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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Översiktskarta, planområdet markerat med blå linje. Källa: Google Earth
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PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Fastighetskarta
Fastighetsförteckning
MKB
Samrådsredogörelse
Utlåtande

PLANFÖRFATTARE
Planförfattare är Klara Blommegård, Tyréns AB. Planhandläggare är Solveig Heikki,
Kiruna kommun. Planen handläggs med ett normalt planförfarande med utställning
enligt PBL kap 5.

PLANENS SYFTE
I gällande detaljplan är området avsett för militär verksamhet. Verksamheten är sedan
länge nedlagd. I stället nyttjas lokalerna tillfälligt för annan verksamhet, som är i strid
med planen. Inom området bedrivs till exempel kontors‐ och skolverksamhet, vård,
restaurang samt småindustri.
Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga verksamheter och nya möjliga
verksamheter såsom vård, bostäder och handel som kan tillkomma inom det nedlagda
Jägarskoleområdet. Del av gällande detaljplan inom fastigheten Jägarskolan 8:5 upphävs
och blir därigenom planlös.
Ambitionen är att göra en flexibel plan med många olika användningar för området.
Byggrätten regleras så att viss om‐ och tillbyggnad tillåts. Ny bebyggelse tillåts i den
norra delen av området, vid Björnbyn.

AVVÄGNING ENLIGT HUSHÅLLNINGSREGLERNA I
MILJÖBALKEN
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att denna planläggning innebär
betydande miljöpåverkan enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB‐förordningen
(1998:905).
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Området har tidigare varit bebyggt och använts för förråd och regemente.
Markföroreningar från tidigare militär verksamhet har undersökts och sanerats till
mindre känslig markanvändning. I området planeras nu verksamheter som bostäder,
vård och skola vilka kräver högre saneringsgrad. Fler verksamheter med större
tillströmning av trafik bedöms innebära större risk för olyckor. En skjutbana finns ca
500 meter från området för bostadsbebyggelse inom detaljplanen. Då det planeras för
att Kirunas nya centrum flyttas till skjutbaneområdet kommer skjutbanan att flyttas.
Flytten innebär uteblivet buller från banan. Småindustrin i den östra delen av
planområdet innebär buller och risker.

PLANDATA
Läge och avgränsning
Planområdet ligger i nordöstra delen av staden Kiruna, ca 1 kilometer från centrum. Det
begränsas i väster av kommunens förråd och Jägaregatan, i öster av Kurravaaravägen
(väg 874) och i söder av småhusområde. I norr ansluter planområdet till naturmark.

Kyrka
Sjukhus

Översiktskarta med markerat planområde. Källa: Adresskarta Kiruna kommun
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Areal
Det aktuella planområdet omfattar ca 39,7 hektar, varav ca 27,2 hektar är upphävande av
gällande detaljplan.
Markägarförhållanden
Marken, som tidigare använts för Lapplands Jägarregemente, ägs av LKAB och förvaltas
av FAB, LKAB:s bostadsbolag.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Den övergripande översiktsplanen (antagen av KF 2002) anger att användningssättet
för det nedlagda regementsområdet måste förändras och att ny detaljplan bör
upprättas.
I fördjupad översiktsplan för Kiruna centrum (FÖP antagen av KF 2007) så är det västra
området utlagt för kontor, handel, bostäder hotell och restaurang medan det östra
området är utlagt som utredningsområde för bostäder och skola. Den fördjupade
översiktsplanen kommer att i vissa delar revideras enligt beslut av KF 2009.
I stora drag överensstämmer detaljplanen med intentionerna i översiktplanen och
fördjupningen.
Planområdet ligger inom Kiruna tätort och föreslagen markanvändning och
exploatering stödjer också intentionerna för en expansion åt nordöst.
Detaljplaner
Planområdet är tidigare detaljplanelagt som militärt regementsområde. Denna
detaljplan vann laga kraft 1994‐04‐20, kommunens beteckning Se89. Jägarregementet I22
lämnade det aktuella området 1997. Sedan dess har flera utredningar gjorts och några
planförslag tagits fram.
Söder om planområdet finns två detaljplaner som reglerar bostäder och grönområden.
R178 (kommunens beteckning), fastställd 1972‐01‐03 och R96, fastställd 1961‐03‐21.
Väster om planområdet gäller en detaljplan, R259, som fastställdes 1982‐10‐12 för
småindustri. Där ligger i dag kommunens förråd.
Detaljplanen R158, fastställd 1969‐09‐15, angränsar i sydväst till området och reglerar
Jägaregatan.
För gällande detaljplaner se bild på nästa sida.
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Gällande detaljplaner

Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, MB (miljöbalken) 3:6, för flyg,
MB 3:8, samt för ämnen och material, MB 3:7.
Hänsyn till riksintresset för kulturmiljön tas genom att vissa kulturvärda byggnader
skyddas genom skyddsbestämmelser (ej förvanskning av byggnadernas yttre) och
rivningsförbud. Enligt detaljplanen, kan byggnaderna inte bli högre än i dag vilket
innebär att de inte blir störande för lufttrafiken. Deformationerna från Kirunagruvan
beräknas inte att beröra det aktuella området förrän om ca 60 år.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplanens genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen gör
därför bedömningen att behovet finns för en miljöbedömning och därmed upprättande
av miljökonsekvensbeskrivning. Sammanfattning av MKB:n:
Jägarskoleområdet är idag planlagt för militär verksamhet. Verksamheten är nedlagd
och området har börjat förändras då skolor, restaurang och industrier har flyttat in.
Syftet med detaljplanen är att säkerställa dessa befintliga verksamheter och ge tillfälle
även till andra verksamheter som vård, bostäder, handel, industri och lager.
Fyra alternativ har studerats:
‐
‐
‐

‐

Nollalternativet, enligt gällande plan för militära ändamål
Nulägesalternativet, där nuvarande plan och tillfälliga verksamheter kvarstår
Alternativ 1. Flytt av verksamheterna inom området till andra sidan av
Kurravaravägen. Enligt FÖP för Kiruna C 2006 år är området ett
utredningsområde för bostäder, skola, närservice och kompletteringsbebyggelse
Alternativ 2. Ändra markanvändningen på fastigheterna Jägarskolan 8:5 och
Kiruna 1:312 från militärverksamhet till olika ändamål såsom kontor, handel,
skola, vård och bostäder

Den sammanvägda bedömningen är att alternativ 2 är det bästa alternativet då
Jägarskoleområdet kan utvecklas till ett levande område då både dagaktiv verksamhet
och bostäder samlas intill varandra. Nuvarande verksamheter kan vara kvar och
utvecklas. Nya bostäder kommer att byggas.
Positivt är att förorenade områden saneras för att passa bostads‐ och skolområden.
Negativt är att ökad verksamhet genererar ökad trafik. Buller från trafik, industrier och
den intilliggande skjutbanan kan störa boende, skolbarn och verksamhetsutövare. Dessa
har högre bullerkrav än de krav som finns idag. Även trafiksäkerheten behöver åtgärdas
med tydligare avgränsning mellan biltrafik och oskyddade trafikanter.
Kommunala beslut i övrigt
Samhällsbyggnadskontoret fick redan 2002 i uppdrag av miljö‐ och byggnämnden att
upprätta ny detaljplan för Jägarskolan 8:5. Arbetet påbörjades men avbröts i samband
med att kommunen startade arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna
C. Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2009‐04‐23 § 96‐09 att ändra gällande detaljplan
för Jägarskolan och att kommunen upprättar och bekostar denna detaljplan.

Antagandehandling
8(17)
Plan- och genomförandebeskrivning

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Topografi och vegetation
Marken inom planområdet lutar i huvudsak åt sydost. En mindre kulle, +535, avtecknar
sig öster om de nedlagda skjutbanorna. Högsta punkten inom planområdet ligger på
+550 (nordvästra hörnet), lägsta +510 (sydöstra och nordöstra hörnet). En grund ravin
sträcker sig i planområdets nordöstra del. Fyra större plana partier breder ut sig, före
detta skjutbanor, upplag‐ och parkeringsytor.
Inom området finns sammanhängande partier med låga björkar och markvegetation.
Stora delar av björkvegetation finns inom området där gällande detaljplan upphävs.
Ett parkområde finns i den centrala delen av området i väster. Denna park är bevuxen
med martallar.
Geotekniska förhållanden
Kiruna ligger ovanför högsta kustlinjen och jorden utgörs till största delen av ett tunt
lager morän som vilar på berg. Berget är sprucket och vittrat i ytan. På vissa partier finns
ett torvskikt lagrat över moränen. Sammansättningen av markens ytlager varierar
mellan torv, matjord, hårdgjorda ytor, diverse fyllningar och fast lagrad morän. Marken
inom planområdet består av sandig siltig morän som är fast lagrad. Avståndet från
markytan till bergrunden varierar mellan 2,8 – 6,5 meter. Det finns inget ytligt
grundvatten inom området.
Markstrålning
Enligt mark‐ och radonundersökning 2003 av SGAB ligger planområdet inom område
som klassas som normalradonmark. Grundlig radonundersökning bör genomföras för
den mark som planeras för bostadshus.
Förorenad mark
Inom Jägarskoleområdet har det förekommit verksamheter som lämnat efter sig
föroreningar i mark.
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Jägarskoleområdet med de förorenade områdena markerade. Källa: Google Earth

Områden med förorenad mark:
1. Korthållsbana och pistolbana. Bly och antimon.
2. Nedlagd bensinmack. Olja och diesel.
3. Fordonsplats. Olja och diesel. Denna mark kommer att ligga inom
detaljplaneområde som upphävs.
4. Övnings‐ och vårdhall. Oljeavskiljare. Denna mark kommer att ligga inom
detaljplaneområde som upphävs.
5. Fd oljecistern. Olja.
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6. Motorområde, förråd, drivmedelsfordonsplats, oljecistern. Denna mark kommer
att ligga inom detaljplaneområde som upphävs.
Delar av de förorenade områdena har sanerats till mindre känslig markanvändning. För
bostäder krävs att marken skall vara sanerad till känslig markanvändning. För vilka
krav som ställs på sanering och vilka åtgärder som behöver göras, läs vidare i
detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning.

Bebyggelseområden
Bostäder
Idag finns det inga bostäder i planområdet. Den västra delen av planområdet kommer
att tillåta olika verksamheter, och inom vissa områden kan bebyggelsen användas för
bostäder. Planen tillåter inte att nya byggnader upprättas, förutom i ett mindre område i
planens norra del och vid ersättning av befintlig bebyggelse. Viss utbyggnad av befintlig
bebyggelse tillåts.
Offentlig och kommersiell service och industri
Bebyggelsen i den västra delen används i dag som kontor, skola, förskola, restaurang,
idrottshall och lagerlokal. Dessa verksamheter kommer också fortsättningsvis vara inom
området. Utöver detta kan vård och handel (förutom livsmedel) tillkomma. Inom de
olika bebyggelseområdena har procentsatsen reglerats av vissa verksamheter såsom
handel, vård med mera, för att klara av parkeringsbehovet.
På östra sidan finns plåtbyggnader med flacka tak vilka används som industri‐ och
verkstadslokaler. Detta område upphävs i detaljplanen.
Kommersiell service
Ett par av byggnaderna inrymmer idag lokaler för kontor, service och konferenser.
En tekniskt bra byggnad uppförd i prefabricerade betongelement finns centralt i
området. Den föreslås kunna utvecklas till en byggnad för handel och enklare hantverk.
Tillgänglighet
Alla byggnader nås lätt från lokalgatan och det finns möjlighet till parkering i närheten
av husen.
Byggnadskultur och gestaltning, befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns ett 10‐tal byggnader i gott skick som idag utnyttjas för bland
annat kontor, skolor och restaurang. Husgruppen på höjdryggen har en sammanhållen
karaktär med gula träfasader, röda sadeltak av tegel, låg takfot samt spröjsade fönster
med väl avvägda proportioner.
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Länsstyrelsen har bedömt områdets kulturhistoria och anser att det före detta
regementsområdet med sin bebyggelse från 1940‐talet har stora värden och bör bevaras.
Kommunen delar denna bedömning, tre av byggnaderna skyddas med bestämmelse
mot förvanskning och rivningsförbud. Husens karaktär bibehålls och gällande
fönstersättning får inte förändras.
Vid ersättning av befintlig bebyggelse utformas den nya bebyggelsen med de
karaktärsdrag som finns i omgivningen; gul träfasad, rött sadeltak i tegel, låg takfot och
spröjsade fönster med väl avvägda proportioner.

Friytor
Rekreation
Ett parkområde finns beläget i de centrala delarna av planområdet, vilket har ett stort
värde för människor som arbetar och vistas i närheten av det. Inom planområdet finns
även områden som inte får bebyggas och är tillgängliga för rekreation. Planområdet
gränsar till ett friluftsområde vilket ger goda förutsättningar för rekreation samt fritid‐
och turismverksamhet.
Naturmiljö
Inom planområdet finns naturmark i form av lågväxande björkskog kring den befintliga
bebyggelsen.

Gator och trafik
Gatunät
Befintlig infart från sydväst till Jägarskoleområdet redovisas som en lokalgata. Vägen är
bred och saknar separat gång‐ och cykelväg. Gång‐ och cykelvägar är planerade inom
området, till exempel till skolan längs del av Vaktgatan (lokalgatan). FAB som förvaltar
området skall göra en trafik‐ och vägutredning med syfte att området ska bli säkert för
de oskyddade trafikanterna.
På lokalgator i bostäders närhet bör hastigheten begränsas till högst 40 km/tim enligt
livrumsmodellen för hastigheter ( http://www.kommun.kiruna.se/Trafik‐gator‐och‐parker/hastigheter).
Skoter
Norr om Jägarskolan finns skoterled. Det finns möjlighet att ta sig till denna led via de
upphävda planområdena. Inom det detaljplanelagda området får inte skoter köras.
Kollektivtrafik
Lokaltrafikens linjer för bussar angör utkanten på planområdet vid Jägaregatan.
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Parkering
En parkeringsutredning har genomförts för detaljplan för del av Jägarskolan,
Jägarskolan 8:5 och Kiruna 1:312. Parkeringsutredningen visar hur mycket
parkeringsplatser som behövs om de verksamheter anläggs inom området som behöver
flest parkeringsplatser. Parkeringstalen har tagits från Kiruna kommuns parkeringsnorm
från 2007. Enligt utredning kommer ca 220 parkeringsplatser att saknas men troligen
kommer blandade verksamheter att etableras inom området vilket innebär att
parkeringsplatserna kommer att räcka till.

Kartan ovan visar med nummer de olika områdena och antal parkeringar inom respektive område.
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Område Parkeringsbehov Antal parkeringsplatser inom området Utfall
1

110

282

172

2

56

0

‐56

3

263

170

‐93

4

260

71

‐189

5

124

67

‐57

6

210

213

3

Totalt

‐220

Tabellen ovan visar parkeringsbehov och antal parkeringsplatser inom respektive område.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Inom Jägarskoleområdet finns idag VA‐ledningar från 1940‐talet som delvis är dåliga.
VA‐ledningarna inom området ägs och sköts av LKAB. Anslutningspunkt för VA till
kommunens ledningar finns vid Jägaregatan.
Hela området lutar svagt åt söder. Några problem med grund‐ eller ytvatten är inte
kända inom området. Ett fåtal kortare öppna diken finns inom planområdet. Området är
idag anslutet till det kommunala dagvattennätet. Parkeringsområden skall förses med
avskiljningsfilter och dagvattnet kan därefter ledas till det kommunala
dagvattensystemet eller naturområdena. En översyn och eventuella åtgärder av
ledningarna bör göras.
Snöupplag
Snöupplag är möjliga att anläggas inom de upphävda planområdena.
Avfall
Tekniska verken i Kiruna AB har hand om sophämtningen i området.
El
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet. Centralt i
Jägarskoleområdet finns idag en transformator (mottagningsstation) för inkommande
(från söder i jordkabel) högspänd ström. I området finns ytterligare en transformator
(nätstation) vid Björnbyn i områdets norra del. Det finns markkablar med 10 och 0,4 kV
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inom området. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av
Vattenfall men bekostas av exploatören.
Fjärrvärme
Jägarskoleområdet är anslutet till kommunens fjärrvärmeverk och det finns idag ett
utbyggt distributionsnät inom området. Ledningarna är skyddade med ledningsrätt och
marken ska enligt bestämmelse vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
Informationsteknik
Inom området finns idag ett utbyggt nätverk av optokabel. Kabeln är ansluten till ett
större system i öster vid Kurravaaravägen. Det finns även optokabel vid infarten till
området från Jägaregatan.

Hälsa och säkerhet
Störningar utanför området
Det förekommer bullerstörningar från skjutbanor ca 800 m från de blivande bostäderna
på Jägarskolan. Enligt angivna riktvärden accepteras nivåer upp till 65‐80 dBAI.
Bullernivån har mätts vid skolan i samband med skjutning på älgbanan den 17 augusti
2011 varvid högsta impulsvärde under mätperioden var 75 dBAI. Se vidare i bilaga 1
Bullermätning.
Skjutbanornas framtida lokalisering kommer att behandlas i pågående revidering av den
fördjupade översiktsplanen för Kiruna C.
Tillgänglighet för Räddningstjänsten
Räddningstjänstens insatstid är mindre än 10 minuter.

Plangenomförandet
Förorenad mark
Se under avsnitt natur samt i MKB:n.

PLANKONSEKVENSER
Konsekvenser för boendet
I dag finns inga bostäder inom området. Om bostäder upprättas kan de boende i
området störas av buller från trafik längs den planerade anslutningen till E10.
Olycksrisken för oskyddade trafikanter kan öka vid ökad trafik.
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Konsekvenser för bilden av Kiruna som stad
Jägarskolan är belägen på en höjd och är synlig från stora delar av Kiruna. Påverkan på
stads‐ eller landskapsbild förändras inte jämfört med idag eftersom planen kommer att
medge mindre tillbyggnader och enstaka nya byggnader. De nya byggnaderna vid
Björnbyn antas inte ge några större konsekvenser för bilden av Kiruna som stad då de
har samma byggnadshöjd och utformas med samma utseende som befintliga byggnader.
Konsekvenser för tätorten
Området ligger högt och inom höjdhinderbegränsningsområde för Kiruna flygplats.
Förhållandena ändras inte jämfört med nu gällande detaljplan.
Konsekvenser för miljön
Ändrad verksamhet inom området kan innebära ökad trafik med ökat buller och
luftföroreningar.
Stadsomvandling i Kiruna
Stadsomvandlingen och inriktningen i den reviderade fördjupade översiktsplanen (FÖP)
för Kiruna C samt den nya väg E10 kommer att påverka området Jägarskolan i något
avseende, exakt hur är svårt att överblicka idag. I dagsläget vet man inte exakt hur
FÖP:en kommer att se ut och inte heller den exakta vägdragningen för E 10:an.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättats av undertecknade samt Gunilla Ripa från Tyréns AB och i
samråd med berörda kommunala förvaltningar och kontor, Lantmäteriet, Länsstyrelsen
och FAB (LKAB:s fastighetsbolag).

Solveig Heikki

Klara Blommegård

Planarkitekt/Kiruna kommun
Planhandläggare

Planarkitekt/Tyréns AB
Planförfattare
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande vilket innebär att planen har
skickats ut på samråd och granskning innan den antas. Detaljplanen har varit på samråd
under januari till februari 2011. Efter samrådstiden sammanställdes samtliga yttranden i
en samrådsredogörelse. Efter ändringar av planhandlingarna och tillhörande MKB ställs
detaljplanen ut för granskning under hösten 2011. Detaljplanen kan efter detta antas av
Miljö‐ och Byggnämnden.

Genomförande
Genomförandetid
Genomförandetiden för planområdet sätts till tio (10) år. Då genomförandetiden är slut
kan kommunen ändra, upphäva eller upprätta ny detaljplan utan rätt till ersättning för
fastighetsägaren.

Ansvarsfördelning, Huvudmannaskap
Ansvarsfördelning och samordningsansvar
All mark inom planområdet ägs av LKAB. Ansvar för upprättande och genomförande
av planen åvilar fastighetsägaren.
Allmän platsmark
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Anordnande och underhåll av
allmän platsmark sker av fastighetsägaren. I den allmänna platsmarken ingår parkmark,
lokalgata samt gång‐ och cykelväg.
Vatten och avlopp
VA‐ledningarna inom området ägs och sköts om av fastighetsägarna som i dagsläget är
LKAB. Området har en anslutningspunkt till kommunens vatten‐ och avloppsledning
vid Jägaregatan.
Fjärrvärme
Området är anslutet till kommunens fjärrvärme. Ledningsrätt finns för ledningarna.
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MARKÄGARFÖRHÅLLANDEN
Markägare
Marken ägs av LKAB. Möjlighet finns att området styckas av till mindre fastigheter.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Området som idag ägs av LKAB kan indelas i flera fastigheter, förutsatt att det går att
ordna en körbar förbindelse och anslutning till de allmänna ledningssystemen för vatten
och avlopp. Möjlighet finns att skapa gemensamhetsanläggningar som förvaltas av
fastighetsägarna.
Servitut, ledningsrätt
Det finns ledningsrätt för fjärrvärmeledningarna i området. Dessa ledningar är utlagda
som u‐områden i planen. Områden för transformatorstationer kan avstyckas till egna
fastigheter eller tryggas med ledningsrätt, tillfart kan tryggas vid lantmäteriförrättning.
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning kan inrättas för parkeringsområdet i planområdets
nordvästra hörn och för lokalgatan (om området avstyckas i flera fastigheter). I
gemensamhetsanläggningen fördelas kostnaderna för anläggande och drift av till
exempel parkering efter nyttan för de fastigheter som har behov av densamme.
Gemensamhetsanläggning bildas i en lantmäteriförrättning.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planavgift
Planavgift skall betalas vid bygganmälan enligt gällande bygglovstaxa.

PLANFÖRFATTARE OCH MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Genomförandebeskrivningen har upprättats av undertecknande och i samråd med
Samhällsbyggnadskontoret på Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB, FAB
(LKAB:s fastighetsbolag) och Eva Ekelund, Lantmäteriet.
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