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BAKGRUND 
För att möjliggöra för utveckling av handelsplats med inriktning mot gränshandel ska 
detaljplan upprättas för Riksgränsen 1:8. Handelsplatsen är planerad att inrymma 
livsmedelshandel, övrig handel (detaljhandel), restaurang samt eventuellt 
personalbostäder och hotell. 
 
Riksgränsen 1:8 och hela Riksgränsen ligger inom riksintresseområde för kulturmiljö-
vård, Torneträskområdet - Ofotenbanan enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen i 
Norrbottens län och Kiruna kommun har beslutat att detaljplanens genomförande kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan med avseende på riksintresse kulturmiljö. 
Av den anledningen ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram för planen där 
planens konsekvenser på kulturmiljön ska identifieras, beskrivas och bedömas. Detta 
PM beskriver vad som utgör kulturmiljövärden, hur en exploatering kan påverka dessa 
och vilken hänsyn/åtgärder som bör tas att minimera påverkan. 

RIKSINTRESSET 
Torneträskområdet präglas främst av Malmbanan och de lämningar som arbetet med 
denna bana gett upphov till. Inom området finns materialvägen, stationsbyggnader, 
grunder och kyrkogård efter anläggarsamhället vid Tornehamn och Katterjåkk, några 
äldre hus, grunder efter lokstall, hus, hotell och pumpstation vid bland annat 
Riksgränsen och ingenjörsmäss i Björkliden. Många andra aktiviteter i området har 
också avsatt spår som gruvbrytning och kraftverksbyggande. Turismen i området 
utvecklades tidigt och samtidigt startade även den naturvetenskapliga forskningen i 
området. 
 
Järnvägsmiljö längs med Ofotenbanan är en viktig miljö för länets industri- och 
teknikhistoria och landets första, längre elektrifierade bana. Ofotenbanan medförde att 
gruvnäringen fick ett uppsving och turismen kunde utvecklas i området. Malmbanan 
och de lämningar (stationsbyggnader, materielväg, grunder och kyrkogård, grunder 
efter lokstall, hus, hotell och pumpstation) är värden som ligger till grund för 
utpekandet av riksintresseområdet. 
 
Riksintresset motiveras och uttrycks enligt nedanstående: 

RIKSINTRESSE FÖR TORNETRÄSKOMRÅDET – OFOTENBANAN (BD36) 

MOTIVERING:  

Järnvägsmiljö längs med Ofotenbanan, som är en viktig del i länets industri – och 
teknikhistoria och landets första, längre elektrifierade bana. Ofotenbanan förde med 
sig att gruvnäringen fick ett uppsving och att turismen kunde utvecklas i området. 

UTTRYCK FÖR RIKSINTRESSET:  

Malmbanan och de lämningar som arbetet med denna gett upphov till; 
stationsbyggnader, materialväg, grunder och kyrkogård efter anläggarsamhällena vid 
Tornehamn och Katterjåkk, några äldre hus, grunder efter lokstall, hus, hotell och 
pumpstation bland annat vid Riksgränsen. 
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Karta. Riksintressets utbredning. Torneträskområdet- Ofotenbanan (BD 36) inom röd skrafferad yta. 
Planområdets läge ungefärligt markerad med svart cirkel.  

NORRBOTTENS KULTURMILJÖPROGRAM 
Förutom riksintresset ingår Torneträskområdet i Norrbottens Kulturmiljöprogram 
2010-2020, upprättad av Länsstyrelsen i Norrbottens län. I den utpekas värdefulla 
kulturmiljöer i Norrbotten utifrån en norrbottnisk kulturmiljöprofil. Profilen beskriver 
det som är karaktäristiskt för Norrbotten med historiska spår och sammanhang som 
kan avläsas i landskapet och bebyggelsen. Den ansluter till riksintressets motiv och 
beskrivning av hur riksintresset uttrycks. 

BESKRIVNING, PÅVERKAN OCH ÅTGÄRDER 

BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Planområdet avgränsas av E10:an och Björnfjell tullstation (söder) samt foten av 
Bjørnfjellet (väster, norr och öster). Från planområdet är det cirka 500 meter 
fågelvägen till de närmaste anläggningarna som kan tolkas i riksintresset. De utgörs av 
Rallarvägen på norska sidan och lämningarna efter lokstallet på den svenska. 
Lokstallsruinen ingår idag i en hotellanläggning. Både rallarvägen och lokstallet ligger 
så till att det inte finns fysiska siktlinjer mellan tullhuset och dessa då de ligger på 
olika höjd och med små toppar emellan. Därför bedöms största värdet ur ett 
riksintresseperspektiv ligga i omgivande landskapsbild. En storslagen karg fjällnatur 
där Sverige och Norge möts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BD 36 
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Översiktskarta. Planområdets läge ungefärligt markerad med röd figur.  
 
I dagsläget utgörs planområdet till största del av hårdgjorda ytor vilket innebär att 
området redan delvis är ianspråktaget. Inom området finns även en mindre 
vattensamling samt mindre anlagda gräsytor. I anslutning till vägen och tullstationen 
finns belysning och vägskyltning som är relativt omfattande. 
 

 
Ortofoto. Planområdets läge ungefärligt markerat med röd figur.  
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Foto. Björnefjäll tullstation t.v. och planområdet t.h. i bild. (källa Googlemaps) 

Foto.Vy mot planområdet t.v. i bild (källa Googlemaps)  
 
 
Björnefjäll tullstation består av två större byggnader samt ett mindre förråd. 
Byggnaderna är mörka träbyggnader i en våning men med varierande höjd och 
takutformning. Uppskattad högsta nockhöjd för byggnaderna är cirka 7-8 meter. 
 

Foto. Björnefjäll tullstation sett från planområdet. (Foto Tyréns AB) 
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I omgivningen kring planområdet finns Riksgränsens hotellanläggning, en stugby samt 
camping. Dessa är belägna på ett sådant avstånd från planområdet att det avskärmas 
av fjällnatur. Denna bebyggelse i Riksgränsen skiftar men har i huvudsak en 
återhållsam och dov färgsättning i främst bruna, gråa och faluröda kulörer. 

BESKRIVNING AV SKISSFÖRSLAG DATERAT 2020 05 27 

 
 
 

Situationsskiss 2020-05-27 visar en stor sammanhängande huskropp som är tänkt att 
innehålla butiker samt två mindre friliggande byggnader för personalbostäder i två 
våningar respektive restaurang. Byggnaderna omgärdas av hårdgjorda ytor i form av 
parkering.  

BEDÖMNING AV PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE 

Påverkan på riksintresset vid genomförandet av detaljplanen bedöms utifrån 
skissförslag 2020-05-27. 
 
Bedömningen görs att inga kulturlämningar påverkas fysiskt då inga markerade 
lämningar finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. Rallarvägen påverkas 
inte av detaljplanen i sin sträckning eller i upplevelsen vid vandring då den är belägen 
långt ifrån planområdet och har andra byggnader och anläggningar emellan. Samma 
bedömning görs för lokstallsruinen som redan påverkats av att det byggts i anslutning 
till den.  
 
Den hårdgjorda ytan utökas men den fysiska påverkan på markytan blir inte så stor då 
ytan redan är utjämnad och ianspråktagen av parkering och stora delar av den 
omgivande naturmarken är påverkad av det samt E10 och tullstation.  
 
Däremot påverkas rummet och den visuella bilden mellan tullhusen och knallen (del av 
Bjørnfjellet) bakom de tänkta byggnaderna. Denna påverkan kan minskas genom olika 
åtgärder. I planbestämmelserna kan riktlinjer ges för byggnadernas utformning och 
utbredning. 
 

Situationsskiss. 
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Positivt med skissen är att det inte är endast en stor byggnad utan att verksamheterna 
är uppdelade i tre.  
 
Negativt är att den största är väldigt stor och lång. De stora, långa byggnader som 
finns i Riksgränsen upplevs inte så stora genom att de upplevs bestå av flera bygg-
nadskroppar (till exempel hotellet) som ligger på lite olika höjder. De långa, samman-
hängande byggnadsverk som finns är järnvägsgalleriorna. Och de är utformade för att 
inte vara så synliga i landskapet och utgör en del av järnvägsmiljön som är en del av 
riksintresset. 

FÖRSLAG SOM STÖD VID UTFORMNING AV DETALJPLANEBESTÄMMELSER OCH 
BYGGNADER 

Landskapet kan beskrivas som att berget i anslutning till planområdet är hårt medan 
landskapet som helhet runt omkring är mjuk och skiftande efter väderlek. Utifrån det 
är det fördelaktigt om anläggningarna inom planområdet inte blir rätvinkliga. Samt att 
den stora byggnadskroppen inte blir för lång. För att undvika att den upplevs som lång 
kan till exempel en visuell uppdelning av byggnadskroppen göras och att delarna 
sinsemellan vinklas. På så sätt kan man också få en byggnad som möter besökaren vid 
färd efter E10 och vid infarten från E10. De olika enskilda byggnaderna kan också 
vinklas i förhållande till varandra. 
 
Byggnaderna bör heller inte bli för höga. Bostadshuset enligt skissen tål att uppföras i 
två plan men den stora byggnaden bör i planen ges en högsta höjd på cirka 10 meter, 
det vill säga något högre än tullstationens stora garage. En något högre höjd kan 
motiveras med att den illustrerade byggnadskroppen är djupare och i perspektiv inte 
upplevs så högt. Byggnaden får inte, i perspektiv från vägen, som är det ställe man 
upplever det från samma marknivå, upplevas högre än berget bakom. 
 
För att smälta in i miljön kan byggnaderna också ges en dov färgsättning i brunt eller 
grått med inslag av dova kulörer som falurött, fjällgrönt och mörkblått. Gärna matta 
kulörer med inslag av blankt med hänvisning till vattenspeglarna i omgivningen. 
 
En uppdaterad situationsskiss som tar hänsyn till de förslag som föreslås fördelaktiga 
för utformningen i miljön har tagits fram och redovisas på nästa sida. För att illustrera 
hur bebyggelsen kan framstå i det omgivande landskapet har ett fotomontage också 
tagits fram. Montaget illustrerar den uppdaterade situationsskissen med enkla volymer 
och enkel sadeltakskonstruktion då inga projekteringar eller ritningar tagits fram och 
ska därför endast ses som en skiss/vägledande i utformningen. Vyn för montaget är 
tagen från infarten till planområdet med tullstationen till vänster i bild och Bjørnfjellet 
till höger.  
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Illustration. Uppdaterad situationsskiss utifrån kulturmiljöanalysens förslag för utformning. 3 800 m2 

byggnadsarea illustreras. Röd linje markerar planområdets gräns.  
 
 

 
Fotomontage från befintlig infart till planområdet. Den illustrerade byggnadskroppen är 10 meter hög till 
nock, visuellt uppdelad och vinklad.  

SLUTSATS 
För exploatering i aktuellt planområde är det viktigt att hänsyn tas till omkringliggande 
landskap. Med en varsam utformning kan påverkan på landskapsbilden minimeras och 
risk för skada på riksintresset kulturmiljö undvikas. Utformning bör ske genom att 
byggnadshöjden på tillkommande bebyggelse inte nämnvärt överstiger närliggande 
byggnader. Samt eftersträvar att byggnadskroppar inom planområdet visuellt delas 
upp och vinklas. Påverkan på marken bedöms inte bli störande då den redan är 
hårdgjord och ianspråktagen i hög utsträckning. Det vore även fördelaktigt om vissa 
höjdskillnader inom planområdet eftersträvas för att anpassa till de naturliga höjderna 
i närområdet. 
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