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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
INLEDNING
En detaljplan är ett verktyg för kommunerna att reglera hur mark- och vattenområden
ska användas. Detaljplaner används som underlag vid bygglovshandläggning.
Planarbetet påbörjas med att en behovsbedömning görs. I behovsbedömningen utreds
planens påverkan på miljön och vid större påverkan upprättar man även en
miljökonsekvensbeskrivning. I samband med att behovsbedömningen tas fram
påbörjas även arbetet med planhandlingarna.
När en första version av planhandlingarna finns färdiga godkänns de av
kommunstyrelsen och skickas sedan ut på samråd till lantmäterimyndigheten,
länsstyrelsen, sakägare samt andra berörda i minst tre veckor. Under denna period ges
det möjlighet att komma in med skriftliga synpunkter på planen till
stadsbyggnadsförvaltningen. Yttrandena sammanställs i en samrådsredogörelse
tillsammans med kommunens kommentarer och planhandlingarna bearbetas.
Efter bearbetningen godkänns handlingarna och skickas ut på granskning i minst tre
veckor på samma sätt som under samrådet. De yttranden som inkommer under
granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande med kommentarer från
kommunen. Planhandlingarna bearbetas vid behov.
Detaljplanen antas sedan av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige. I detta fall
är det kommunfullmäktige som antar planen. Berörda sakägare som senast under
granskningstiden lämnat synpunkter som inte tillgodosetts har möjlighet att överklaga
detaljplanen inom tre veckor från att antagandebeslutet anslagits på kommunens
anslagstavla. Om ingen överklagar och länsstyrelsen inte överprövar kommunens
beslut vinner detaljplanen laga kraft. När detaljplanen vunnit laga kraft kan man i
normalfallet söka bygglov i enlighet med planen.
Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2014:900).

PLANHANDLINGAR
•

Plankarta med bestämmelser.

•

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

•

Miljökonsekvensbeskrivning

•

Fastighetsförteckning

•

Grundkarta

•

Samrådsredogörelse

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av
nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri.
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Avsikten är att pågående markanvändning ska kunna fortgå till dess att området måste
avvecklas, trots att användningen är gruvindustri. Befintlig bebyggelse får finnas kvar i
strid mot detaljplanens bestämmelser om gruvindustri. Bebyggelse inom planområdet
kan under denna tid behöva underhållas och lokalerna kan användas och ändras
mellan olika stadsmässiga ändamål. För att möjliggöra en levande stad till den dag
stadens funktioner kan flytta in i nya Kiruna centrum och området avvecklas och töms
kan det vara motiverat att pröva en avvikelse mot detaljplanen i bygglovskedet. Bygglov
för byggnader och anläggningar som behövs för gruvstadsparkens drift och syfte kan
prövas som planenlig åtgärd inom detaljplan.
I övergångsskedet till gruvindustri kommer marken att upplåtas som park där mindre
bebyggelse får uppföras som exempelvis grillkåtor, lekplatser och liknande.
Markens användning succesivt ska förändras under tid vilket innebär att marken
övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången
till mark för gruvindustri sker. Gruvstadsparken ska, enligt avtal mellan Kiruna
kommun och LKAB, vara tillgänglig för allmänheten och upplevas som ett positivt
tillskott till befintlig miljö. Gruvstadsparkens utformning och innehåll styrs inte genom
detaljplanen, denna fråga hanteras av LKAB i samarbete med kommunen i senare
skede. Gruvstadsparken avgränsas mot gruvindustriområdet med en skyddande
inhägnad. Inhägnaden flyttas i takt med att gruvstadsparken övergår till mark för
gruvindustri. Gruvstadsparken fungerar som en buffertzon så att ingen ska behöva bo
direkt granne med gruvområdet.
Deformationsprognos för huvudnivån KUJ 1365 (Kiruna under jord 1365), se bild på
sidan 6, visar gränsen för vilket område som på sikt kommer att påverkas av den
gruvbrytning som nu sker på huvudnivån 1365 meter under jord. Den del av området
som ligger närmast gruvan och påverkas först av markdeformationerna kallas
Gruvstadspark 1. Gruvstadspark 1-området är detaljplanelagt som gruvindustrimark
där syftet med planen är gruvstadspark. Detaljplanen för gruvstadspark 1 vann laga
kraft 2012-06-05 enligt Mark- och miljööverdomstolens beslut 2012-06-05 i mål nr P
3466-12. Ett tillägg till detaljplanen vann laga kraft 2014-05-19 enligt Högsta
förvaltningsdomstolens beslut samma dag, mål nr 2130-14.
Nästa del som påverkas av markdeformationerna, och som är under planläggning för
gruvindustri, kallas Gruvstadspark 2. Denna detaljplan är den andra etappen av
Gruvstadspark 2. Den första etappen antogs 2016-11-28 och behandlar de delar som
ligger närmast deformationerna. Etapp 2-5 behandlar en stor del av Kiruna centrum
samt bostäder som ligger i närheten av deformationen.
Detaljplanerna inom gruvstadspark 2-området ska komma att möjliggöra för
markanvändningen industrimark med syfte gruvstadspark och reglerar vad som ingår i
detta. LKAB ansvarar för genomförandet med förvärv av marken och flytt/avveckling.
Denna detaljplan, Detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 2, del av centrum, var ute på
samråd under tidsperioden 9 mars – 6 april 2017, efter beslut om samråd i
kommunstyrelsen 2017-02-27, § 75. Under samrådstiden inkom 9 yttranden från
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berörda myndigheter och organisationer. De inkomna yttrandena har sammanställts i
en samrådsredogörelse.

BAKGRUND
I Kiruna finns världens största järnmalmsgruva under jord. Malmkroppen som
malmen bryts från lutar in mot staden vilket innebär att ju djupare brytningen sker
desto närmare stadens centrum kommer gruvan. Malmen bryts med en metod som
kallas skivrasbrytning vilket innebär att malmen utvinns utan att några bergpelare eller
obrutna partier lämnas kvar. Det innebär att gråberg faller in uppifrån och från sidan
och fyller de tomrum som uppstår. När berg faller in bildas så småningom sprickor och
i förlängningen kratrar i markskiktet. Markdeformationerna orsakade av
gruvverksamheten går i riktning mot den nuvarande staden.
LKAB:s gruvbrytning i Kiirunavaara underjordsgruva, huvudtransportnivå 1365,
påverkar markområden inom centrala Kiruna. Gruvdriften ger upphov till
markdeformationer som LKAB följer genom att mäta rörelserna i marken. Gällande
miljövillkor innebär att markrörelserna inte får överstiga vissa gränsvärden fastställda
av miljödomstolen. Då så sker måste området utgöra gruvindustriområde enligt
detaljplan och LKAB måste ha en markanvisning från Bergsstaten som tillåter sådan
markpåverkan.
Deformationsprognosen, se bild på sidan 7, visar gränsen för vilket område som på sikt
kommer att påverkas av den gruvbrytning som nu sker på huvudnivån 1365 meter
under jord. LKAB följer deformationerna genom mätpunkter som finns på olika ställen
i Kiruna och har på så vis kontroll på gränsen för miljövillkoret.
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Malmkroppen under Kiruna centrum. © LKAB
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Deformationsprognoser, framtagna december 2014. Marken i området mellan
gruvan och staden övergår till industrimark i takt med deformationerna. Källa:
LKAB, TT/Nyhetsbyrån.
Det område som ligger närmast gruvan och som påverkats först av
markdeformationerna kallas Gruvstadspark 1. Delar av bebyggelsen inom detta område
har rivits och området är delvis omvandlat till gruvstadspark. Nästa del som påverkas
av markdeformationerna kallas Gruvstadspark 2. Denna detaljplan omfattar ett av flera
områden där pågående markanvändning succesivt ska övergå till mark för
gruvindustri.

På bildens syns område för Gruvstadspark 1 och Gruvstadspark 2.
Deformationsprognosen för huvudnivån 1365 är utmärkt i rött.
Källa: LKAB, TT/Nyhetsbyrån
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PLANDATA
LÄGE, AREAL OCH MARKFÖRHÅLLANDEN
Planområdet är beläget i Kiruna tätort, öster om gruvområdet, gruvstadspark 1 och
gruvstadspark 2 etapp 1. Detaljplanen omfattar en del av Kiruna centrum samt
bostäder vid Björkbacken, se bild nedan.
Planområdet är ca 11 hektar.
Inom planområdet finns ett flertal markägare. Kiruna Bostäder AB äger två av
kvarteren inom området och de mest centrala fastigheterna ägs av privatpersoner och
företag. Marken som tidigare varit allmän platsmark samt området vid gamla
brandstationen och centralgården ägs av LKAB. Bostäderna vid Björkbacken ägs av
LKAB. När detaljplanen antas ska LKAB ha inlett förvärv med samtliga fastighetsägare
inom planområdet.

Röd markering anger planområdet. © Kiruna kommun
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Planområdet (nr 2, markerat i gult) och övriga etapper av Gruvstadspark 2.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA PLANER
Den fördjupade översiktsplanen över Kiruna C (2014-10-01) är vägledande för
planering av mark- och vattenanvändningen i Kiruna stad. I den fördjupade
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översiktsplanen anges hela det område som påverkas av gruvbrytningen (som sker 1365
meter under marknivån) som Deformationsområde Kiirunavaara 1365 m. Hela
planområdet ligger inom detta område. Det innebär att detaljplanens intentioner
överensstämmer med den fördjupade översiktsplanens inriktning.
Den nu gällande översiktsplanen för Kiruna kommun antogs år 2002. I översiktsplanen
beskrivs att gruvbrytningen enligt Vision 2006 ska utvecklas med nya huvudnivåer. I
översiktsplanen beskrivs också att detta, beroende på var brytvärd malm finns
lokaliserad, kan bli ett vägval i framtiden för hur orten ska utvecklas. Detaljplanen
saknar direkt stöd i översiktsplanen eftersom beslut om stadsomvandlingen inte tagits
när översiktsplanen antogs. Den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C togs därför
fram. Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 att översiktsplanen behöver
aktualiseras och arbetet med en ny översiktsplan för Kiruna kommun har påbörjats.

Utdrag ut plankarta för fördjupad översiktsplan för Kiruna C. Brunt område vid
Befintligt centrum och Bolaget anges som Deformationsområde Kiirunavaara 1365.
© Kiruna kommun

DETALJPLANEPROGRAM
Ett planprogram för Gruvstadspark 2 godkändes av kommunstyrelsen 2015-10-05, §
279. Planprogrammet behandlade hela området för Gruvstadspark del 2 och syftade till
att tidigt kunna fånga upp frågor och synpunkter från kirunabor och övriga
intressenter. Planprogrammet ger en helhetsbild av vad som planeras inom området
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och belyser viktiga frågor att hantera i kommande detaljplaner. Detaljplaneläggningen
som följer efter planprogrammet sker etappvis.

Det orangea området är den ungefärliga avgränsningen för planprogrammet för
gruvstadspark 2. Det streckade gula området anger gruvstadspark 1. © Kiruna
kommun

DETALJPLANER
Planområdet omfattas av ett flertal detaljplaner. Avsikten är att ersätta de befintliga
planerna med en ny detaljplan med användningen gruvindustri med syfte
gruvstadspark. Totalt berörs 25 hela eller delar av detaljplaner samt ett tillägg till
detaljplan. Nuvarande verksamheter är till största del planlagda som bostäder och
handel. Ingen detaljplan har genomförandetid kvar.
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Detaljplaner som berörs helt eller delvis av detaljplanen finns listade nedan:
Akt

Namn

Laga Kraft

25-KIS/R38, Kiruna C, del 1, 1949-05-13
25-KIS/R64, Filaren, 1957-07-29
25-KIS/R69, Nya Sjövägen, 1958-03-21
25-KIS/R70, Svarvaren, del av Filaren, 1958-05-17
25-KIS/R77, Ortdrivaren, 1959-03-06
25-KIS/R93, Tipparen, 1960-12-31
25-KIS/R95, Centralskolan, Jordschaktaren, 1961-01-18
25-KIS/R119, Bolagsområdet, norra delen, 1964-02-14
25-KIS/R125, Spelstyraren, 1964-12-03
25-KIS/R131, Hjalmar Lundbohmsvägen, 1965-06-02
25-KIS/R137, Provtagaren, 1966-10-14
25-KIS/R156, Tipparen, del av, 1969-05-13
25-KIS/R176, Centrum, Kv. Spelstyraren, 1972-11-16
25-P77/36, Rörläggaren, 1977-05-12
25-P80/36, Malörten, 1980-05-09
25-P89/93, Centrum, del av Provtagaren, 1989-06-15
25-P90/86, Centrum, del av kv. Filaren, 1990-03-06
25-P90/87, Centrum, del av kv. Gullriset, 1990-03-06
25-P90/211, Centrum, del av kv. Grundläggaren, 1990-05-23
25-P92/44, Spelstyraren, del av Borrsliparen m.m., 1991-04-09
25-P94/38, Centrum, del av Malörten, Centralparken, 1994-04-20
25-P95/44, Centrum, del av Rörläggaren, 1994-11-11
25-P01/240, Provtagaren, 2001-10-10
2584-P10/10, Del av centrum, kv. Provtagaren 21 m.fl., 2010-11-06
2584-P11/3, Lilla Skolan m.fl., Gallerian, 2010-11-24
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UTVECKLINGSPLAN
En utvecklingsplan för Kirunas nya stadskärna antogs av kommunfullmäktige den 22
april 2014. Syftet med utvecklingsplanen var att i dialog med aktörer som berörs av
stadsomvandlingen (medborgare, kommunala förvaltningar, företag, handel,
fastighetsägare samt byggare och investerare) utveckla riktlinjer och principer för
utvecklingen av den nya staden. Inom utvecklingsplaneområdet ska det rymmas cirka
3000 bostäder, Kirunas nuvarande kommersiella centrum, flertalet av stadens hotell,
ett stort antal arbetsplatser, sjukhus, kyrka, gymnasieskola, bibliotek och polishus samt
ett antal kulturbyggnader.

Utvecklingsplaneområdet. ©Kiruna kommun

KULTURMILJÖANALYS
År 2014 togs ”Kulturmiljöanalys Kiruna etapp 2” fram. Kulturmiljöanalysen utgörs av
värderingar av och rekommendationer för den bebyggelse och de kulturmiljöer i Kiruna
tätort som påverkas av gruvbrytningen. I kulturmiljöanalysen beskrivs vilka egenskaper
och värden som finns i kulturhistoriskt intressanta miljöer/byggnader samt hur dessa
egenskaper och värden bör vägas in i förslag till åtgärder.

AVTAL OM GRUVSTADSPARK 2 mm
År 2014 upprättades ett avtal om Gruvstadspark 2 m.m. mellan Kiruna kommun och
LKAB. Syftet med avtalet är att utgöra nästa milstolpe i samarbetet avseende
stadsomvandlingen för att möjliggöra fortsatt utveckling av samhället i Kiruna och
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fortsatt gruvverksamhet på orten. Genom avtalet avser Kiruna kommun och LKAB att
stödja och starta utvecklingen av ett nytt centrum i nya Kiruna C, mellan befintlig
tätortsbebyggelse och Tuolluvaara, samt att åstadkomma en ordnad avveckling av
Kirunas befintliga centrum. Kommunen och LKAB är överens om att utvecklingen av
det nya samhället ska gå före avvecklingen av befintligt centrum, samt att både
utveckling och avveckling måste ske genom ett nära samarbete. Detta innebär bland
annat att målsättningen är att befintligt centrum ska avvecklas i takt med att nya
Kiruna C byggs upp.

RIKSINTRESSEN
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö, värdefulla ämnen och material
samt väg. Se avsnitt Förenligt med 3, 4, 5 kap. MB, se sid 14 samt
miljökonsekvensbeskrivningen.

BEHOVSBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Enligt Plan- och bygglagen, PBL 4:34 - 4:35 ska en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas för de detaljplaner där genomförandet kan antas leda till betydande
miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som ligger till grund för
ställningstagandet om betydande miljöpåverkan och om en
miljökonsekvensbeskrivning krävs eller inte.
Bedömningen görs av kommunen enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till MKBförordningen (1998:905). Då någon av de verksamheter som finns uppräknade i PBL
5:18 och 4:34 berörs gäller även kriterierna till MKB-förordningens bilaga 2.
Bedömningen utgår ifrån planens karakteristiska egenskaper samt typen av påverkan
och det område som kan antas bli påverkat. Både enskilda och sammanvägda aspekter
bedöms och om planens genomförande visar på betydande miljöpåverkan krävs en
miljöbedömning enligt Miljöbalken, MB 6:11 - 18 och 6:22.
En behovsbedömning för hela gruvstadspark 2-området har upprättats av
stadsbyggnadsförvaltningen i Kiruna kommun. I denna bedöms genomförandet av
detaljplanerna inom gruvstadspark 2 kunna leda till betydande miljöpåverkan enligt
Miljöbalken 6:11. Samråd har skett med länsstyrelsen som delar kommunens
bedömning att planens genomförande leder till betydande miljöpåverkan. En
miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser krävs därför.
Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som berör denna detaljplan, berör även etapp
3 och 4 av Gruvstadspark 2. Genom att göra en samlad MKB kan man få en helhetsbild
över området och hantera frågor i ett samlat grepp. Miljökonsekvensbeskrivningen har
upprättats av Tyréns AB i februari 2017 och uppdaterats i juni 2017.
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Följande delar behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen:
- Stadsbild

-Kulturarv

-Trafik

-Avfall och transport av massor

-Naturvård och vattenmiljö

-Förorenad mark

-Störningar

-Sociala aspekter

I samrådsyttrande från länsstyrelsen daterat 2015-12-22 delar länsstyrelsen
kommunens uppfattning om vilka miljöaspekter som bedöms som betydande och som
motiverar särskild miljöbedömning.

FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 KAP. MB
MILJÖBALKEN, KAP. 3
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden

Enligt Miljöbalken 3 kap. 1§ ska mark- och vattenområden användas för det eller de
ändamål de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Sådan användning som medför en, från allmän synpunkt, god
resurshushållning ska ges företräde. Detaljplanen innebär att användningen av en del
av Kiruna centrum omvandlas från bostadsbebyggelse, handel m.m. till industrimark
med syfte gruvstadspark. Detta är en förutsättning för att gruvbrytningen ska kunna
fortsätta.
Riksintresse kulturmiljövård

Hela Kiruna centrum inklusive planområdet ligger inom riksintresse för
kulturmiljövården för sin stadsmiljö och sitt industrilandskap, enligt miljöbalken 3 kap.
6§. Inom planområdet ligger sex byggnader som är skyddade i detaljplan och
ytterligare fem byggnader som är medtagna i Kiruna kommuns Kulturmiljöanalys från
2014. Planens genomförande innebär att ett flertal värdebärare inom riksintresset för
kulturmiljövården påverkas då området på sikt kommer att omvandlas från
stadsbebyggelse till industrimark. Kapitel 4.1 och 4.4 i miljökonsekvensbeskrivningen
beskriver påverkan på kulturmiljön.
Riksintresse värdefulla ämnen och material

Planområdet och hela Kiruna stad omfattas också av riksintresse för värdefulla ämnen
och material. Villkoret för markdeformationer har bestämts utifrån när t.ex. ledningar
och rör i marken kan komma att påverkas av markdeformationerna och därmed göra
marken olämplig för bebyggelse. Då detaljplanens syfte är att planlägga området som
industrimark så att gruvbrytningen kan fortsätta bedöms planen ha en positiv inverkan
på riksintresset. Att inte planlägga marken för gruvindustri så att fortsatt gruvdrift inte
är möjlig i förhållande till deformationsvillkoret skulle innebära att riksintresset
värdefulla ämnen och material inte tillgodoses.
Påverkan på riksintressena beskrivs utförligare i miljökonsekvensbeskrivningen.
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MILJÖBALKEN, KAP. 4
Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden
i landet

Planområdet omfattas inte av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten.

MILJÖBALKEN, KAP. 5
Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning

För att säkerställa kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt finns
miljökvalitetsnormer reglerade för ett flertal ämnen, enligt miljöbalken 5 kap. 1§. Dessa
normer finns för att varaktigt skydda, alternativt avhjälpa skador på eller olägenheter
för, människors hälsa eller miljön.
I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs påverkan på miljökvalitetsnormerna och det
bedöms inte föreligga någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormen för luft
eller buller på grund av detaljplanens genomförande. Gällande miljökvalitetsnormen
för ytvatten bedöms planen inte försämra de olika vattenförekomsternas status, men
heller inte förbättra den.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH
KONSEKVENSER
GRUVBRYTNING
På sikt kommer planområdet att användas som gruvindustri. Ny bebyggelse för
gruvindustrins drift är dock inte aktuellt i området. Det kan i framtiden bli aktuellt med
mindre tekniska anläggningar som t.ex. pumpstationer och nätstationer, samt
byggnader som behövs för gruvstadsparkens drift inom planområdet.
År 1900 började LKAB att bryta malm i Kiruna. Några år senare invigdes Malmbanan
som möjliggjorde att malmen kunde fraktas med tåg till hamnen i Narvik för vidare
transport. Först bröts malmen i dagbrott men sedan slutet av 50-talet bryts malmen
under jord.
Gruvan i Kiruna är idag världens största järnmalmsgruva under jord. Malmkroppen
som malmen bryts från lutar in mot staden vilket gör att ju djupare brytningen sker,
desto närmare stadens centrum kommer gruvan. Malmkroppen är ca 80 meter bred
och 4 km lång och det finns indikationer på att den sträcker sig minst 2 km ner under
jord. Nuvarande huvudnivå ligger 1365 meter under jord och denna påverkar en stor
del av Kiruna centrum, se bilderna på sid 5 och 6.

BEBYGGELSE
Historia

När Kiruna etablerades kring förra sekelskiftet utgjordes samhället av tre olika
områden: Bolagsområdet, området Stadsplanen samt SJ-området. Olika aktörer styrde
utvecklingen inom respektive område. I området Stadsplanen kunde privatpersoner
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själva köpa tomt och bygga, vilket innebar en mer varierad bebyggelse än i de andra
stadsområdena. Planområdet omfattar delar av området Stadsplanen och en liten del
av Bolagsområdet.
Stadsplanen antogs år 1900 och är den första i sitt slag som anlades i Norden, efter
tidens kontinentala ideal. Den utformades organiskt och naturens topografi har styrt
stadsplanemönstret. Brutet gatunät, många mindre platsbildningar och en medveten
tanke om att skapa vyer mot det omgivande landskapet är präglande. Utmärkande är
också tanken kring en ”demokratisk” stadsplan. Med detta menas bl.a. att bolagets roll
inte har betonats i stadsbilden. Det fanns inte heller ett centraltorg eller central
huvudgata som i andra städer. Grönområden upprättades där terrängförhållanden var
bäst lämpade. T.ex. anlades kyrkparken och järnvägsparken istället för en central park.

Kiruna stadsplan från 1915. Det bruna området anger SJ-området, det orangea
anger stadsplaneområdet och det grå området anger Bolagsområdet. ©Kiruna
kommun
Bebyggelsen bestod till en början av småskalig trähusbebyggelse. Frälsningsarmén
(1901), Café Safaris byggnad (1905), samt Landströms (1911), se bild på nästa sida, är
exempel på träbebyggelse från perioden. På 1920-talet märks en strävan att få Kiruna
mer stadsmässigt när staden får sitt första slutna kvarter i sten efter en brand i kv.
Grundläggaren, kvarteret mellan kvarteret Ortdrivaren, se bild på nästa sida, och Café
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Safari. Flertalet byggnader från perioden är bevarade i centrum som annars präglas av
saneringen mellan 1950- och 1970-talet. Förutom kv. Grundläggaren märks
platsbildningen vid Meschplan och Pekinghuset (1922) som är ett gott exempel på
1920-tals klassicism som även hade influenser från Asien, se bild nedan. Saneringen
började efter att Kiruna hade fått stadsrättigheter 1948 och det återigen eftersträvades
större stadsmässighet. Kvarteret Ortdrivaren är det mest välkända exemplet från
perioden och som landmärke och sin särpräglade arkitektur har kvarteret stor
betydelse för centrumområdet, se bild på nästa sida.

Övre raden från vänster: Café Safari och Landströms. Nedre raden från vänster:
Pekinghuset och Kv. Ortdrivaren. © Kiruna kommun
Mellan stadsplanen och bostäderna i Bolagsområdet uppstod ett område där de
centrala funktionerna t.ex. sjukstuga (nuvarande lokal för Tusen Toner), läkarvilla
(riven), brandstation, badhus (gamla biblioteket), kyrka, kyrkoherdebostad m.m.
uppfördes. Byggnaderna ritades av arkitekt Gustav Wickman och uppfördes under
1910-talet på LKABs bekostnad.
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Övre raden från vänster: gamla
brandstationen och gamla
kyrkoherdebostaden. Nedre raden:
gamla sjukhuset (Centralgården). ©
Kiruna kommun

I norra delen av bolagsområdet, Björkbacken nedanför kyrkomiljön, fick LKABs
tjänstemän ett eget avskilt bostadsområde. Bostadshusen var av hög arkitektonisk
kvalitet, glest och fritt placerade i en parkliknande miljö. De uppfördes under olika
tidsepoker: uppbyggnadsperiod 1900-1915, under sent 1920-tal men även under 1950och 60-talet. De byggnader i Björkbacken som ligger närmast
deformationsprognoserna finns med i planområdet.

Ett bläckhorn längs Skolgatan inom planområdet samt bostadshus från 1960-talet
längs Skolgatan. © Kiruna kommun
Bostäder

Planområdet består av ett stort antal bostäder. Det är möjligt att bo kvar inom området
ett tag efter att detaljplanerna har vunnit laga kraft. Området kommer att skötas och
underhållas under hela tiden som det fungerar som gruvstadspark.
LKAB köper upp fastigheterna inom området och har tagit fram ersättningsprinciper
för hur sakägare ska kompenseras för den påverkan stadsomvandlingen har på dem. Se
sida 32-33. Kommunen arbetar fortlöpande med att få fram mark för nya bostäder och
det pågår planläggning av bland annat bostäder i nya centrum, i Toulluvaara och på
Jägarskoleområdet.
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Under tiden som planområdet fungerar som gruvstadspark är det möjligt att
underhålla befintliga byggnader. Underhållsåtgärder som kräver bygglov kan prövas
som avvikelse från detaljplan då planens syfte är att nuvarande verksamheter ska
kunna fortlöpa under tiden området fungerar som gruvstadspark. Sakägarna inom
planområdet ska, under tiden de verkar i området, inte bli hindrade av att
detaljplanens markanvändning är industri.
Arbetsplatser och service

Inom planområdets ligger en stor del av Kirunas centrum. Här finns större delen av
stadens handel och en mängd arbetsplatser som planeras flyttas till Kirunas nya
centrum. För att få till ett attraktivt och levande centrum vill handlarna att de
centrumfunktioner som finns i nuvarande centrum ska flyttas samlat till Kirunas nya
centrum. Kiruna kommun och LKAB arbetar för att få detta att ske på ett så bra sätt
som möjligt. Detaljplanen för torg och handelsgata har utarbetats i samarbete med de
aktörer som vill bygga i nya centrum och tar hänsyn till behov och önskemål från dem.
I nya centrum har de mest centrala delarna redan planlagts. Från torget med nya
stadshuset i mitten anläggs en handelsgata med publika verksamheter i form av främst
handel men även hotell, restauranger caféer och kulturverksamhet i riktning mot
Tuolluvaara. Ovanliggande våningar planeras för bostäder, kontor och annan
verksamhet. Även förskola och hus för kulturverksamheter, såsom bibliotek, biograf,
teaterscen mm möjliggörs vid nya torget. Detaljplanen för torg och handelsgata vann
laga kraft under sommaren 2016 och planläggning av områden för volymhandel mm i
närhet till E10 pågår.

BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING
Inom planområdet finns 6 byggnader som omfattas av förbud mot rivning i detaljplan.
Dessa är gamla brandstationen, gamla sjukstugan/Centralgården (nuvarande lokal för
Tusen Toner), gamla kyrkoherdebostaden, Café Safaribyggnaden, Pekinghuset och
Landströms, se bilder på s 18-19. Dessa byggnader är medtagna i den kulturmiljöanalys
som togs fram av Kiruna kommun 2014.
Utöver dessa byggnader är även Palladiumhuset och Centrumhuset (Kv. Grundläggaren
1 och 7), Frälsningsarmén (Kv. Grundläggaren 9) samt kv. Grundläggaren 5 mitt emot
Järnvägsparken medtagna i kulturmiljöanalysen. Dessa är inte skyddade i detaljplan,
men ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö, området stadsplanen, som är utpekad
som bevarandevärd i Kiruna kommuns bevarandeplan från 1984. Även Wennbergs
hörna (Kv. Rörläggaren 4) finns med i kulturmiljöanalysen men är inte skyddad i
detaljplan eller i bevarandeplanen.
I miljökonsekvensbeskrivningen för denna detaljplan, beskrivs byggnader med
kulturhistoriskt värde inom etapp 2-4 i Gruvstadspark 2. Planförslaget innebär att ett
flertal värdebärare inom riksintresset för kulturmiljövården påverkas. Om enskilda
byggnader flyttas kan värdet av dessa till viss del komma att bevaras, men det
platsbundna värdet i miljöerna och dess kulturhistoriska samband går förlorade.
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Bilden till vänster: Palladiumhuset och centrumhuset
Bilden till höger: Kv. Grundläggaren 5. © Kiruna kommun

I det civilrättsliga avtalet för Gruvstadspark 1 som träffades mellan LKAB och Kiruna
kommun beslutades det om flytt av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ingen av
byggnaderna i avtalet ligger inom planområdet.
De byggnader som finns med i avtalet är Kiruna kyrka med tillhörande klockstapel,
Hjalmar Lundbohmsgården inklusive B1:an, Ingenjörsvillan, upp till 12 stycken
Bläckhorn från kvarteret Fjällsippan/Fjällbruden, B5:an, det äldsta bevarade
bostadshuset inom stadsplanen beläget i kv. Vagntipparen 4, Länsmansbostaden samt
det Svedbergska huset (B55) på Bromsgatan 19. Det finns även ett tilläggsavtal för
ytterligare två bläckhorn. Utöver detta har LKAB:s styrelse beslutat att även
Bolagshotellet ska flyttas.
Några byggnader, t.ex. Hjalmar Lundbohmsgården och Bolagshotellet ska flyttas till
Luossavaara och en del andra byggnader ska flyttas till nya Kiruna centrum. Kyrkan
och dess fasta anläggningar inom kyrkotomten ska flyttas öster om kyrkogården. Detta
handläggs enligt överrenskommelse med länsstyrelsen som ett särskilt ärende.
Då vissa av byggnaderna i avtalet inte berörs av deformationerna förrän långt fram i
tiden, har Kiruna Kommun och LKAB påbörjat ett arbete med att titta på alternativa
byggnader som kan bli aktuella för flytt. Detta arbete pågår i dagsläget och arbetet
beräknas kunna vara klart under hösten/vintern 2017.
Inom avvecklingsprojektet hanteras kulturmiljöfrågorna enligt intentioner i det
civilrättsliga avtalet mellan Kiruna kommun och LKAB, samt i samråd med
länsstyrelsen. Än så länge har projektet och mötena behandlat Gruvstadspark 1, och
projekt gällande Gruvstadspark 2 startades under hösten 2016. Viktiga byggnader och
miljöer dokumenteras innan rivning och flytt. Dokumentation av byggnaderna inom
Gruvstadspark 1 pågår och ska vara färdig innan 2019.
Det är bl.a. det kulturhistoriska värdet, ekonomi, vilja hos enskilda fastighetsägare,
teknisk möjlighet samt funktion som styr flytt av bebyggelse. Vid eventuell flytt ska
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byggnader placeras i enlighet med Kirunas utvecklingsplan så att de ingår i ett
medvetet sammanhang samtidigt som kulturvärden beaktas.

De flyttade byggnadernas tänkta placering på Luossavaara. Bild: LKAB

De blå områdena är stråk som har identifierats som lämpliga platser att placera
flyttade byggnader till i nya Kiruna centrum. Det utesluter dock inte att de kan
placeras in i andra kvarter i utvecklingsplaneområdet eller i andra delar av staden.
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NATUR
Mark och vegetation

Planområdet utgörs till största del av centrumbebyggelse och hårdgjord yta.
Grönytorna inom området är Meschplan som är en triangelformad gräsyta med några
träd och buskar (främst björk och rönn) mitt i centrum, samt några bostadstomter och
innergårdar. Även området kring Centralgården och gamla brandstationen omfattas av
gräsytor med björkar och rönnar.
Stadslandskapet inom planområdet kommer genomgå stora förändringar när
byggnader inom området försvinner. Utblickar mot både gruvan och fjällvärlden kan
förväntas bli tydligare när inga byggnader skymmer sikten. I det rivningsarbete som
kommer att ske finns det en risk att vegetation kommer att tas ned för att kunna utföra
rivningsarbetet, vilket påverkar landskapsbilden ytterligare.

BEGREPPET GRUVSTADSPARK
Planområdet kommer på sikt att omvandlas till gruvindustriområde, men under en
övergångsperiod kommer området att vara gruvstadspark. Gruvstadsparken syftar till
att fungera som en trevlig och användbar miljö mellan staden och gruvan.
Begreppet gruvstadspark innebär att Kiruna kommun och LKAB tillsammans har en
ambition att pågående markanvändning ska kunna fortsätta en tid, trots att
användningen av detaljplanen är industrimark. Detta innebär att byggnader, tekniska
anläggningar, utemiljöer och kommunikationer hålls i gott skick. När husen flyttas eller
rivs kan området fortfarande vara tillgängligt för allmänheten under en tid eftersom det
första som påverkas av markens rörelser är ledningarna i marken och inte själva
markytan.
I samband med att bostäder och verksamheter inom gruvstadsparksområdet avvecklas,
förändras användningen inom området 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 flyttas in mot staden i etapper beroende
på att markdeformationerna från gruvan sakta rör sig i samma riktning.
I nuvarande gruvstadspark har Iggesundsparken på ett naturligt sätt omvandlats till
aktivitetspark med lekpark, isbana, konstverk, utegym, parkbänkar, grillplats och
gångvägar.
Denna detaljplan omfattas till största del av byggnader och hårdgjord yta. Detta gör att
området har sämre förutsättningar att omvandlas till naturmark jämfört med
Iggesundsparken som redan från början bestått av parkmark. Lekplatser,
skateboardområden, gångstråk och sittplatser är dock exempel på funktioner som
enkelt kan anläggas på hårdgjord yta och som kan inrymmas i en mer urban del av
gruvstadsparken.
Området kommer att skötas och underhållas under hela tiden som de fungerar som
gruvstadsparker. Hur utformningen av området kommer att se ut under den period
som planområdet ska nyttjas som gruvstadspark är inte bestämt ännu. LKAB arbetar,
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tillsammans med kommunen, med att ta fram en gestaltning för hur området kan se ut
i övergångsperioden mellan nuvarande stadsmiljö fram till att området omvandlas till
gruvindustri. Under arbetet framåt med detaljplanen kommer synpunkter på lämpliga
funktioner i kommande gruvstadsparksområden att tas in från kirunaborna.
Gruvstadsparken flyttas in mot staden i etapper beroende på att markdeformationerna
från gruvan sakta rör sig i samma riktning. Syftet är att gruvstadsparken ska fortsätta
att vara en attraktiv plats under hela tiden det är bebott, under tiden det delvis är
bebott och även efter att alla har flyttat ut från området.
En del av den första gruvstadsparken, Iggesundsparken, invigdes i februari 2011. Inom
gruvstadspark 1 ingår förutom Iggesundsparken bland annat Hjalmar
Lundbohmsgården, bostadskvarteren vid kvarteret Ullspiran och Gruvfogdegatan,
gamla järnvägsstationen, delar av E10 och stadshuset. I Iggesundsparken finns idag
bland annat lekpark, isbana, konstverk, utegym, parkbänkar, grillplats och gångvägar.
På sommaren finns det även djur i parken. Bostäderna inom gruvstadspark 1 har i ett
första skede omvandlats till tillfälliga boenden. Nya bostäder för de ursprungliga
hyresgästerna inom området löses allt eftersom det blir aktuellt. Antingen genom
omflyttning i befintligt bestånd, eller nybyggnation. Under våren och sommaren 2015
revs de två första husgrupperna i kvarteret Ullspiran och resterande delar revs under
sommaren 2017. Flytt av kulturhistoriska byggnader från Gruvstadspark 1 påbörjades
våren 2017 och kommer att fortsätta under hösten 2017.

Del av Iggesundsparken i Gruvstadspark 1. Lekplats med grillplats och djurhagar i
bakgrunden. Foto: Kiruna kommun
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Utformning i Gruvstadspark 1. Gabionerna visar den tidigare placering av
ytterväggarna till de första byggnaderna som revs inom Gruvstadspark 1, i kv.
Ullspiran. I bakgrunden syns byggnader i kv. Ullspiran som, när bilden togs, inte
hade rivits. Foto: Kiruna kommun

GATOR OCH TRAFIK
Gator och vägar

Planens syfte är gruvindustri, men vägarna inom planområdet och befintliga
vägstrukturer är pågående markanvändning och kan användas för sitt nuvarande syfte
så länge det är möjligt
När det blir aktuellt för avstängning av vägar måste det säkerställas att
framkomligheten till bostäder och annat inte påverkas. Om vägar till områden som
fortfarande används stängs av, måste en alternativ väg säkerställas. Vid avstängning av
vägar måste tillgängligheten för räddningstjänstens fordon säkras, och dialog med
räddningstjänsten ska ske under processens gång.
De flesta vägar inom Gruvstadspark 2 är ihopkopplade med vägar norrut, d.v.s. bort
från deformationerna. De flesta kvarter är tillgängliga från flera håll och flera olika
åtkomstvägar kan användas.
Kollektivtrafik

I och med detaljplanens genomförande blir det efter hand aktuellt att dra om befintliga
busslinjer som går längs Hjalmar Lundbohmsvägen och Gruvvägen. En ny busslinje ska
tas i drift då nya stadshuset är färdigt.
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Parkering, varumottagning, utfarter

Parkeringar och utfarter kommer att vara tillgängliga så länge det är möjligt.
Vägar och utryckningsvägar

Kiruna kommun ansvarar för vägarnas drift fram till att de inte längre behövs. Vägarna
inom området ska kunna fungera som utryckningsvägar för räddningstjänstens fordon
fram till de inte längre behövs eller området måste stängslas in. Detta säkerställs i
genomförandeavtalet som Kiruna kommun och LKAB träffar i samband med
detaljplanen. Vid avstängning av vägar måste tillgängligheten till räddningstjänstens
fordon säkras, och dialog med räddningstjänsten ska ske under processens gång.

GEOTEKNISKA OCH HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Terrängen inom planområdet lutar åt sydväst. Marken i området består av morän.
LKAB har utrett grundförhållandena i samband med att gruvdriften har utvecklats.
Undersökningar och analyser utförs kontinuerligt.
Mätpunkter

I Kiruna stad, finns ett stort antal mätpunkter som mäter hur mycket marken rör sig.
LKAB följer deformationerna i olika mätprogram och mätningar utförs minst fyra
gånger per år. Med hjälp av mätningarna har LKAB kontroll på markdeformationerna
och gränsen för miljövillkoret. Inga skadliga konsekvenser av markdeformationer
orsakade av gruvbrytningen bedöms uppstå utanför gränsen för miljövillkoret.
I första hand påverkar markdeformationerna infrastruktur t.ex. vatten- och
avloppsledningar och fjärrvärmeledningar. Så småningom påverkas även bebyggelse
och vägar inom området.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Infrastruktur

Ett avvecklingsprojekt för hela gruvstadspark 2-området har startats upp. I detta
projekt ingår det en infrastrukturutredning. Syftet med utredningen är att identifiera
var ledningar (vatten, spillvatten, dagvatten, tele, fjärrvärme, belysning, opto och el)
lämpligast kan stängas av utan att det påverkar övrigt ledningsnät, samt var pump- och
nätstationer bäst kan placeras. LKAB ansvarar för ersättning och uppköp av ledningar
inom planområdet. Kommunal infrastruktur är avtalat om i det civilrättsliga avtalet för
Gruvstadspark 2.
Dagvatten

Marken är till största del hårdgjord men inslag av mindre gräsytor finns i vissa kvarter.
I den sydostligaste delen av planområdet är andelen grönytor betydligt större.
Dagvatten från såväl tak, gaturum och markytor avleds via ledningssystem som
slutligen mynnar i Ala Lombolo.
Planen innebär att befintligt dagvattensystem succesivt kommer förlora sin funktion då
ledningar kommer spricka eller kollapsa allteftersom deformationerna i marken ökar.
Befintliga dagvattenledningar bör succesivt ersättas med alternativa dagvattenanläggningar på markytan. Ytliga dagvattenanläggningar kan vara öppna diken,
kanaler, dammar etc. Syftet är att de öppna dagvattenanläggningarna skall möjliggöra
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transport av dagvatten genom etappområdet och vidare mot Ala Lombolo. Syftet är
också att minska risken till dämning i uppströms liggande dagvattenledningar. System
kan med fördel utformas med tät konstruktion för att förhindra oönskat inläckage till
den underjordiska gruvverksamheten och för att i så stor utsträckning som möjligt
tillföra vatten till Luossajoki vattensystem. För att dagvattensystemets funktion ska
säkerställas är det av största vikt att avrinningsvägarna för dagvatten utreds i ett större
sammanhang.
Avfall

Rivningar av bebyggelse och infrastruktur inom planområdet kommer ge upphov till
rivningsmaterial av olika avfallsslag. Planområdet innehåller en rad byggnader av olika
typ och storlek, byggda av trä, betong, tegel och/eller plåt som kommer att rivas.
Dessutom kommer ett stort antal garage, uthus och andra minder byggnader att rivas.
Byggnader kan även demonteras eller flyttas. LKAB har gjort en preliminär
uppskattning av vilka mängder avfall det bedöms bli fråga om inom de olika
delområdena för GP2. En grov bedömning av rivningsmassorna inom planområdet
redovisas i tabellen nedan. Frågan om avfall- och hantering av massor behandlas i
miljökonsekvensbeskrivningen.

Grov bedömning av avfallsmassorna i planområdet
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STRANDSKYDD
Området omfattas inte av strandskydd.

UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND
Planområdet omfattas av ett flertal undersökningstillstånd enligt Minerallagen.
Följande tillstånd innefattas av LKAB:
Kiirunavaara nr 5, giltig till 2022-04-13
Kiirunavaara nr 9 är giltig till 2020-08-11.

SKYDDSRUM
Inom planområdet finns 1574 skyddsrumsplatser, fördelade på 14 skyddsrum.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bevakar frågan om skyddsrum
och det krävs tillstånd från MSB innan skyddsrum rivs. Ersättning av skyddsrum kan
ske var som helst i beståndet. LKAB förhandlar med berörda sakägare och om
skyddsrum finns i befintlig fastighet hanteras detta i förhandlingen.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Förorenad mark

Inom planområdet finns sex platser där verksamhet som kan ha orsakat föroreningar
har bedrivits. En inventering av området med avseende på potentiellt förorenade
områden är utförd. Ytterligare två objekt ligger i anslutning till planområdet varför risk
finns för påverkan på planområdet från objekten.
De misstänkt förorenade områdena har tidigare hyst bland annat oljecisterner, tryckeri,
färghandel och kemtvätt.
Vi planändring till gruvstadspark kommer grävningar att ske i samband med bl.a.
rivningar av byggnader och infrastruktur, då kan människor komma att exponeras för
eventuella föroreningar. I samband med avveckling av nuvarande verksamhet på
området kommer inventeringar, undersökningar samt eventuellt saneringar vara
nödvändiga att utföra. Detta kommer att minska risken för påverkan från
markföroreningar på människor och miljön. Föroreningssituationen är utförligt
beskriven i miljökonsekvensbeskrivningen i avsnitt 4.8.
Radon

Området har inte utretts för radon. Då detaljplanens syfte är att bibehålla sin
nuvarande funktion ett tag till för att på sikt avvecklas utreds detta inte i planarbetet.
Störningar och rivning

Planens genomförande kan medföra störningar i form av buller och utsläpp från
omlokalisering av trafik, samt rivningstransporter. Omgivningen kan tillfälligt påverkas
av damning, vibrationer och buller då bebyggelsen inom planområdet efterhand rivs
Rivningen av bebyggelse i Gruvstadspark 2 kommer att ske etappvis samt på olika
ställen, vilket gör att transporterna sprids ut. Denna detaljplan är belägen i närhet av
Hjalmar Lundbohmsvägen vilket gör att transporterna beräknas färdas på Hjalmar
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Lundbohmsvägen och Malmvägen, alternativt Hjalmar Lundbohmsvägen,
Silfwerbrandsgatan och nuvarande E10.
De kommande rivningarna av bebyggelsen inom planområdet ska genomföras på ett
sådant sätt att allmänna och enskilda intressen påverkas så lite som möjligt
LKAB:s miljövillkor hanterar bland annat utsläpp och buller från gruvverksamheten.
Skred och ras

LKAB:s miljövillkor hanterar hur mycket marken får röra sig inom områden som inte
är planlagda för gruvindustrin. LKAB ansvarar för att avgöra när området behöver
stängslas in och göras oåtkomligt för allmänheten. Inga risker för skred och ras bedöms
uppstå utanför det instängslade området.
Transport av farligt gods

Om inte ny E10 har hunnit anläggas innan nuvarande E10 måste stängas kan eventuellt
befintliga vägar (Silfwerbrandsgatan, Hjalmar Lundbohmsvägen och Stationsvägen)
tjäna som alternativ sträckning (Plan B). Plan B är en tillfällig omlokalisering av E10:s
trafik som endast ska vara i bruk från det att nuvarande E10 stängs till dess att ny E10
norr om Kiruna har öppnats. Det ses dock inte idag som troligt att Plan B ska behöva
tas i bruk. Plan B passerar delvis förbi planområdet.
E10 är primär transportled för farligt gods och farligt gods ska få färdas på vägen. Då
olycksrisken är kopplad till hastigheten, kan en låg hastighet på vägen minska risken
för olycka med farligt gods samt minska konsekvenserna vid en eventuell olycka.
Tung trafik och farligt gods som transporteras till LKAB via lastbil, t.ex. explosiva
ämnen till LKAB Kimit, transporteras från E10 söderut till LKAB:s södra infart. Denna
trafik leds alltså aldrig förbi Kiruna stad.

SOCIALA KONSEKVENSER
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver en påverkan på de sociala aspekterna som
planens genomförande ger upphov till.
Planen bedöms medföra stora sociala konsekvenser av negativ karaktär och lämna få
invånare oberörda. Planens genomförande innebär stora negativa konsekvenser när
flytt och rivning sker och i den efterföljande etableringsprocessen, men på längre sikt
när nya samhällsstrukturer har vuxit fram kan konsekvenserna bli mindre påtagliga.
Samtliga av de sociala aspekter som miljökonsekvensbeskrivningen beskriver (trygghet,
identitet, socialt liv, delaktighet och prioriterade grupper) riskerar att påverkas, inte
minst vad gäller ekonomisk trygghet, tillgänglighet till viktiga funktioner samt
fortlevnad av sociala nätverk. De prioriterade grupper som analysen utgått från riskerar
att drabbas särskilt svårt. Detaljplanerna för Gruvstadspark 2-områdena och
samhällsomvandlingen bedöms dock även medföra stora positiva konsekvenser då de i
grunden handlar om stadens fortlevnad. Genomförs planerna med stor hänsyn till ovan
beskrivna sociala aspekter finns större möjlighet till att stadens sociala liv kan
återetableras och lyckas hitta nya arenor. Gruvstadspark 2 och även den nya
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stadskärnan kan, beroende på innehåll, bli ett positivt tillskott i staden som gynnar
socialt liv och folkhälsa.

KONSEKVENSER FÖR OMLOKALISERING AV KIRUNAS CENTRUM
Under hela stadsomvandlingen pågår många processer samtidigt och det är mycket
viktigt med samordning. Planläggningen av både utveckling och avveckling måste
påbörjas i tid för att nå bästa resultat och det är väsentligt med god kommunikation
mellan olika aktörer.
Planläggning, markarbeten samt byggnation av nytt stadshus pågår i nya centrum.
Planeringen i nya centrum är beroende av när samhällsfunktioner i nuvarande centrum
behöver flytta och tidplanerna behöver stämma överens. Utveckling ska gå före
avveckling. Människor, men även andra samhällsfunktioner, måste ha någonstans att
flytta när det är dags.
Det är mycket viktigt att det finns alternativa bostäder för de boende och verksamma
inom gruvstadsparkerna när det är dags för flytt. De första som har behövt flytta från
Gruvstadspark 1, de boende i kvarteret Ullspiran, har erbjudits nya bostäder av LKAB
inom LKAB Fastigheters bestånd. Planläggning och byggnation pågår fortlöpande för
att det ska finnas alternativa bostäder i olika delar av staden.
Det är viktigt att planeringen påbörjas i god tid innan genomförandet. Detta gäller både
vid flytt av bebyggelse och vid ny ersättningsbyggnad för den bebyggelse som avvecklas.
Det måste finnas laga kraftvunnen detaljplan på platsen dit bebyggelsen ska
flyttas/ersättas. Detaljplaneläggningen inom Nya Kiruna C behöver svara till behovet
av vad som avvecklas. T.ex. kan detaljplaner behöva anpassas efter att flyttade
byggnader ska få plats. Därmed är det viktigt att planläggningen av avvecklingen
startas och sker i symbios med planläggningen av utvecklingen.
De som bor inom aktuellt planområde har idag nära till centrum. När
centrumfunktioner som handel och service flyttats till nya Kirunas centrum, kan
boende komma att bo kvar i planområdet en tid men då få längre till dessa funktioner.
Då LKAB ska ha påbörjat förvärv med samtliga fastighetsägare inom planområdet när
detaljplanen antas, samt att byggnation av nya bostäder ska stå färdiga i samband med
att nya lokaler för handel står färdiga, finns det även möjlighet att flytta med till nya
centrum i ett tidigt skede. När stadshuset i nya centrum står klart kommer lokaltrafiken
att anpassas till det nya centrumet.
När centrum avvecklats är hanteringen av bebyggelsen viktig. Kiruna kommun och
LKAB vill undvika att byggnader står tomma under lång tid. Under en tid kan
byggnaderna dock användas till tillfälliga bostäder och lokaler innan de rivs. När
byggnaderna står tomma, och det inte är aktuellt att ha kvar bebyggelsen inom
centrum, rivs och gestaltas området till gruvstadspark. Det är viktigt att området
upplevs tryggt och ordnat under hela tiden det fungerar som gruvstadspark.
Även de kirunabor som inte måste flytta till följd av stadsomvandlingen berörs av att
centrum flyttas. Arbetsplatser och centrumfunktioner flyttas och avstånden till dessa
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förändras. T.ex. får boende i Tuolluvaara närmare till nya centrum medan avståndet
mellan Luossavaara och nya centrum blir längre än idag.

UTVECKLING FÖRE AVVECKLING
Utveckling

Kiruna kommun och LKAB är överens om att utvecklingen av det nya samhället ska gå
före avvecklingen av befintligt centrum samt att både utveckling och avveckling måste
ske genom ett nära samarbete mellan LKAB och kommunen. Målsättningen är att
befintligt centrum ska avvecklas i takt med att nya Kiruna C byggs upp.
Utvecklingen av Kirunas nya stadskärna sker öster om befintligt centrum. Detaljplanen
för stadshuset vann laga kraft sommaren 2015 och detaljplanen för torg och
handelsgata vann laga kraft sommaren 2016. Byggnation av det nya stadshuset
Kristallen pågår och detta beräknas vara färdigt för inflyttning hösten 2018. Planering
pågår även för torget och kvarteren närmast det nya stadshuset och
markanvisningsavtal har upprättats med olika aktörer inom detta område. Byggstart
för kvarteren närmast det nya stadshuset är planerad till 2018. Detaljplanearbeten för
volymhandelsområdet och området norr om stadsparken har påbörjats. Området norr
om stadsparken ska inrymma bostäder, stadspark och olika servicefunktioner såsom en
ny gymnasieskola och ett nytt simhallsbad. Plats ska även finnas för flytt av
kulturhistoriskt intressanta byggnader från nuvarande centrum.
Detaljplanearbete pågår även för Jägarskolan etapp 2, strax väster om nya centrum.
Här planeras friliggande villor samt parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus, totalt
ca 450 bostäder.
Avveckling

Under år 2016 har ett avvecklingsprojekt för gruvstadspark 2-området startas upp.
Avvecklingsprojektet har representanter från LKAB och Kiruna kommun, i både
styrgrupp och projektgrupp. Styrgruppen beslutar i frågor för projektets fortskridande
och har det totala ansvaret för projektets genomförande. Projektgruppen ansvarar för
att projektet på bästa sätt blir kvalitativt och kvantitativt utfört med hänsyn till
fastställda tids-, resurs- och kostnadsramar.
I avvecklingsprojektet tas ett helhetsgrepp över avvecklingen inom både gruvstadspark
2 och gruvstadspark 1. Syftet med avvecklingsprojektet är att säkerställa LKAB:s
fortsatta gruvbrytning samtidigt som befintlig bebyggelse avvecklas på ett ordnat och
miljöanpassat sätt genom anläggandet av gruvstadspark. Avvecklingsprojektets
uppdrag är att planera, projektera samt utföra åtgärder så att park anläggs och så att
avveckling av byggnader och infrastruktur sker enligt avtal mellan LKAB och Kiruna
kommun. Detta innebär bland annat att:
•

Bibehållen och fullgod funktion säkras i byggnader, anläggningar och utemiljöer
under hela dess livslängd

•

Bibehållen och fullgod funktion säkerställs för kommunaltekniska anläggningar
(VA, dagvatten, fjärrvärme, gator) fram till avveckling
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•

Avveckling och anläggning följer gällande tidplan

•

En god kommunikation och information genomförs med berörda intressenter
och med angränsande projekt

•

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturmiljöer hanteras och
dokumenteras enligt intentionerna i avtal mellan Kiruna kommun och LKAB i
samråd med länsstyrelsen

•

Mervärden och förutsättningar för nyttjande av området skapas till gagn för
boende i närområdet och övriga kirunabor

ERSÄTTNINGSPRINCIPER
LKAB har tagit fram ersättningsprinciper för hur olika sakägare ska kompenseras för
den påverkan som samhällsomvandlingen har på dem. Sakägargrupperna utgörs av
fastighetsägare, innehavare av bostadsrätter, hyresgäster och näringsidkare.
Till fastighetsägare avser LKAB att i första hand erbjuda en ersättningsfastighet för den
fastighet LKAB behöver förvärva och i andra hand en ekonomisk kompensation baserat
på marknadsvärdet plus 25 %. Till bostadsrättsägare ges ekonomisk kompensation i
form av marknadsvärdet för en nyproducerad bostadsrätt i Malmfälten.
Till hyresgäster erbjuds en trappning av hyran i en ny lägenhet under 7 år. Första året
betalar man sin gamla hyra, sedan trappas den stegvis upp till bostadens ordinarie
hyra. Hyresgäster får också betalt för flytten.
Näringsidkare får betalt för sin flytt och för ev. bortfall av resultat. I det fall de är
fastighetsägare gäller även samma princip som för andra fastighetsägare.
Genom att erbjuda en ersättningsfastighet i första hand kommer LKAB att behöva
kunna erbjuda alla fastighetsägare en ny plats och en ny byggnad. Den fastighetsägare
som finns i Kiruna centrum ska alltså kunna få ett erbjudande om motsvarande
byggnad i ett motsvarande läge i nytt centrum.
För hela det område som ska avvecklas till följd av deformationszonen för KUJ 1365
kommer LKAB att behöva ha tillgång till mark som motsvarar 3000 bostäder och mark
för övriga lokaler. Den uppgörelse som LKAB träffar med fastighetsägaren genererar en
beställning till en byggherre, t.ex. ett entreprenörsföretag. Byggherren uppför en
byggnad som LKAB bekostar och överlämnar till sakägaren.
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Tidsspann inom vilket LKAB avser att köpa fastigheterna inom gruvstadspark 2området. Källa: LKAB tillsammans med Kiruna kommun

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 (fem) år.

GENOMFÖRANDE
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande. Det innebär att först sker
ett samråd kring planen och därefter en granskning av handlingarna innan den prövas
för antagande. Samråd genomförs med kommunala förvaltningar, statliga
myndigheter, intresseorganisationer samt berörda sakägare. Synpunkter på
detaljplaneförslaget kan lämnas in skriftligt både under samrådstiden och under
granskningstiden. Efter samrådstiden respektive granskningstiden sammanställs
inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse respektive ett utlåtande. Synpunkterna
bemöts och eventuella justeringar av planen görs. Planen vinner laga kraft tre veckor
efter att kommunen har anslagit antagandebeslutet. Om planen överklagas fördröjs
handläggningstiden.
Preliminär tidplan:

Samråd: mars 2017
Granskning: september-oktober 2017
Antagande: januari-mars 2018

34

Laga kraft: tre veckor efter antagande
Genomförandetid

Genomförandetiden sträcker sig fem(5) år från det datum planen vunnit laga kraft.
Omvandlingen till gruvstadspark för området beräknas ske inom ca 5 år från det att
planen vinner laga kraft. Som tidigare nämnts kan gruvstadsparken fortfarande
innehålla vissa funktioner innan omvandlingen till gruvindustri måste genomföras.
Genomförandeavtal

Innan detaljplanen antas ska ett genomförandeavtal träffas mellan Kiruna kommun
och LKAB. Avtalet reglerar bl.a. villkor för genomförandet av planen och hur den
befintliga kommunaltekniken ska hanteras.
Genomförandeavtalet beskriver även organisationen för genomförandet av
detaljplanen. En styrgrupp med representanter från kommunen och LKAB initierar de
delprojekt som behövs för genomförandet av detaljplanen, exempelvis delprojekt för
hantering av kommunalteknik, avveckling av byggnader, anläggande av park.
Ansvarsfördelning

LKAB ansvarar för genomförandet av detaljplanen. Det betyder att LKAB ansvarar för
att nuvarande användning inom planen avvecklas till gruvstadspark och därefter när
området inte längre kan beträdas omvandlas till industriområde. Genomförandeavtalet
beskriver närmare hur denna omvandling ska ske.
Kiruna kommun ansvarar för framtagande av detaljplanen som möjliggör att området
ska kunna omvandlas till industriområde.
Huvudmannaskap

Inom planen finns inte någon allmän platsmark. De allmänna platser, gator och parker,
som finns idag ska kunna nyttjas fram till det att planområdet omvandlats till
industriområde. Allmänhetens tillgång till områdena tryggas i avtal mellan LKAB och
Kiruna kommun. I avtalen regleras också drift och underhåll av områdena.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER
Fastighetsbildning

Detaljplanen gör det möjligt att ändra markanvändningen från nuvarande bostäder,
kontor, hotell, gata m.m. till gruvindustri. LKAB arbetar med att förvärva samtliga
fastigheter inom planområdet. Avsikten är att genom fastighetsreglering tillföra
marken till LKAB:s industrifastighet, Ön 1:1, i takt med förvärven.
Fastigheterna som berörs i sin helhet är Borrsliparen 1, Filaren 4,5 och 8,
Grundläggaren 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, och 10, Jordschaktaren 18, Lilla Skolan 2 och 3,
Malörten 3, Ortdrivaren 10, 11, 12, och 13, Provtagaren 11, 19, 20 och 21, Rörläggaren 4,
5 och 6, Spelstyraren 10 samt Tipparen 12 och 13. Även fyra mycket små privata
fastigheter inom gatumark berörs i sin helhet: Centrum 4:4, 4:5, 4:6 och 4:7. Utöver
detta påverkas även områden av fastigheterna Malörten 2, Björkbacken 1, Bolaget 11:1
och Centrum 4:3.
Kiruna kommun har överlåtit den kommunala mark som ligger inom planområdet.
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LKAB ansöker om nödvändig fastighetsbildning för genomförandet av detaljplanen.
Gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och servitut

Ett flertal servitut båda avtalsservitut och officialservitut berörs. Servituten blir onödiga
när markanvändningen omvandlas till gruvindustri och byggnaderna avvecklas.
Servituten upphävs i samband med överföringen av marken till LKAB:s gruvfastighet.
Inom planområdet har Tekniska Verken ledningsrätt för fjärrvärme. Ledningsrätterna
ska upphävas när ledningarna inte fyller någon funktion och avvecklas.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

LKAB har tecknat ett planavtal med kommunen som reglerar kostnader och
upprättande av detaljplan. Enligt planavtalet bekostar LKAB planarbetet och samtliga
utredningar som utförs i samband med planarbetet.
Genomförandekostnader

LKAB ansvarar för samtliga kostnader i samband med genomförandet av detaljplanen.
LKAB arbetar med att förvärva all mark inom planområdet genom avtal. För berörda
fastighetsägare har ersättningsprinciper tagits fram och som utgör grunden för
förvärvsvillkoren. Inom planområdet finns ett flertal privata fastigheter och fastigheter
ägda av Kirunabostäder AB
Kommunen har träffat avtal med LKAB om överlåtelse av den kommunala marken
inom området. Kan inte frivilliga förvärv träffas kommer LKAB att ansöka om
markanvisning hos Bergsstaten för att få åtkomst till marken. Markanvisning prövas i
en förrättning där ersättningen bestäms efter expropriationslagen. Det är Bergsstaten
som utför förrättningen och bestämmer ersättningen.
Även för hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och näringsidkare har LKAB tagit fram
ersättningsprinciper som utgör grunden för överenskommelser mellan berörda och
LKAB.
Inom planområdet finns ledningar som ägs av Tekniska verken i Kiruna AB. LKAB
tecknar nödvändiga överenskommelser om kostnader för eventuell flytt eller inlösen av
ledningarna. LKAB har kompenserat kommunen för kommunaltekniken inom
planområdet i samband med avtalet för gruvstadspark 2.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Fastighetskonsekvensbeskrivning

Inom planområdet finns ett flertal privatägda fastigheter. Andra fastighetsägare är
LKAB och Kirunabostäder AB. LKAB har dialog med fastighetsägare inom planområdet
med målet att träffa överenskommelser om förvärv. Med de privata fastighetsägarna
för att i första hand genom frivilliga avtal förvärva fastigheterna, antingen genom
monetär ersättning, eller genom ersättning med en ny byggnad på en ny fastighet i nytt
centrum. Se även avsnittet Ersättningsprinciper samt Genomförandekostnader.
Med Kiruna kommun har avtal om överlåtelse av marken träffats.
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LKAB och Kiruna kommun har träffat ett avtal som beskriver åtaganden och
överenskommelser gällande Gruvstadspark 2, se avsnitt om Civilrättsliga avtal samt
kommunens hemsida.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

En projektgrupp har bildats för att säkerställa funktionen för den kommunalteknik som
finns inom planområdet. Kommunaltekniken ska fungera under hela den perioden som
området omvandlas från dagens användning till industriområde. Det måste även
säkerställas att intilliggande områdens kommunalteknik inte påverkas.
En utredning har genomförts av VA-systemet som beslutsunderlag för
avveckling/omdragning av ledningar. Ledningar kan behöva avvecklas p.g.a.
deformationer innan en byggnad som försörjs av ledningen berörs. Då kan ledningar
behöva dras om i ny sträckning.
På samma sätt kan vägar behöva dras om när en väg som måste avvecklas medför att
fastigheter som nyttjas inte längre kan nås.
Samtliga ledningar och vägar inom planområdet kommer att hanteras i
avvecklingsprojektet, se avsnitt Avvecklingsprojekt, för att säkerställa att det finns
funktion så länge området används. Därefter avvecklas ledningarna och
ledningsrätter/servitut upphävs. Se även Genomförandekostnader och Tekniska
utredningar.

SAMMANFATTNING AV
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Bakgrund och syfte

I Kiruna finns världens största järnmalmsgruva under jord. Gruvbrytningen sker allt
djupare och 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.
Detaljplaneläggningen sker etappvis. Detaljplan för Gruvstadspark 2 etapp 1 redan har
vunnit laga kraft. För etapp 5 kommer en egen MKB att upprättas. Syftet med planerna
är att tillgängliggöra området för gruvbrytning på ett sätt som innebär att en
buffertzon, gruvstadspark, kan etableras mellan staden och gruvan. Denna MKB avser
samtliga detaljplaner inom Gruvstadspark 2, etapp 2-4.
Kommunen har bedömt att ett genomförande av planförslaget kan innebära betydande
miljöpåverkan och genomför därför denna miljöbedömning.
Avgränsning

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB ska identifiera och beskriva de direkta och
indirekta effekter och konsekvenser för människors hälsa och miljön Som planen kan
medföra.
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Frågeställningar som behandlas i denna MKB är:
• påverkan på riksintressen

• naturmiljön

• måluppfyllelse

• förorenad mark

• stadsbilden

• trafiksituationen inklusive farligt gods

• kulturmiljön

• avfall

• sociala aspekter

• störningar i form av buller, damm och
transporter i samband med rivningen

• dag- och grundvatten

Processer och frågor specifikt avseende rivning hanteras gemensamt av kommunen och
LKAB i ett särskilt projekt.
Gruvstadsparken ska fungera som buffertzon mellan gruvan och staden. Enligt prognos
kommer större delen av Gruvstadspark 2, etapp 2, 3 och 4 att vara inom
deformationsområdet år 2028. Nollalternativ Enligt LKABs miljövillkor måste området
vara planlagt som gruvindustriområde när markdeformationen når 2 ‰ vertikalt och 3
‰ horisontellt. Nollalternativet innebär att gällande detaljplaner inte ändras, vilket
medför stopp för gruvverksamheten.
Deformationerna på markytan kommer att fortsätta ytterligare några år,
uppskattningsvis 5-10 år (källa LKAB). Stängning av gruvan medför en rad följder för
orten, inte minst socialt och ekonomiskt.
Planalternativ, etapp 2-4

Gruvstadspark 2 genomförs i fem detaljplaner, etapp 1, 2, 3, 4 och 5, vilka ersätter
nuvarande detaljplaner inom området. Denna MKB avser etapperna 2-4 av
Gruvstadspark 2 och omfattar bostadsbebyggelse, centrumbebyggelse,
butiksbyggnader, skolor, polishus, hotell, park och sportanläggningar.
Detaljplanerna medger markanvändningen gruvindustri 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.
Riksintressen

Hela centrala Kiruna är område av riksintresse för kulturmiljö. En omfattande
kulturmiljöanalys skapar förutsättningar för att Kirunas kulturarv blir en resurs i det
framtida Kiruna. Analysen utgör ett underlag i handläggningen av detaljplaner. Både
nollalternativet och planalternativet innebär stora negativa konsekvenser för
riksintresset. Planområdena ligger inom riksintresse för värdefulla ämnen och material
och inom markområde med värdefulla ämnen och material.
Nollalternativet innebär att gruvdriften tvingas upphöra. Planernas genomförande är
ett viktigt steg i att säkra den fortsatta gruvdriften. Väg E10 är av riksintresse för
kommunikationer. En del av Hjalmar Lundbohmsvägen, Silfwerbrandsgatan och
Stationsvägen omfattas av riksintresset om inte ny E1o hinner anläggas innan den
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nuvarande måste stängas av. Även järnvägen som är avvecklad eller håller på att
avvecklas finns med på länsstyrelsens karta över riksintressen.
Nollalternativet kan innebära att ny E10 inte byggs, vilket påverkar riksintresset
negativt. Planalternativet påverkar inte riksintresset. Område av riksintresse för
totalförsvaret tangerar planområdet men påverkas inte.
Mål
Nationella miljömål

Nollalternativet
Miljömål som bedöms påverkas i positiv riktning: Begränsad klimatpåverkan, Frisk
luft. Miljömål bedöms påverkas i negativ riktning: Giftfri miljö, Levande sjöar och
vattendrag, God bebyggd miljö, Rikt växt- och djurliv.
Planalternativet
Miljömål som bedöms påverkas i positiv riktning: Frisk luft, Giftfri miljö. Nationella
miljömål bedöms påverkas delvis i positiv riktning, delvis i negativ riktning: Begränsad
klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och
vattendrag, Myllrande våtmarker.
Nationella folkhälsomål

Nollalternativet
Målen Delaktighet och inflytande i samhället samt Ekonomiska och sociala
förutsättningar påverkas negativt.
Planalternativet
Målet Delaktighet och inflytande i samhället, påverkas positivt. Ekonomiska och sociala
förutsättningar påverkas dels positivt dels negativt.
Miljökvalitetsnormer

Nollalternativet och planalternativet
Ingen risk för överskridande bedöms föreligga för miljökvalitetsnormer för
utomhusluft eller buller. De olika vattenförekomsternas status bedöms inte försämras
men möjligheterna att uppnå deras miljökvalitetsnormer bedöms inte förbättras.
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, etapp 2, 3 och 4 har delats in i
delområden som beskrivits och för vilka konsekvenserna avseende stadsbilden har
analyserats.
Nollalternativet
Vissa hus kan behöva rivas på grund av fortsatta markdeformationer. Utflyttning 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.
Planalternativet
Detaljplanernas genomförande innebär att områdena planläggs som industrimark och
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att de under en övergångsfas kommer att utvecklas som gruvstadspark. Befintliga
bebyggda miljöer försvinner och stadens karaktäristiska struktur förändras. En
betydande del av den terränganpassade stadsplanen med medvetet anlagda parker,
grönytor, öppna platser och utblickar mot det omgivande landskapet avvecklas. Ett
flertal byggnader som tillsammans skapar Kirunas stadsiluett kommer att rivas.
Konsekvenserna för stadsbilden av Gruvstadspark 2 etapp 2 och etapp 4 blir mycket
stora. Konsekvenserna för stadsbilden av etapp 3 blir måttliga.
Kulturmiljö

Den pågående deformationsprocessen omformar staden. Miljöer och bebyggelse
kommer försvinna eller påverkas stort. I miljökonsekvensbeskrivningen för
Gruvstadspark 2 etapp 2, 3 och 4 har planområdet delats in i geografiska delområden.
Varje område har olika karaktärsdrag i form av kulturmiljö, historia och bebyggelse.
Byggnaderna inom planområdet har graderats enligt en bedömningsskala där
kulturvärden delas upp i låga, måttliga, höga och mycket höga kulturhistoriska värden.
Nollalternativet
Vissa byggnader kommer att behöva rivas trots att de nuvarande planbestämmelserna
kvarstår. Många byggnader av höga kulturhistoriska värden riskerar att överges och
lämnas obebodda. Det eventuellt eftersatta underhållet på byggnader såväl som miljöer
medför att historiska spår från människan blir allt mindre läsbara. Dokumentation och
flytt av byggnader genomförs inte och flera viktiga källor för Kirunas och Sveriges
historia riskerar att gå förlorade. Nollalternativet och dess följder skulle medföra
mycket stora negativa konsekvenser för kulturmiljön.
Planalternativet
Planförslagen innebär att flertalet värdebärare inom riksintresset för kulturmiljövården
påverkas. Påverkan innebär att Kirunas historiska utveckling från uppbyggnadsskedet,
under tidigt 1900-tal, fram till efterkrigstidens centrumförnyelse inte kommer att
kunna upplevas. Den terränganpassade stadsplanen påverkas. Effekterna på
riksintresset för kulturmiljövården blir oåterkalleliga och de negativa konsekvenserna
bedöms bli mycket stora.
Inom planområdena finns byggnader från Kirunas uppbyggnadsfas liksom
efterkrigstidens byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Flera av byggnaderna har
ritats av tidens främsta arkitekter. Om enskilda byggnader flyttas kan värdet av dessa
till viss del komma att bevaras men det platsbundna värdet i miljöerna förloras, liksom
Inom Gruvstadspark 2 etapp 2, 3 och 4 ingår ett flertal byggnader vilka skapar den
stadsiluett som Kiruna är känd för. På grund av planförslagens genomförande kommer
stadssiluetten att för alltid förändras.
Sociala aspekter.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär stora negativa konsekvenser, särskilt för trygghetsrelaterade
aspekter så som möjlighet till försörjning och oro inför samhällsförändringar. Det finns
även en risk att nedläggning av gruvverksamheten innebär ett försämrat serviceutbud
vilket får negativ påverkan för alla stadens invånare. Nollalternativet bedöms skapa
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stor oro och leda till stora negativa ekonomiska och sociala konsekvenser för
lokalsamhället. Dessa bedöms vara större än för planförslaget.
Planalternativet
Planförslagen och den stadsomvandling som de medför är av sådan omfattning att i
Kiruna lämnas oberörd. Planförslagen bedöms få stora negativa konsekvenser med
avseende på trygghet, tillgänglighet och socialt liv. Stadsomvandlingen innebär oro och
stress för många Kirunabor och vissa grupper riskerar att drabbas hårdare. De grupper
som ofta har lägre anpassningsförmåga till förändringar som påverkar socialt liv och
ekonomi är äldre, barn, personer med funktionsvariation och invånare med sämre
ekonomiska förutsättningar. De ersättningsprinciper som tillämpas gynnar i högre grad
bostads- och äganderättsinnehavare jämfört med hyresrättsinnehavare. Planförslagen
riskerar att få negativ inverkan på näringslivet om inte principen ”utveckling före
avveckling” genomförs konsekvent. Följdkonsekvenser av en misslyckad återetablering
av handeln kan få stora negativa konsekvenser för socialt liv i den nya stadskärnan.
Planernas genomförande kan bidra till negativa konsekvenser för invånarnas
platsbundna identitet. I skapandet av den nya Gruvstadsparken och etableringen av
den nya stadskärnan finns dock potential till positiva konsekvenser, som möjlighet till
en ny stärkt platsidentitet och delaktighet i stadsutvecklingen som ger positiva effekter
i form av ökat engagemang och framtidstro hos Kirunaborna. Samtliga planområden
påverkas stort och värderas lika högt. I etapp 2 kommer störst antal bostäder,
arbetsplatser och samlingspunkter att försvinna. Merparten av de boende inom
planområdet har före stadsomvandlingen bott i ett centralt läge och kommer att
uppleva åtminstone en temporär försämrad tillgång till service. De sociala nätverk som
finns i staden riskerar att lösas upp eller anta andra former, vilket kan upplevas som
både positivt och negativt för det sociala livet.
Detaljplanerna och samhällsomvandlingen bedöms även medföra stora positiva
konsekvenser. I grunden handlar planerna om stadens fortlevnad. Stadsflytten får
konsekvenser av stor omfattning men jämfört med nollalternativet är de kanske mindre
omfattande. Omvandlingen av området till gruvstadspark innebär att innevånarna får
tillgång till en ny parkmiljö. Om Gruvstadsparken kan främja social gemenskap och
skapa ett utbud upplevelser och rekreation är det en positiv konsekvens. Den nya
stadskärnans förslag till en mer diversifierad grönstruktur som underlättar rörelse och
fysisk aktivitet bedöms även kunna bidra till en positiv folkhälsoutveckling.
Dag- och grundvatten

Dagvattensystemen för aktuella etapper är i huvudsak ledningsburet och avleder
dagvatten även från uppströms liggande områden. Dagvatten kan allmänt innehålla
föroreningar såsom sandningsgrus, oljerester och mindre partiklar från asfalt, däck och
andra markbetäckningar.
Nollalternativet
Befintligt dagvattensystem med ledningar och diken i Gruvstadspark 2 blir kvar. Om
utloppsledningarnas funktion försämras riskerar vatten dämmas upp och trycka ut via
brunnar i ledningsgravar. Möjligheten för dagvattnet från uppströms liggande områden
att fortsatt ta sig till Luossajoki vattensystem försämras.
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Planalternativet
I planalternativet skall befintliga dagvattenledningar succesivt ersätta med alternativa
dagvattenanläggningar på markytan. Ytliga dagvattenanläggningar kan vara öppna
diken, kanaler, dammar etc. Hur dagvattensystemet inom Gruvstadspark 2 skall
utformas mer i detalj är ännu inte klarlagt. En inventering av strategiskt viktiga platser
för att samla och leda dagvatten ytligt bör genomföras.
I samtliga etapper kommer grundvattnet att påverkas av planens genomförande då
underjordsbrytningen medför deformation av berggrunden och inläckage av
grundvatten till gruvverksamheten.
Konsekvenser av grundvattensänkningen hanteras i huvudsak i tillstånd för LKABs
verksamhet.
Naturmiljö

Sjöarna Yli-Lombolo och Ala-Lombolo är grunda myrsjöar med ett rikt fågelliv. Båda
sjöarna är förorenade av kvicksilver som anrikats i sedimentet.
Nollalternativet
På kort sikt kan flödet i Loussajoki försämras till följd av markdeformationen.
Minskade flöden kan antas sänka vattennivåerna i Yli-Lombolo och Ala-Lombolo som
efter hand delvis kan omvandlas till sumpmark. De negativa konsekvenserna av
minskade flöden i Luossajoki vattensystem kan åtminstone delvis kompenseras genom
att vatten pumpas från Luossajärvi till Luossajoki. Luossajoki vattensystem kommer på
sikt att återta sitt tidigare flöde när gruvverksamheten upphör.
Planalternativet
Då dagvatten föreslås ledas från Kiruna mot Luossajoki vattensystem som ytligt
dagvatten förlängs sjöarnas livslängd genom att avvattningen fördröjs. Fågellivet i YliLombolo kommer att gynnas i ytterligare ett antal år och fördröjningen innebär även
mer tid till sanering av Ala-Lombolo.
Den succesiva sänkningen av vattennivån i Yli-Lombolo och Ala-Lombolo kvarstår
dock.
Förorenad mark

Inom området för Gruvstadspark 2 har ett flertal objekt identifierats där verksamhet
som kan ha orsakat för oreningar har bedrivits. Ytterligare identifierade objekt ligger i
anslutning till planområdena.
Nollalternativ
Nollalternativet innebär exponeringsrisk då människor fortsatt vistas i området. Det
finns bostäder i anslutning till några av de platser där risk finns att markföroreningar
förekommer. Risk för spridning av föroreningar till omgivningen finns. Det innebär att
behovet av att undersöka potentiellt förorenade områden är i stort sett detsamma som
för planalternativet 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
undersökningar och saneringar.
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Planalternativet
Inom etapp 2 har 6 objekt inom och ytterligare 2 objekt i anslutning till planområdet
identifierats. Inom etapp 3 har 4 objekt inom och ytterligare 2 objekt i anslutning till
planområdet identifierats. Inom etapp 4 har 4 objekt inom och ytterligare 9 objekt i
anslutning till planområdet identifierats.
Eldningsoljecisterner kan finnas i byggnader varför inventering och kontroll
rekommenderas. Vid avvecklingen av bebyggelsen kommer grävningar att ske i
samband med rivningar. Människor kommer därför att exponeras för eventuella
föroreningar. Under Gruvstadsparkstiden finns risk för exponering av föroreningar då
människor kommer att vistas på området. Närområdena hamnar inom risk zonen och
senare raszonen kommer i stort sett inga människor att vistas i området.
Allt grundvatten kommer att rinna ner i gruvan där exponeringsrisk för människor
uppstår. När gruvdriften avslutas kommer en stor del av den jord som idag ligger i
markytan att ha rasat ner i gruvan. Gruvan kommer att vattenfyllas och grundvatten
kommer att strömma till ytvattenrecipient.
Övergripande åtgärdsmål gällande förorenad mark:
Området ska kunna utnyttjas för rekreation och barns lek med hälsorisker på
lågrisknivå. Föroreningar får inte förekomma i sådana mängder eller koncentrationer
att de, 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

Nollalternativ
Nuvarande E10 ligger inom område planlagt för industri. När markdeformationerna
påverkar området behöver biltrafiken flyttas till andra vägar. Om gruvverksamheten
skulle läggas ned kan den nya sträckningen för E10 skjutas framåt i tiden beroende på
hur sprickbildningen påverkar körbanan på nuvarande E10.
Planalternativet
Sprickor kan uppträda på olika platser, i olika omfattningar och under lång tid inom
planområdena. Detta gör att gator kommer att avvecklas succesivt. Med minskat antal
boende och verksamheter minskar den lokala trafiken allt eftersom fastigheter rivs.
Så fort Stationsgatan och Nordkallottvägen (E10) måste stängas påverkas
genomfartstrafiken på E10 och fordonstrafiken till LKAB. I Kirunas trafikplan finns
förslag på hur busslinjer får en annan sträckning som följd av sprickbildningen.
Etapp 2 innebär den största förändringen då delar av centrum kommer att börja rivas.
Etapp 3 får ingen påverkan på trafiken då Järnvägsgatan redan har stängts vid
Konduktörsgatan i etapp 1. När etapp 4 genomförs har redan Malmvägen och
Lombololeden stängts av. Målpunkter i området försvinner varför trafiken minskar.
Eftersom rivningen kommer att ske etappvis kommer även masstransporterna att ske
etappvis fördelat under en längre tid. Transporter av rivningsmassor från
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Gruvstadspark 2 etapp 2 och 3 kommer främst att ske längs Hjalmar Lundbohmsvägen,
Malmvägen, Silfwerbrandsgatan och nuvarande E10 söderut. Transporter från etapp 4
kommer främst att gå längs Malmvägen och Lombololeden.
E10 används för transport av farlig gods genom Kiruna. Fram till år 2020 beräknas
antalet transporter med farligt gods öka från drygt 300 (2014) till högst 755 per år. 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.
Detta innebär under en övergångsperiod ökad tung trafik och även farligt gods genom
de centrala delarna av Kiruna.
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 användbarhet och farlighet. Farligt avfall ska utsorteras från övrigt avfall.
Farligt avfall förvaras väderskyddat och på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt
det. Farligt avfall får inte blandas. Antalet byggnader som kommer att rivas uppskattas
till:
Etapp 2: 57 byggnader med en byggnadsvolym på ca 291 000 m3.
Etapp 3: 33 byggnader med en byggnadsvolym på ca 79 000 m3.
Etapp 4: 114 byggnader meden byggnadsvolym på ca 241 000 m3.
Störningar

Nollalternativet
Nollalternativet innebär minskat eller upphört buller från gruvans
ovanjordsverksamhet och upphört buller och vibrationer från sprängningar, minskad
damning och minskade utsläpp till luft. Minskat behov av transporter medför minskat
vägtrafikbuller och utsläpp till luft.
Planalternativet
Avståndet mellan bebyggelsen och gruvverksamheten ovan jord ökar i och med att
området omvandlas till gruvstadspark. Trafik från gator som stängs leds om inom
befintligt gatunät. Genomfartstrafiken genom Kiruna kan under en övergångsperiod
komma att ledas genom befintliga stadsgator och då medföra ökad risk för
bullerstörning. Med minskat antal boende och verksamheter inom Gruvstadsparken
minskar den lokala trafiken och därmed störningar från trafik på sikt.
Ett stort antal byggnader kommer att rivas. Under rivningstiden kommer området att
utsättas för ökat buller och ökade vibrationer från rivningsarbeten och transporter.
Samlad bedömning

Kirunas ursprungliga centrum kommer successivt att rivas, vilket fullständigt förändrar
stadens sociala förutsättningar, kulturmiljö, stadsbild och trafiksystem. Anläggandet av
gruvstadspark innebär att rivningsmassor hanteras, markföroreningar tas omhand och
dagvatten bidrar till att lindra effekterna på ytvattensystemet.
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Bild 18. Samlad bedömning från miljökonsekvensbeskrivningen. Konsekvenserna för
nollalternativet jämförs med konsekvenserna för planförslaget.
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