommer att få ändrade sociala 
kontakter om de tvingas flytta från orten. Både 
positiva och negativa effekter kan uppstå för de 
som flyttar. För dem som bor kvar uppstår främst 
negativa konsekvenser.

Känsliga grupper i samhället

Den omvandling av staden som nedläggning av 
gruvan innebär medför stor omställning för de 
grupper som har minst benägenhet eller möjlighet 
att flytta. De grupper som kan identifieras är äldre 
personer med få anhöriga och de som har sämst 
ekonomisk möjlighet att flytta.

Planalternativ

Nu bebyggda områden omvandlas till gruvstads-
park som gräns mellan gruvområdet och staden. 
Etapp 1 av Gruvstadspark 2 gränsar till de grön-
områden kommer att ingå i Gruvstadspark 1. 

Området blir tillgängligt för allmänheten under 
en övergångsperiod innan det övergår till 

industrimark och stängslas in.

Trygghet

Planalternativet medför att boende riskerar att 
känna oro inför kommande flytt. Man kan komma 
att förlora sina tidigare grannar, som kan ha 
inneburit trygghet att ha omkring sig i sin vardag. 
Om intresse finns kan hyresgäster att erbjudas 
”grannflytt”, det vill säga att hyresgäster i samma 
hus flyttar till samma ersättningsbyggnad i nytt 
läge.

Genomförandet av detaljplanen kan innebära 
ökad känsla av trygghet, då utflyttning och rivning 
sker samordnat. Inga bostäder kommer att ligga i 
direkt angränsning mot industriområdet. 

Tillgänglighet

När människor och samhällsfunktioner successivt 
flyttar från området minskar tillgängligheten för 
dem som bor kvar. De som bor inom planområdet 
kommer att tvingas flytta. De som inte bor inom 
deformationszonen kan bo kvar, men deras 
omgivningar påverkas.

Under rivningstiden kommer områden att var 
avspärrade och andelen tung trafik öka.

Gruvstadsparken kommer till stora delar att vara 
tillgänglig för besökare med fysiska förhinder. 
Dock begränsar den branta terrängen tillgäng-
ligheten, till exempel i Järnvägsparken. Området 

väster och söder om Yli-Lombolo utgörs av ett 
naturområde med fjällbjörkskog och myrar. Detta 
område kan bli svårt att beträda för den med 
fysiska förhinder. 

Jämställdhet

Genomförandet av detaljplanen kan medföra 
längre avstånd mellan bostad och centrum och/
eller arbetsplats. Det ställer större krav på en väl 
fungerande kollektivtrafik för att inte de grupper 
i samhället som inte har tillgång till bil ska 
missgynnas.

Social kontakt

Människor som tidigare har varit grannar, har 
umgåtts med varandra och känner trygghet i 
sin omgivning kommer att få ändrade sociala 
kontakter när de flyttar till nya områden. Både 
positiva och negativa effekter kan uppstå. 
Möjlighet till ”grannflytt”, det vill säga att hyres-
gäster i samma hus flyttar till samma ersättnings-
byggnad i nytt läge kommer att erbjudas

Beroende på hur gruvstadsparken kommer att 
utvecklas kan nya mötesplatser, platser för aktivi-
teter, evenemang och friluftsliv uppkomma.

Känsliga grupper i samhället

Genomförandet av detaljplanen kan innebära stor 
omställning för personer i de grupper som har 
minst benägenhet eller möjlighet att flytta. De 
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grupper som kan identifieras är äldre personer 
med få anhöriga och de som har sämst ekonomisk 
möjlighet att flytta. 

Skyddsåtgärder
Gruvstadsparken anpassas där så är möjligt för att 
vara tillgänglig för funktionshindrade.

Gruvstadsparken bör utformas för att öka trygg-
hetskänslan, tex med hjälp av god belysning och 
goda siktstråk.

Kontinuerlig dialog genomförs mellan medborg-
arna och kommunen i den fortsatta planeringen av 
samhällsomvandlingen.

Kvarstående konsekvenser
Processen med stadsomvandlingen medför mycket 
stora konsekvenser för Kirunas befolkning, speci-
elld för dem som direkt berörs av omvandlingen 
av bostadsområden till gruvstadspark. I etapp 
1 av Gruvstadspark 2 berörs ett begränsat antal 
boende.

Att de områden där byggnader rivs och som 
töms på boende och verksamheter omdanas till 
Gruvstadspark som buffert mot industriområdet 
bedöms dock medföra positiva konsekvenser 
med avseende på sociala aspekter. Den norra och 
södra delen av planområdet fyller något skilda 
funktioner på grund av att deras olika karaktär 
och läge i förhållande till staden.  
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Figur 5.1.1. Matris över påverkan/konsekvenser för behandlade aspekter. Röd färg = negativa konsekvenser. Grön färg = positiva konsekvenser. Gul färg 
= Inga, obetydliga eller neutrala kosekvenser.

Nollalternativ Utredningsalternativ
Riksintressen Kulturmiljö Negativ påverkan genom att byggnader överges. Har stor påverkan på riksintressets värden.

Värdefulla ämnen Innebär betydande påverkan på riksintresset 
då villkoren för brytningstillståndet inte kan 
efterlevas.

Innebär positiv påverkan på riksintresset.

Kommunikation E10 sannolikt kvar i befintligt läge. Ny E10 och järnväg ansluts till centrum.

Nationella mål Miljömål Positiv påverkan på mål 1 och 2. Negativ 
påverkan på mål 15

Positiv påverkan på mål 2, 4, 8, 11 och 16. Både positiv och negativ påverkan på målen 1 
och 15.

Folkhälsomål Negativ påverkan på målen Delaktighet, 
Ekonomiska och sociala förutsättningar och 
Hälsa i arbetslivet

Positiv påverkan på mål Delaktighet. Både positiv och negativ påverkan på målen 
Ekonomiska och sociala förutsättningar och Fysisk aktivitet.

Påverkan på 
mark, vatten 
och luft

Stadsbild Risk för utflyttning och att stadsmiljöer 
förfaller.

Stadsbilden förändras radikalt då området utvecklas från stadslandskap till parklandskap 
och så småningom till gruvområde. 

Mark Ingen påverkan. Bebyggd och hårdgjord mark blir grönområde.

Grundvatten Grundvattensänkning uppstår av gruvverksam-
heten oavsett plan.

Grundvattensänkning uppstår av gruvverksamheten oavsett plan.

Dagvatten Ingen påverkan. Dagvatten från planområdet tas omhand.

Luft Minskad industriverksamhet och trafik minskar 
utsläpp till luft.

Inga risker för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft.

Påverkan på 
människors 
hälsa och sä-
kerhet

Industriverksamheter Negativ påverkan på gruvdriften och annan 
berörd industri.

Gruvdriftens miljövillkor avseende markrörelser uppfylls. Övrig berörd industriverk-
samhet omlokaliseras.

Farligt gods Fortsatta transporter längs nuvarande E10. Transporter flyttas på sikt till ny E10.

Förorenad mark Markföroreningar måste hanteras när verksam-
heter avvecklas.

Markföroreningar hanteras samlat inför avveckling av verksamheter.

Vind Ingen påverkan. Rivning av bebyggelse kan medföra ökad vindexponering för kvarvarande bebyggelse

Buller Bullerstörning minskar då industriverksamhet 
och trafik minskar.

Rivningsarbeten orsakar temporärt buller i intilliggande områden. Planen möjliggör att 
normer uppfylls.

Översvämning Ingen påverkan. Omhändertagande av mark och vatten minskar risk för översvämning.

5. SAMLAD BEDÖMNING
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6. KONTROLL OCH   
 UPPFÖLJNING
• Plan för omhändertagande av farligt avfall följs 

upp.

• De övergripande åtgärdsmålen för förorenad 
mark följs upp.

• Åtgärder för bevarande av livsmiljö för de arter 
som anges i bilaga I till Fågeldirektivet följs 
upp.

• Skyddsåtgärd för Ala-Lombolo följs upp.

• Dokumentering utförs av kulturmiljöer.

• Informations- och kommunikationsspridning 
om kulturmiljöområdena i Gruvstadsparken 
utförs.

• En riskbedömning avseende buller och vibra-
tioner bör utföras innan arbetets början. Det 
kan innebära att övervakning av vibrations- 
och bullernivåer kan bli aktuellt. 

• Rivningsarbetet kan troligtvis behöva 
begränsas till dagtid för att minska 
bullerstörningar.

• Kvaliteter från ”det gamla Kiruna” avseende 
kvartersstruktur, byggnadstyper och grönst-
ruktur tas tillvara i kommande planering av 
bebyggelseområden för ”det nya Kiruna”.
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