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SAMMANFATTNING

•

AVGRÄNSNING

Planen omfattar torget och 9 omkringliggande

Kommunfullmäktige har 2014-04-22, §87, gett i

kvarter i Kirunas nya centrum. Effekter och

uppdrag åt kommunkontoret att påbörja genom-

konsekvenser beskrivs och bedöms för plan- och

förandet av utvecklingsplanen i enlighet med

influensområdet. Detaljplanen kan endast

planens principer och riktlinjer.

reglera användningen av mark och vatten inom

En behovsbedömning upprättades av Kiruna
kommun 2015-01-19. Kommunens bedömning
är att planens genomförande kan antas leda till
betydande miljöpåverkan och därmed krävs en

Översvämningsrisk på grund av hög

Det subarktiska klimatet i Kiruna ställer särskilt

grundvattennivå.

krav på utformningen vad gäller framför allt att
vikten av att rätt omfamna de speciella ljusförhållandena. De naturliga förutsättningarna kan
förstärkas och göras synliga för att tydliggöra
stadens läge.

planområdet, därmed föreslås åtgärder endast för

PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE

detaljplanelagt område. Kumulativa effekter av

Planområdet ligger inom Gabna sameby i närhet

närliggande befintliga och planerade verksamheter
behandlas översiktligt.

miljöbedömning enligt miljöbalkens bestäm-

ALTERNATIV

melser. Länsstyrelsen delar i yttrande 2015-02-16

Nollalternativ

kommunens uppfattning.

hantera starka vindar, stora snömängder och

Nollalternativet innebär att nuvarande verksam-

av riksintresse för rennäring, inom riksintresse
kulturmiljövård samt ingår i ”Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020” och inom riksintresse
för värdefulla ämnen och material men planförslaget bedöms inte påverka riksintressena.
Kiruna flygplats, järnvägen och väg E10 är av

Påverkansområden som pekats ut i behovsbedöm-

heter kan fortsätta på platsen. Då deformationerna

ningen och som belyses i denna MKB:

når stadskärnan finns ingen plats dit centrum-

•

Föroreningar i marken.

funktionerna kan flyttas.

byggnader inom planområdet begränsas så att den

•

Hantering av dagvatten med Luossajoki som

Detaljplan

recipient.

på flygets verksamhet. Planområdet ligger nära

Detaljplanen medger byggrätt för uppförande

tänkt resecentrum. Riksintresset för järnväg

•

Hantering av snö i stadskärnan.

av bebyggelse innehållande centrumfunktioner

bedöms dock inte påverkas. Nya E10 ligger som

•

Skuggning från byggnader.

såsom handel, kontor, kulturhus med mera och

närmast ca 120 meter från aktuellt planområde

även bostäder, vårdverksamhet, förskola, hotell

•

Kiruna återvinningscentral, miljöpåverkan

om den placeras enligt kommunens önskemål,

och annan typ av tillfällig vistelse samt parke-

avseende luktproblematik.

varför riksintresset för väg inte bedöms påverkas.

ringsanläggningar. Bostadskomplement såsom

•

Bullerutredning från Malmvägen.

ett arbetsrum/lokal i en bostad medges. Planen

•

Risk för brand i gasflaskor i näraliggande
industrier.

möjliggör att gångbroar ovan och gångtunnlar
under allmän gatumark kan byggas.

riksintresse för kommunikationer. Totalhöjden för
ligger under rekommenderad höjd med avseende

MÅLUPPFYLLELSE
För att uppnå miljömålet ”God bebyggd miljö”
har buller-, vind- och skuggstudier utförts för den
planerade bebyggelsen.
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SOKAB:s (Norrbottens Slit- och Korrosionsskydd

är präglat av gruvverksamhet och andra typer

Grundvatten

ABs) verksamhet kommer att flyttas vilket bidrar

av verksamheter. Planen innebär att området

till att uppnå miljömålet ”God bebyggd miljö”

utvecklas till stadslandskap. Nuvarande markan-

Temporär grundvattensänkning uppstår vid

samt folkhälsomålet ”Miljöer och produkter”.

vändning upphör eller flyttas. Förlorad naturmark

MARK, VATTEN OCH LUFT

ersätts delvis av anlagda grönytor på tomtmark,

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att verksamheterna på
platsen kan fortsätta som idag, men att Kiruna
stad förlorar sin centrumbebyggelse. På sikt blir
konsekvensen sannolikt att stadsfunktionerna
minskar eller försvinner. Detta kan medföra att
nuvarande verksamheter på platsen upphör och
att före detta industrimark allt mer växer igen,
men prägeln av gammalt industriområde kommer
att kvarstå under överskådlig tid.
Nollalternativet kan medföra förändring av nuvarande grundvattensituation beroende på om den
nya sträckningen av E10 läggs på bank eller i skärning förbi Kirunas nya centrum. Den förordade
väglinjen ligger dock så långt österut att den inte
kommer att påverka grundvattennivåerna i sandmagasinet. Dagvattenavrinningen är beroende av
hur den nya sträckningen av E10 utformas.

Planalternativ
Mark
Landskapet karaktäriseras av sitt nordliga läge,
omgivet av lågfjäll och med vida utblickar och
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samt trädplantering längs gator.

bortschaktning av torv och förorenad mark
och kan även uppstå vid grundläggning av
hus. Sänkningen kan bli permanent beroende
på vilken typ av fyllnadsmassor som används.

Marken består till stora delar av morän och fyll-

Påverkansområdet blir dock litet och av ringa

nadsmassor men även av myrmark. Vegetationen

betydelse för omgivningen.

består till övervägande del av lövdominerad skog/

Dagvatten

slyskog och ruderatmark. Tre arter av fridlyst
lummer är funna i området. Länsstyrelsen har
lämnat dispens för exploatering som är giltig till
och med 2019-12-31.

Dagvatten från planområdet leds till Luossajoki
som redan är belastad och har otillfredsställande
ekologisk status. Dagvattensystemet kommer
att utformas utifrån Svenskt Vattens publikation

Föroreningar över riktvärdet för känslig markan-

P110. Kommunal mark mellan planområdet och

vändning(KM) och mindre känslig markanvänd-

recipienten kommer att nyttjas för trög avledning,

ning (MKM) har påträffats inom planområdet.

fördröjning samt rening av dagvattnet innan

Inom etapp 1, dvs torget, saneras marken till KM.

det släpps ut i Luossajokki. Därtill är åtgärder

I etapp 2 (övriga delar av planområdet) är åtgärds-

uppströms i dagvattensystemet fortsatt viktiga.

målet platsspecifika riktvärden.

Detta kan handla om regelbunden tömning av

Med föreslagen höjdsättning kan man uppnå

sandfång i brunnar, sopning av vägar, information

allmänna lutningskrav på gator och övriga mark-

mm.

anläggningar samt ledningsinfrastruktur. Inom

I den ostligaste delen av planområdet kan marken

delar av planområdet måste källare byggas vatten-

efter torvurgrävning och uppfyllnad komma att

täta för att förhindra sänkning av grundvattnet i

utgöra en god plats för infiltration.

sandmagasinet.

Vid stora regnmängder då dagvattenledningarna

Snön bör i möjligaste mån slungas upp på lastbil

går fulla kommer vatten att behöva avledas på

direkt och bortforslas.

ytan.
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Dagvattnet bör där så är möjligt ses som en till-

norr om planområdet, innehar tillstånd för miljö-

uppmärksamhetsavståndet till transportleder för

gång och även utnyttjas gestaltningsmässigt.

farlig verksamhet (B-anläggning). Främsta risk-

explosivämnen på väg i ort med gruvdrift är 120

källorna för hälsa och miljö bedöms vara brand-

m. Planområdet ligger utanför detta uppmärksam-

och explosionsrisk samt buller och utsläpp till luft.

hetsavstånd om E10 placeras enligt kommunens

Hantering och nedgrävning av latrin, djurkroppar

önskemål.

Luft
Ingen risk för överskridande bedöms föreligga för
den nya centrumbebyggelsen.

och slaktavfall som kan orsaka luktstörningar har

HÄLSA OCH SÄKERHET

upphört vid årsskiftet 2015/2016. Utredningar

Nollalternativ

om eventuell förändrad drift eller omlokalisering

Kiruna stad förlorar sin centrumbebyggelse. Detta

pågår.

kan medföra att nuvarande verksamheter på

Stena Recycling AB, ca 300 m väster om detaljpla-

platsen upphör.

neområdet, klassas som en B-verksamhet.

Då E10 är en primär transportled för farligt gods
ökar riskerna för eventuella olyckor med farligt
gods i närområdet. Inga bostäder eller annan
känslig markanvändning berörs dock.

Planalternativ

Verksamheten innehar tillstånd för mellanlagring av avfall och hantering av brandfarlig
vara samt lagring av osanerade skrotbilar. Vid
tillståndsansökningen bedömde länsstyrelsen
att verksamheten inte antas medföra betydande
miljöpåverkan.

Industrier och verksamheter

Förorenad mark

Inom 50-100 meter från planområdet finns

Föroreningar över riktvärdet för känslig

Norrbottens Slit- och Korrosionsskydd AB
(SOKAB). Kiruna kommun har köpt fastigheten
och verksamheten kommer att avvecklas under
2018.

markanvändning (KM) och mindre känslig
markanvändning (MKM) har påträffats inom
planområdet. Inom etapp 1, dvs torget och delar
av kringliggande kvarter, saneras marken till KM.

Inom 100-250 meter från planområdet finns två

I övriga delar av planområdet är åtgärdsmålet

verksamheter som utgör C-verksamhet, varav en

platsspecifika riktvärden.

även innehar tillstånd enligt Lagen om brandfar-

Farligt gods

liga och explosiva ämnen.
Kiruna avfallsanläggning (KAA), ca 1300 meter

Skuggor
Skuggstudier har genomförts för i markanvisningen föreslagen bebyggelse i nya Kiruna
centrum. Syftet är att säkerställa goda boende- och
vistelsemiljöer.
Vid midsommar är solförhållandena goda på alla
gårdar och i de flesta gaturum med i markanvisningen föreslagen byggnadshöjd och bebyggelsestruktur. Solförhållandena vår och höst är mindre
goda i ett par kvarter. Höjderna på bebyggelsen
inom varje kvarter regleras i avtal. Hänsyn ska tas
till skuggning av omkringliggande kvarter.

Vind
Förhärskande vindriktningar i Kiruna är
sydsydvästlig och nordlig vind. Gatorna inom
detaljplanen är till övervägande del riktade så
att de förhärskande vindarna ska brytas. De mer
eller mindre slutna kvarteren ger gott vindskydd.
Trädplanteringar i gaturummen och åtgärder i
parken norr om planområdet kan bidra till att ett
gott lokalklimat skapas.

Den nya sträckningen av E10 är primär
transportled för farligt gods. Det så kallade
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Buller

Med föreslagen höjdsättning kan man uppnå

Två bullerutredningar har gjorts som visar att

allmänna lutningskrav på gator och övriga

avståndet mellan Malmvägen och planerade byggnader är den parameter som är av störst betydelse
för exploateringen ur bullerperspektiv.
Stora delar av fasaderna mot Malmvägen får
ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 55 dB(A)
som gäller för nyproduktion av bostäder. Större
delen av gårdsytorna på innergårdarna klarar
dock riktvärden gällande ekvivalent ljudnivå
och maximal ljudnivå för uteplats. Bostäder kan
byggas om minst hälften av rummen i en lägenhet
vetter mot en ljuddämpad sida där den ekvivalenta
ljudnivån högst är 55 dB(A) och den maximala
ljudnivån högst är 70 dB(A), vilket uppfylls mot
innergårdarna. Övriga lägenheter kan utformas
utan hänsyn till trafikbuller.
Väg E10 förutsätts påverka mindre, då den ligger
längre bort från planområdet och har förutsatts
vara nedsänkt i marken och på så vis skärmad.

Översvämningsrisk
Grundvattennivån i området är hög. Den föreslagna höjdsättningen innebär att marknivån
kommer att höjas. Därmed kommer avståndet
mellan markytan och grundvattenytan att
öka. Detta gäller framför allt i östra delen av
planområdet.

6 (45)

markanläggningar samt ledningsinfrastruktur
vilket minskar risken för stående vatten och
översvämning.
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1. INLEDNING

miljöbedömning/MKB krävs. De miljöfrågor som

1.1 Bakgrund och syfte

varandra.

Bakgrund
Kiruna kommun har ett stort behov av att bygga
upp ett nytt centrum med centrumfunktioner
inklusive bostäder till följd av gruvans expansion.
Det är således ett starkt allmänt intresse att ett
nytt centrum uppförs snabbt. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för ett nytt centrum.
Inom planområdet ska större delen av Kirunas nya
stadskärna byggas. Det ska bli en tät stadskärna
kring ett nytt stadstorg.
Planområdet ligger inom Tuolluvaara gruv- och
industriområde norr om Malmvägen. Norr om
planområdet ligger sandmagasin/slamdamm från
gruvdriften och golfbana. Nuvarande och tidigare
gruvverksamhet samt andra typer av verksamheter präglar planområdet och dess omgivningar.
Detaljplan för området tas fram enligt normalt
planförfarande enligt plan och bygglagen (gamla
PBL före förändrat planförfarande som trädde i

planen innefattar är komplexa och kan påverka

Syfte
Syftet med miljöbedömningen är enligt 6 kap 11
§ miljöbalken (MB) att integrera miljöaspekter i
planen så att en hållbar utveckling kan främjas.
Under miljöbedömningsprocessen ska den betydande miljöpåverkan som planens genomförande
kan antas medföra identifieras, beskrivas och
bedömas. Miljökonsekvensbeskrivningen, härefter
förkortat MKB, är dokumentet som redovisar de
negativa och positiva miljöeffekter som planen
kan antas medföra.
Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt
stadscentrum för Kiruna i och med att gruvbrytningen medför att befintligt centrum måste flyttas.
Detaljplanens syfte överensstämmer med den
fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort
som vann laga kraft 2014-10-01. I den fördjupade översiktsplanen är området avsatt för nytt
centrum.

kraft 2015).
En genomförd behovsbedömning (Kiruna
kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-0119) slår fast att planens genomförande riskerar
att leda till betydande miljöpåverkan varför en
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2. GENOMFÖRANDE 		
OCH AVGRÄNSNING

medföra en betydande miljöpåverkan så

är genomförd med hänsyn till kommande

som avses i 4 § Förordning (1998:905) om

hårdgörande av ytor samt möjlig källarbebyg-

miljökonsekvensbeskrivning.

gelse. Grundvattenförekomster inne i tidigare

2.1 Planbeslut

En behovsbedömning upprättades av Kiruna

Kommunfullmäktige har 2014-04-22, §87, gett i

att planens genomförande kan antas leda till bety-

uppdrag åt kommunkontoret att påbörja genom-

dande miljöpåverkan och därmed krävs en miljö-

förandet av utvecklingsplanen i enlighet med

bedömning enligt miljöbalkens bestämmelser.

planens principer och riktlinjer.

Mark, vatten och luft

2.2 Samråd

Markundersökningar har utförts som visar på

Detaljplanen hanteras med ett normalt planförfarande. Planen har samråtts 2015-11-12

kommun 2015-01-19. Kommunens bedömning är

föroreningar i marken. Modellering av grundvattenpåverkan i och utanför planområdet

Tuolluvaaragruvans avfallsmagasin riskerar
att påverkas om inga åtgärder vidtas.Området
kommer att saneras vilket påverkar kvalitén på
dagvattnet positivt. Hanteringen av dagvatten från
området löses i huvudsak genom fördröjning och
rening av dagvattnet utanför planområdet.
En tät stadskärna ska byggas varför hanteringen
av snö är viktig att behandla i detaljplanen.
Bedömningen är att planen kan leda till betydande
miljöpåverkan avseende mark, vatten och luft.

– 2015-12-03 med berörda förvaltningar inom
kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt

Luossavaara

berörda sakägare och andra med väsentligt
intresse av planen. Under samrådstiden
har totalt 12 skriftliga yttranden inkommit.
Samrådsredogörelsen redovisar de skriftliga

Högalid

Jägarskolan

synpunkterna som har inkommit samt kommentarer till dessa. Under granskningstiden har 10

Toulluvaara

skriftliga yttranden inkommit som har kommenterats i granskningsutlåtande.

2.3 Behovsbedömning
Enligt 4 kap. 34,35 §§ Plan och bygglagen
(PBL 2010:900) ska en MKB upprättas som

Lombolo

följer bestämmelserna i 6 kap miljöbalken,
om genomförandet av planen kan antas

8 (45)

Figur 2.3.1. Detaljplanen omfattar 9 kvarter (röd gräns) i Kirunas nya centrum (blått område).
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Hälsa och säkerhet – planens påverkan
Planens påverkan på hälsa och säkerhet
bedöms i huvudsak som liten men kan ge en
negativ miljöpåverkan avseende skuggning från
byggnader.

Hälsa och säkerhet – omgivningens
påverkan
En riskbedömning har gjorts för Norrbottens Slitoch Korrosionsskydd ABs (SOKAB) verksamhet.
Kiruna återvinningscentral och avfallsanläggning
ligger ca 1,3 km nordväst om planområdet.
Verksamheterna kan leda till betydande miljöpåverkan avseende luktproblematik.
En bullerutredning har gjorts för den tänkta
bebyggelsen med utgångspunkt i olika scenarior för trafikmängd som kommer att belasta
Malmvägen.
Industrier finns söder om Malmvägen där risk för
brand i gasflaskor förekommer.
Det är hög grundvattennivå i området varför
översvämningsrisken bör utredas i planarbetet.
Omgivningens påverkan på hälsa och säkerhet kan
leda till betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen har 2015-02-16 yttrat sig över
behovsbedömningen och delar kommunens
uppfattning.

Figur 2.3.2. Detaljplanen omfattar den mest centrala delen av Kirunas nya centrum (röd gräns). Det
nya stadshuset omfattas dock inte av planen. Karta Kiruna kommun.
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Figur 2.3.3. Detaljplanen omfattar 9 kvarter i Kirunas nya centrum, kvarter 1-6 och kvarter 8-10. Karta Kiruna kommun.
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2.4 Avgränsning

2.5 Konsekvensbedömning

Tematisk avgränsning

En konsekvensbedömning görs genom en

Frågeställningar som kommunen och länssty-

sammanvägning av det berörda intressets värde

relsen anser motiverade att behandla i MKB är

och av ingreppets eller störningens omfattning.

påverkan från aspekter som innebär risker för

Betydande påverkan; Värden som utgör grund

människors hälsa och miljön, som lukt, buller,

för utpekandet av objektet försvinner.

markföroreningar, grundvatten och dagvatten.

Begränsad påverkan; Objektets värden finns

Rumslig avgränsning

kvar men minskar generellt eller delar av värdena

Avgränsning i rum innebär att områdets storlek

försvinner.

avgränsas med avseende på möjlig påverkan under

Liten påverkan; Delar av objektets värden
minskar.
Konsekvensen beskrivs i fem graderingar. Där
inte annat anges avses negativ konsekvens.
Positiva konsekvenser lyfts fram och tydliggörs.
Bedömningen obetydliga konsekvenser används
då inga eller obetydliga miljökonsekvenser
bedöms uppstå.
Stora konsekvenser; Betydande eller
begränsad påverkan på riksintresse, eller betydande påverkan på värden av lokalt/regionalt

drift- och byggskede. I detta projekt har påverkan

intresse.

från planen samt omgivningens påverkan stud-

Måttliga konsekvenser; Liten påverkan på

erats i området kring fastigheten Linbanan 1,

värden av riksintresse eller begränsad påverkan på

Industrin 9:7, Industrin 9:8, Tuolluvaara 1:1 samt

värden av lokalt/regionalt intresse.

Harven 1, det vill säga det nya Kirunas centrala

Små konsekvenser; Liten påverkan på värden

kvarter, se figur 2.3.2 och 2.3.3.

av lokalt/regionalt intresse.

Effekter och konsekvenser beskrivs och bedöms
för plan- och influensområdet. Detaljplanen kan

Obetydliga konsekvenser; Obetydlig påverkan

endast reglera användningen av mark och vatten

på värden av riksintresse eller lokalt/regionalt

inom planområdet, därmed föreslås åtgärder

intresse.

endast för detaljplanelagt område. Kumulativa

Positiva konsekvenser; Konsekvenser som

effekter av närliggande befintliga och planerade

förbättrar värden av riksintresse eller lokalt-/

verksamheter behandlas översiktligt.

regionalt intresse.

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

Figur 2.4.1. Graf som illustrerar förhållandet
mellan intressets värde, påverkans omfattning
och storleken på bedömd konsekvens.
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2.6 Osäkerheter
Under respektive miljöaspektavsnitt beskrivs de
brister i underlag eller andra osäkerheter och
svårigheter som kan ha påverkat bedömningen.

2.7 Förändringar under MKBprocessen
Innehållet i denna MKB har vuxit fram under ett
processarbete inom ramen för detaljplanearbetet.
Under planprocessen har nya frågor utretts och
lagts till i takt med att kunskapen kring respektive
område ökat.
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3. ALTERNATIV-			
REDOVISNING
Enligt MB 6:12 ska en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan innefatta rimliga alternativ

Bebyggelsen kommer att uppföras i varierande

naturliga förutsättningarna, som subarktiskt

våningsantal från ca 4 våningar upp till ca 10

klimat och topografi, kan förstärkas och göras

våningar. Höjderna på bebyggelsen inom varje

synliga för att tydliggöra stadens läge. En lokal

kvarter regleras i avtal. Hänsyn ska tas till skugg-

karaktär på arkitekturen och offentliga rummen

ning av omkringliggande kvarter.

ges av att bygga med lokala byggnadsmaterial
eller material som finns nära. I en resurssmart

med hänsyn till planens eller programmets syfte

Bestämmelser finns angående utformning av

och geografiska räckvidd.

källare och lägsta nivå för dränerande ingrepp.

3.1 Nollalternativ

Inom de delar av planområdet som är mer bulle-

Val av plats har föregåtts av ett flertal utredningar

varje lägenhet vara orienterade mot en tyst eller

och det finns inga andra rimliga reella alternativ.

ljuddämpad sida.

Nollalternativet innebär att nuvarande verksam-

Torget ska vara en aktiv mötesplats för alla

parkerna. Arkitekturen i Kiruna blir fysiska

heter kan fortsätta på platsen. Då deformationerna

åldrar. Det ska möjliggöra aktiviteter av olika slag

uttryck av en stad i subarktiskt klimat med en

når stadskärnan finns ingen plats dit centrum-

beroende av årstid. Klocktornet från nuvarande

särpräglat lokal identitet. Tillsammans bildar

funktionerna kan flyttas.

stadshus, som är en viktig identitetsbärare, ska

byggnaderna en attraktiv livsmiljö. Kiruna är

placeras på torget.

också en stad med mångkultur i dåtid och nutid
där det lever människor med många olika erfaren-

Detaljplanens innehåll

Gestaltning som reflekterar lokal
identitet och subarktiskt klimat

Detaljplanen medger byggrätt för uppförande

Gestaltning

av bebyggelse innehållande centrumfunktioner

Arkitekturen i staden representerar en möjlighet

3.2 Detaljplaneförslaget

rutsatta ska minst hälften av boningsrummen i

stad som Kiruna, med relativt stora avstånd till
andra regioner, kan lokala material och material
från stadsåtervinningen finnas lätt till hands.
Ett exempel på detta är träbyggnader och inslag
av lokal sten i trottoarer och på torg. Kirunas
klimatzon återspeglas också i vegetationen i

heter och bakgrund. Kiruna växer av att dessa
erfarenheter tas till vara och kommer till uttryck i
konst och arkitektur.

att uttrycka vad det innebär att leva, verka, bygga

Kulturmiljö

och bo i just Kiruna. De som bygger i Kiruna tar

Kulturmiljöanalysen etapp 2 (DIVE) ska säker-

sig an de speciella förutsättningar och särskilda

ställa att Kirunas kulturarv blir en resurs i det

utmaningar som finns just här. Det subarktiska

framtida Kiruna i samband med stadsomvand-

klimatet i Kiruna ställer särskilt krav på utform-

lingen. Analysen utgör ett underlag vid detaljpla-

Planen möjliggör att gångbroar ovan och gång-

ningen vad gäller framför allt att hantera starka

neläggning. I markanvisningsförslagen finns idéer

tunnlar under allmän gatumark kan byggas.

vindar, stora snömängder och vikten av att rätt

på att flytta med byggnader. Detaljplanen medger

omfamna de speciella ljusförhållandena. De

detta.

såsom handel, kontor, kulturhus med mera och
även bostäder, vårdverksamhet, förskola, hotell
och annan typ av tillfällig vistelse samt parkeringsanläggningar. Bostadskomplement såsom ett
arbetsrum/lokal i en bostad medges.
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Vid flyttning av byggnader ska byggnaden eller
byggnaderna i en grupp få en ny placering, där de
kulturhistoriska värdena tas till vara vad gäller
struktur och karaktär. Placering och utformning
av mark och grönstruktur är en viktig del i
byggnadernas anpassning till och inpassning i
nya områden. Varsamhetsbestämmelser kan inte
sättas för byggnader som inte finns på platsen. Om
varsamhetsbestämmelser anses viktiga bör dessa
arbetas in i detaljplanerna i ett andra skede då
detaljplanerna vunnit laga kraft och byggnaderna
har flyttats till platsen.
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4. ANALYS AV MILJÖ-		
ASPEKTER
4.1 Påverkan på riksintressen

Påverkan på riksintresse för kommunikationer (3:8 MB)

Folkhälsomål

Kiruna flygplats är av riksintresse för kommu-

varför folkhälsomålet ”Miljöer och produkter”

nikationer. Totalhöjden för byggnader inom
planområdet begränsas så att den ligger under

Påverkan på riksintresse för rennäring
(3:5 MB)

rekommenderad höjd med avseende på flygets

Planområdet ligger inom Gabna sameby i närhet

behöver hanteras i MKB:n. Om man tillåter högre
byggnader påverkas riksintresset.

bedöms inte påverka riksintresset. Riksintresset

Ett nytt resecentrum planeras i anslutning till det

hanteras således inte vidare i MKB:n.

nya torget och stadshuset. Planområdet ligger

Påverkan på riksintresse för kulturmiljö
(3:6 MB)

nära tänkt resecentrum. Riksintresset för järnväg

Planområdet ligger inom riksintresse kultur-

påverkas. Miljöbalken 3 kap. 8 § innefattar även

miljöprogram 2010-2020”. Planförslaget bedöms
inte påverka riksintressets värden. Riksintresset

enligt miljöbalken 3 kap. 8 § bedöms dock inte
riksintresset för väg, vilket den nya sträckningen
av E10 utgör. Nya E10 ligger dock 120 meter från
aktuellt planområde och berörs därför inte, om ny

hanteras således inte vidare i MKB:n.

E10 kan placeras enligt kommunens önskemål.

Påverkan på riksintresse för värdefulla
ämnen och material (3:7 MB)

4.2 Måluppfyllelse

Planområdet ligger inom riksintresse för värdefulla ämnen och material och inom markområde
med värdefulla ämnen och material. I enlighet
med FÖP Kiruna centralort 2014 är bedömningen
att planen inte innebär betydande miljöpåverkan
på riksintresset. Påverkan på riksintresset
hanteras således inte vidare i MKB:n.

kommer att uppfyllas.

verksamhet varför påverkan på riksintresset inte

av riksintresse för rennäring, men planförslaget

miljövård samt ingår i ”Norrbottens kultur-

SOKAB:s verksamhet kommer att avvecklas,

Miljömål
För att uppnå miljömålet ”God bebyggd miljö”
har buller-, vind- och skuggstudier utförts för den
planerade bebyggelsen, se kapitel 4.4 Hälsa och
säkerhet. Vidare kommer SOKAB:s (Norrbottens
Slit- och Korrosionsskydd ABs) verksamhet
att avvecklas innan inflyttning sker i den nya
centrumbebyggelsen.
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4.3 Klimat

mer än 5,6oC i förhållande till uppmätta värden för

Förväntade förändringar

för vintertemperaturerna. Detta medför en ökning

åren 1961-1990 (figur 4.3.1). Störst är skillnaden

FN:s klimatpanel presenterade 2013 en ny

av vegetationsperiodens längd (den tid växterna är

rapport om jordens framtida klimat (IPCC, 2013).

aktiva) från nuvarande mindre än 140 dagar per

Resultaten baserades på nya möjliga utvecklings-

år till för RCP4.5 140-150 dagar och för RCP8.5

vägar, så kallade RCP-scenarier (Representative

150-170 dagar per år. En konsekvens av det blir

Concentration Pathways). SMHI fick 2014 i

att florans och faunans sammansättning kommer

uppdrag av regeringen att göra en enhetlig studie

att ändras, att arter som idag inte finns i området

för Sverige baserad på dessa scenarier. 2015 gav

kommer att etableras och andra försvinner.

regeringen SMHI i uppdrag att ta fram länsvisa
enhetliga klimatanalyser baserade på de nya
klimatscenarierna.

Antalet dagar per år med värmebölja beräknas
öka. Med värmebölja menas här årets längsta
sammanhängande period med dygnsmedeltem-

Klimatförändringarna på grund av den globala

peratur över 20o C. Uppmätt under perioden

växthuseffekten innebär för Kirunas del att det

1961-1990 hade Kiruna i snitt en dag värmebölja

blir blötare och varmare. Hur klimatet utvecklas

per år. För perioden 2069-2098 beräknas antalet

beror på hur användningen av fossila bränslen

dagar med värmebölja öka, för scenario RCP4.5

ser ut i framtiden, det vill säga hur mycket

med 3-4 dagar och för scenario RCP8.5 med 8-10

mängden växthusgaser ökar i atmosfären. SMHI

dagar per år (figur 4.3.2). Det ökade antalet dagar

har tagit fram två olika utvecklingsscenarier fram

med höga temperaturer kan medföra ökat behov

till seklets slut (Framtidsklimat i Norrbotten

av anpassning av t.ex. byggnader för vård- och

län − enligt RCP-scenarier, Klimatologi Nr 32,

omsorgssektorn.

2015). Scenariot RCP4.5 beskriver en framtid med
kraftfull klimatpolitik och stora utsläppsminskningar. Scenariot RCP8.5 beskriver utvecklingen
om utsläppen fortsätter att öka.

Ökningen av årsmedelnederbörd beräknas bli
kraftig i Kirunaområdet. Årsmedelnederbörden
beräknas öka för RCP4.5 med 28-36% och för
RCP8.5 med 44-48% i förhållande till uppmätta

Beräkningar för perioden 2069-2098 visar på en

värden för åren 1961-1990 (figur 4.3.3). Det

höjning av årsmedeltemperaturen i Kiruna för

varmare klimatet gör att antalet dagar med snö,

scenariot RCP4.5 på 3,6-4 C och för RCP8.5 på

som idag är från 200 till mer än 225 per år,

o
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Figur 4.3.1. Årsmedelvärde för temperaturen
för perioden 1961-1990 (överst) jämfört med
beräknade värden för perioden 2069-2098.
Mitten scenario RCP4.5, nederst scenario RCP8.5.
Kartor SMHI.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Detaljplan för Torg och handelsgata, kv Linbanan 1 m.fl., Kiruna kommun

beräknas minska till för RCP4.5 160-180 dagar
och för RCP8.5 140-160 dagar per år. Detta
sammantaget medför att tillrinningen till vattendragen kring Kiruna ökar med mellan 5-30%
(RCP4.5) och 35-40% (RCP8.5). Den kortare
vinterperioden medför att en större andel av
nederbörden kommer att falla som regn.
Större momentana flöden kommer att uppstå
då den maximala dygnsnederbörden beräknas
öka från idag under 28 mm till 32 mm (RCP4.5)
eller 34 mm (RCP8.5). Antalet dagar med större
nederbörd än 10 mm beräknas samtidigt öka
från 10-13 (1961-1990) till 16-19 (RCP4.5) eller
19-22 (RCP8.5), en ökning av antalet dagar med
46-90%.

Figur 4.3.2. Antal dagar med värmebölja,
årets längsta sammanhängande period med
dygnsmedeltemperatut över 20 C. Beräknade
värden för perioden 2069-2098. Överst scenario
RCP4.5, nederst scenario RCP8.5. Kartor SMHI.

Figur 4.3.3. Beräknad förändring i
årsmedelnederbörd för perioden 2069-2098
jämfört med uppmätta värden för perioden 19611990. Överst scenario RCP4.5, nederst scenario
RCP8.5. Kartor SMHI.
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4.4 Mark, vatten och luft

sluttar mot sydost. Naturmiljön är starkt påverkad

Mark - Nulägesbeskrivning

av de verksamheter som tidigare bedrivits i

torv. Grundvattenytan ligger idag mer än 1 m

området. Högsta markhöjderna återfinns i norra

under markytan i kvarter 6 och 0,5-1 m under

Topografi och markförhållanden

delen närmast Linbanevägen.

markytan för kvarter 7 (kvarter 7 omfattas inte

Landskapet karaktäriseras av sitt nordliga läge,

Marken består av (se kvartersnumrering i figur

omgivet av lågfjäll och med vida utblickar.
Nuvarande och tidigare gruvverksamhet samt
andra typer av verksamheter präglar planområdet

2.3.3):
•

ligger idag 1 meter under befintlig markyta.

och dess omgivningar, se figur 4.4.1-4.4.3.
Marken består till stora delar av morän och
fyllnadsmassor men även av myrmark. Området

Kvarter 1: Torv på morän. Grundvattenytan

•

Kvarter 2-5 och 10: Morän i dagen eller fyllning på morän.

•

Kvarter 6-7: Torv på morän eller fyllningar på

av detaljplanen).
•

Kvarter 8-9: Morän i dagen förutom i
en del i norr där torv finns på morän.
Grundvattenytan ligger i nivå med eller nära
markytan i sydligaste delen av kvarter 8 och 9,
norr därom är grundvattenytan 0,5-1 m under
markytan i kvarter 8 och mer än 1 m under
markytan i kvarter 9.

Figur 4.4.1. Löv-/slyskog med inslag av gran och tall. Foto Kiruna kommun. Figur 4.4.2. Ruderatmark i planområdet. Foto Kiruna kommun.
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Vegetation

(Lycopodium clavatum ssp. monostachyon) och

Kiruna 1:173, Tuolluvaara 1:1 samt Linbanan 1 i

Området består till övervägande del av lövdo-

revlummer (Lycopodium annotinum, figur 4.4.5)

Kiruna kommun. Dispensen gäller för revlummer,

minerad skog/slyskog och ruderatmark, se figur

påträffades vid inventeringen av området.

plattlummer, riplummer och groddlummer samt

4.4.1-4.4.3.

Länsstyrelsen i Norrbottens län meddelar 2015-

En inventering av naturvärden har utförts

03-10 Kiruna kommun dispens från 4 och 9 §§

(Ekologisk kunskap 2014), då bland annat flera
arter av lummer hittades, se figur 4.4.4 och
4.4.5. Lummer är fridlyst och kräver dispens från
länsstyrelsen vid exploatering. Groddlummer
(Huperzia selago ssp. arctica), riplummer

Figur 4.4.3. Industripräglad mark. Foto Kiruna
kommun.

störning på mindre hackspett och lavskrika (9 §
AF) och är giltig till och med 2019-12-31.

artskyddsförordningen (2007:845) med stöd av
14 och 15 §§ i samma förordning. Dispensen gäller
i samband med uppbyggnad av nya stadskärnan
inom utvecklingsplaneområdet på fastigheterna
Jägarskolan 8:1 och Industrin 9:8, Industrin 9:7,

Figur 4.4.4. Översikt naturvärden inom
planområdet. Område 1: ruderatmark med en
rik lavflora och enstaka objekt av grodd- och
riplummer. Område 2: frodig ängsbjörkskog
med välutvecklade bestånd av revlummer Källa:
Ekologisk kunskap

Figur 4.4.5. Revlummer. Foto Ekologisk kunskap.

19 (45)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Detaljplan för Torg och handelsgata, kv Linbanan 1 m.fl., Kiruna kommun

Markanvändning

verksamheterna kan misstänkas ha orsakat mark-

har gjorts av bla. Tyréns (2015) och Sweco

Området har använts till industriverksamheter.

föroreningar. Ett antal undersökningar är genom

(2016). Etapp 1 (se figur 4.4.6) redovisas i rapport

Området är till stora delar täckt av slyskog. I öster

åren utförda på olika delar av området.

från Sweco Environment, daterad 2016-02-15.

gränsar detaljplanens område till en gocartbana.

Tekniska Verken i Kiruna AB har låtit göra

Föroreningar

flera miljötekniska markundersökningar inom

Inom området för det planerade Nya Kiruna har
ett antal olika verksamheter bedrivits. Flera av

området med syftet att förklassificera området

Undersökningen har utgått från de miljötekniska
markundersökningar som tidigare genomförts
inom området.

mot Naturvårdsverkets generella riktvärden inför

Markundersökningar inom etapp 1

kommande sanering. Översiktliga undersökningar

Inom etapp 1 visade genomförda undersökningar
att väster om det planerade stadshuset består
föroreningarna främst av alifater medan metallföroreningar över KM (känslig markanvändning

Figur 4.4.6 Område för miljöteknisk markundersökning. Etapp 1
avgränsas enligt gul linje. I mitten syns genomförd schaktning för det
kommande stadshuset där sanering är genomförd 2014 och därför inte
ingår i undersökningen. Röd linje markerar den kommande etapp 2. De
vita områdena visar den tänkta kommande kvartersstrukturen. Karta
Sweco Environment AB.
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Figur 4.4.7. Klassificering för markskikt 0,5-1 m under markytan, etapp 1.
Gröna rutor - Under det generella riktvärdet för känslig markanvändning
(KM). Gula rutor - förorening har påträffats i halter mellan riktvärden
för KM och MKM (mindre känslig markanvänding). Röda rutor - jord med
halter som överstiger riktvärdet för MKM. Karta Sweco Environment AB.
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enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden)

figur 4.4.8). Översiktlig undersökning, förklassifi-

Markundersökningar inom övriga delar

är mer utspridda. Det nya stadshuset ingår inte i

cering och delvisa kompletteringar har genomförts

Provtagning och bedömning av markföroreningar

den aktuella detaljplanen varför detta område inte

i hela etapp 1, dvs etapp 1:1 (markerat i figur 4.4.8)

inom delar av området (se figur 4.4.9) har genom-

redovisas här.

samt etapp 1:2 (resterande delar av etapp 1).

förts av Sweco 2014-2015. Analysdatat redovisas

Sanering för etapp 1:2 pågår, rapporten för sane-

bl.a. tillsammans med naturvårdsverkets generella

ringen är inte klar i skrivande stund. Saneringen

riktvärden men i riskbedömningen har även plats-

har säkerställt att värdena i marken ligger under

specifika riktvärden tagits fram. Saneringsbehovet

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig

grundar sig på utförd riskbedömning.

Ett exempel på resultaten från undersökningarna
(förklassificering av etapp 1, Sweco maj-juni 2015)
redovisas grafiskt i figur 4.4.7. Utförd sanering
baserades på förklassificeringen.
Kompletterande undersökningar samt saneringsårgärder har utförts av Ramböll AB för marken för
etapp 1:1 (stadshuset och det blivande torget, se

Figur 4.4.8. Etapp 1:1, område där
kompletterande undersökningar samt sanering
av markföroreningar har utförts så att
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM
uppfylls. Karta BDX.

markanvändning (KM).

Efter uppfyllnad i moränområdet söder om
betongdeponin samt schakt och fyllnad i myren
och betongdeponin kommer de föroreningsnivåer

Figur 4.4.9. Delområden undersökta av Sweco 2014-2015. Karta Sweco Environment AB
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som därefter finns kvar att vara acceptabla och

I området finns föroreningar som härstammar

kräver därmed ingen ytterligare åtgärd.

från verksamheten i form av kolväten och PAH

Inom NCC:s område i norra delen av planområdet
(figur 4.4.10), där man tidigare har haft asfaltverk,
har Tyrèns AB utfört en översiktlig undersökning
år 2011 i samband med översiktsplanen för nya

samt kobolt, vanadin och koppar i halter över KM
(känslig markanvändning). Föroreningarna avtar
på djupet och majoriteten återfinns i de översta 2
metrarna.

Kiruna. Hilding Sjölund Miljökonsult AB genom-

Inom delar av området väster om NCC och på

förde, på uppdrag av NCC, en miljöundersökning

delar av fastigheten Harven (se figur 4.4.9)

av aktuellt område under augusti 2015. 2015-12-15

rekommenderas schaktsanering ner till 1 m för att

utförde Sweco AB provborrning.

minska föroreningshalterna till en acceptabel nivå.

Mark - Påverkan och konsekvenser
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att verksamheterna på
platsen kan fortsätta som idag, men att Kiruna
stad förlorar sin centrumbebyggelse. På sikt blir
konsekvensen sannolikt att stadsfunktionerna
minskar eller försvinner, med minskad permanentboende befolkning och mindre behov av
service och sidoverksamheter till gruvdriften.
Detta kan medföra att nuvarande verksamheter på
platsen upphör och att före detta industrimark allt
mer växer igen, men prägeln av gammalt industriområde kommer att kvarstå under överskådlig tid.

Planalternativ
Planen innebär att området utvecklas till stadslandskap. Nuvarande markanvändning upphör
eller flyttas. De begränsade partier med naturmark
som finns försvinner.
För planområdet har principer för höjdsättning utarbetats (PM Höjdsättning Nya Kiruna
Centrum, Tyréns AB 2015-05-12) med utgångspunkt från geotekniska förhållanden (jord och
grundvatten), Malmvägen, planerad sträckning
för E10, placeringen av blivande stadshus samt
anpassning till förprojekterad infrastruktur.
Figur 4.4.10 Svart ruta markerar asfaltsverkets verksamhetsområde. Karta: Kiruna
kommun.
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En viktig faktor vid höjdsättningen har varit
att undvika grundvattensänkningar i det i norr
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liggande sandmagasinet med gammalt gruvavfall.

tillfälliga snöupplag finns på torget, i parkstråket

Med föreslagen höjdsättning av de centrala

Av geotekniska skäl schaktas områden med torv

samt inom kvarteret norr om kvarter 6.

kvarteren i Kirunas nya centrum kan man uppnå

bort, se figur 4.4.11 och 4.4.12.

Landskaps- och stadsbilden kommer att förändras

allmänna lutningskrav på gator och övriga markanläggningar samt ledningsinfrastruktur. Inom

Kiruna kommun har gjort beräkningar av teore-

radikalt då delar av Kirunas nya stadskärna ska

tiska snövolymer som måste hanteras vid olika

uppföras inom planområdet. Detta är de första

kraftiga snöfall. Vid snöfall som ger ett snötäcke

kvarteren med tät stadsbebyggelse som ska

på 5 cm ska ca 1475 m3 snö röjas från gator inom

uppföras i nya Kiruna. I direkt anslutning till

Att inte tillåta bortledande av dräneringsvatten vid

detaljplanens område. Vid ett snöfall på 30 cm blir

planområdet kommer ytterligare stadsbebyggelse

bebyggelse av källare under grundvattennivån i

mängden snö som ska röjas ca 8840 m . Ytor för

att uppföras framöver.

delar av planområdet ligger i linje med miljöbal-

3

planområdet anges till vilken lägsta nivå som
dränering är tillåten.

kens försiktighetsprincip.

Figur 4.4.11. Utförda borrningar i området samt uppskattat område för
urschaktning av torv. Nummer på kvarter avser kvartersindelning. OBS att
planområdet har utökats väster om redovisat kvarter 1 sedan kartbilden
producerats. Karta Sweco Environment AB.

Figur 4.4.12. För markerade områden i etapp 2 bedöms schaktning
krävas antingen av geotekniska skäl eller ur föroreningssynpunkt. I
mitten syns genomförd schaktning för det kommande stadshuset där
sanering är genomförd 2014. Karta Sweco Environment AB.
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Då stadskärnan är tätbebyggd finns det begränsade ytor att låta snö ligga kvar på. Den mesta
snön måste därför forslas bort från stadskärnan
efter snöfall.

figur 4.4.13.
Inom delar av planområdet måste källare byggas

Ämne

KM

MKM

Riskvärderat
PRV

vattentäta för att förhindra sänkning av grund-

Kobolt

15

35

60

vattnet i sandmagasinet.

Koppar

80

200

600

Vanadin

100

200

500

Mark - Åtgärder

Förlorad naturmark ersätts delvis av anlagda

För etapp 1 (se figur 4.4.6) gäller att förorenade

grönytor på tomtmark, samt trädplantering längs

PAH L

3

15

3

massor från gulmarkerade rutor i figur 4.4.7 ska

gator.

PAH M

3

20

3

En tät stadskärna ska byggas varför hanteringen

PAH H

1

10

10

av snö är viktig att behandla. Förväntad ökad

Alifat >C8–C10

20

120

20

Alifat >C10–C12

100

500

100

snöhantering. Mildare klimat kan medföra att

Alifat >C12–C16

100

500

100

För etapp 2 (se figur 4.4.6) gäller platsspecifika

snön som ska hanteras oftare än idag är blöt och

Alifat >C16–C35

100

1000

1000

riktvärden (PSRV). Dessa har beräknats med hjälp

tung. Samtidigt beräknas perioden med snötäcke

Aromat >C8–C10

10

50

10

av Naturvårdsverkets beräkningsverktyg (2009b).

bli kortare. Snön bedöms till största del fraktas

Aromat >C10–C16

3

50

15

Beräkningarna har utförts med KM (känslig

bort från hårdgjorda ytor och bort från de centrala

markanvändning) som utgångspunkt med avse-

delarna. Ytor för tillfälliga snöupplag finns på

Aromat >C16–C35

10

30

30

ende på hälsa och miljö. Platsspecifika riktvärden

torget, i parkstråket samt inom kvarteret norr om

har beräknats för metaller, alifater, aromater och

kvarter 6. Viktigt att vegetation placeras så att

PAH, se tabell i figurer 4.4.14-16.

siktröjning av snö vid korsningar inte påverkas

För området Harven och området väster om NCC

negativt.

schaktas upp och transporteras till sandmagasinet
där de läggs på mellanlagring inför utredning om
kommande användningsområden. Massor från
röda rutor ska schaktas upp och transporteras till
mottagningsanläggning.

(se figur 4.4.9) gäller platsspecifika riktvärden som
skiljer mellan ytligt liggande jord och jord som
kommer att täckas med minst 1 m rena massor, se
tabell i figur 4.4.14 och 4.4.15.
NCC-området (figur 4.4.10) saneras i de två
översta meterna till KM avseende PAH och oljor,
därefter gäller platsspecifika riktvärden, se tabell,
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nederbörd och större nederbördsmängder under
en dag kan komma att medföra ökat behov av

Figur 4.4.13 Riskvärdering av framtaget
riktvärde för NCC-området (fd asfaltverk)
jämfört med KM och MKM. Källa NCC.
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Ämne

PSRV

Styrande
parameter

Ämne

Ämne

PSRV

Styrande
parameter

Arsenik

10

Bakgrundshalt

Arsenik

10

Bakgrundshalt

Arsenik

10

Bakgrundshalt

Barium

200

Skydd av markmiljö

Barium

2500

Skydd av markmiljö

Barium

2500

Skydd av grundvatten

Bly

120

ntag jord + exp.
andra källor

Bly

60

Intag jord + exp.
andra källor

Bly

60

Skydd av grundvatten

Kadmium

1,2

Intag växter + exp.
andra källor

Kadmium

1,0

Intag växter + exp.
andra källor

Kadmium

1,0

Skydd av ytvatten

Kobolt

16

Lokal bakgrundshalt

Kobolt

20

Skydd av markmiljö

Kobolt

16

Skydd av markmiljö

Koppar

150

Skydd av ytvatten

Koppar

80

Skydd av markmiljö

Koppar

150

Skydd av markmiljö

Krom tot

120

Skydd av ytvatten

Krom tot

80

Skydd av markmiljö

Krom tot

120

Skydd av markmiljö

Kvicksilver

0,40

Skydd av ytvatten

Kvicksilver

0,35

Inandn. ånga + exp.
andra källor

Kvicksilver

0,40

Inandn. ånga + exp.
andra källor

Nickel

25

Bakgrundshalt

Nickel

40

Skydd av grundvatten

Nickel

25

Skydd av grundvatten

Vanadin

120

Skydd av ytvatten

Vanadin

100

Skydd av markmiljö

Vanadin

120

Skydd av markmiljö

Zink

400

Skydd av grundvatten

Zink

250

Skydd av markmiljö

Zink

400

Skydd av markmiljö

Alifat >C8–C10

25

Alifat >C8–C10

25

Inandn. ånga + exp.
andra källor

Alifat >C8–C10

25

Inandn. ånga + exp.
andra källor

Inandn. ånga + exp.
andra källor

Alifat >C10–C12

250

Alifat >C10–C12

100

Skydd av markmiljö

Alifat >C10–C12

250

Skydd av markmiljö

Inandn. ånga + exp.
andra källor

Alifat >C12–C16

1000

Skydd mot fri fas

Alifat >C12–C16

100

Skydd av markmiljö

Alifat >C12–C16

1000

Skydd av markmiljö

Alifat >C16–C35

2500

Skydd mot fri fas

Alifat >C16–C35

100

Skydd av markmiljö

Alifat >C16–C35

2500

Skydd av markmiljö

Aromat >C8–C10

25

Skydd av grundvatten

Aromat >C8–C10

10

Skydd av markmiljö

Aromat >C8–C10

25

Skydd av markmiljö

Aromat >C10–C16

7,0

Skydd av grundvatten

Aromat >C10–C16

3,0

Skydd av markmiljö

Aromat >C10–C16

7,0

Skydd av markmiljö

Aromat >C16–C35

4,0

Skydd av grundvatten

Aromat >C16–C35

10

Skydd av grundvatten

Aromat >C16–C35

4,0

Skydd av grundvatten

PAH L

2,5

Skydd av grundvatten

PAH L

3,0

Skydd av markmiljö

PAH L

2,5

Skydd av markmiljö

PAH M

3,5

Inandning av ånga

PAH M

3,5

Inandning av ånga

PAH M

3,5

Inandning av ånga

PAH H

2,5

Skydd av grundvatten

PAH H

2,0

Intag av växter

PAH H

2,5

Intag av växter

Figur 4.4.14 Platsspecifika riktvärden för ytligt
liggande massor, etapp 2, Harven och väster
NCC. Källa Sweco.

PSRV Styrande
parameter

Figur 4.4.15 Platsspecifika riktvärden för djupare
liggande massor (>1 m), etapp 2, Harven och
väster NCC. Källa Sweco.

Figur 4.4.16 Platsspecifika riktvärden för
djupare liggande massor (>1 m), etapp 2, i
moränområdet söder om betongdeponin. Källa
Sweco.

25 (45)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Detaljplan för Torg och handelsgata, kv Linbanan 1 m.fl., Kiruna kommun

Grundvatten - Nulägesbeskrivning

föroreningar) har undersökts. Resultaten visar

tidigare totalhaltsanalyser) var väldigt låga i

Det grundvatten som finns i området ligger inom

att sedimentens utlakningsbenägenhet är väldigt

utgående vatten från laktester. Störst fastläggning

liten och att neutralisationspotentialen är c:a

i torven skedde för kalcium och magnesium.

35 gånger större än syrabildningspotentialen.

Viss frisättning uppstod främst beträffande löst

Halterna av arsenik, kobolt, kadmium och

organiskt kol, klor, natrium, sulfat, kisel, järn och

koppar (de mest utstickande parametrar från

aluminium. Sammanfattningsvis indikerar utförda

ett före detta gruvområde. Grundvattnet i området
bedöms inte vara förorenat. Beräknat djup till
grundvatten visaas i figur 4.4.13.
Speciella förhållanden avseende grundvattnet
har i tidigare utredningar konstaterats i sandmagasinet (gruvavfallsdammen). Där har en övre
grundvattenyta bildats till följd av att upp till ca
7 m fina anrikningssediment (silt, ler, och sand)
avsatts ovanpå torv, som kompakterats och fått så
låg vattengenomsläpplighet att en övre grundvattenyta bildats. Skulle den övre grundvattenytan
sjunka ner under torvytan kommer torven att
syresättas och riskerar att förmultna, varpå
sättningar uppkommer. För att inte riskera att
sättningar uppstår i detta område har en datorbaserad vattenmodell omfattande dagvatten och
grundvatten för hela utvecklingsplanens område
tagits fram (Sweco Environment AB 2016-03-15).
För att grovt kunna bedöma risken för utlakning
av metaller från sedimenten i sandmagasinet
och underliggande torv om syresättning skulle
ske har laboratorietester av materialet utförts.
Sedimentens som torvens totalhalter av metaller
respektive lakningsbenägenhet har analyserats.
Sedimentens syrabildande förmåga och torvens
fastläggningsförmåga (förmåga att binda
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Figur 4.4.13. Beräknat djup till grundvatten vid nuvarande förhållanden (scenario 0). Röd färg visar
att grundvattenytan ligger nära markytan, orange-gult att djupet till grundvattenytan är 1-2 m, och
grön färg att grundvattenytan ligger djupare än 2 m från markytan. Karta Sweco Environment AB.
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testresultat att risken för utlakning av arsenik,
kadmium, kobolt och krom från aktuell plats är
liten. För att säkerställa uppkomna resultat bör
dock en utökad undersökning utföras.

E10 utformas.

Förutsatt att grundvattnet ligger djupare än

Jordarna öster om väglinjen utgörs till stor del av
grova fyllningar med god infiltrationskapacitet
varför ytavrinning bedöms ske i liten omfattning

Grundvatten - Påverkan och konsekvenser

förutom då marken är tjälad. En stor del av vattnet

Nollalternativ

som grundvatten.

vägens terrassnivå blir påverkan liten. I delar av
väglinjen är strömningsriktningen parallell med
väglinjen, vilket ytterligare bidrar till att påverkan
blir liten.

öster om väglinjen kan därför förutsättas avrinna

Nollalternativet påverkas av hur klimatet kommer
att ändras, se kapitel 4.3 Klimat. Förändring
av nuvarande grundvattensituation kan också
påverkas beroende på hur den nya sträckningen av

Figur 4.4.14. Beräknad avsänkning av grundvatten under förutsättning att
den bortschaktade torven ersätts med bergkross. Nummer på kvarter avser
kvartersindelning. OBS att planområdet har utökats väster om redovisat
kvarter 1 sedan kartbilden producerats. Karta Sweco Environment AB.

Figur 4.4.15. Rekommendationer för ett källarplan avseende yt- och
grundvatten. Källare rekommenderas inte inom rött område då risk
för sättningar föreligger och inom grått område då finns risk för
översvämningar. Källare kan tillåtas inom beigefärgat område med
vattentät konstruktion och inom grönt område med antingen vattentät
konstruktion eller om dräneringsvatten återinfiltreras. För områden
som saknar markering föreligger inga restriktioner från att tillåta ett
källarplan. Karta Sweco Environment AB.
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Planalternativ

i sandmagasinet sjunka ner under torvytan

Inom planområdet finns områden med torv

kommer torven att syresättas och riskerar att

och förorenad mark (figur 4.4.10 0ch 4.4.11)
som måste schaktas bort inför grundläggning.
Schaktning som sker i torv eller under grundvattenytan medför att vatten måste avledas.
Schaktningen innebär en temporär grundvattensänkning, som kan bli permanent beroende på
vilken typ av fyllnadsmassor som används.
Återfyllning med bergkross är det alternativ som
långsiktigt kan ge störst påverkan på omgivningens grundvattennivåer, eftersom bergkross

förmultna, varpå sättningar kan uppstå. Vid
syresättning av såväl torven som den ovanpå
lagrade fraktionen kan även fastlagda föroreningar
riskera att läka ut. För att grovt kunna bedöma
risken för utlakning av metaller från sedimenten
i sandmagasinet och underliggande torv om
syresättning skulle ske har laboratorietester av
materialet utförts (SGI 2016-06-15). Sedimentens
samt torvens totalhalter av metaller samt
lakningsbenägenhet har analyserats. Sedimentens
syrabildande förmåga och torvens fastläggnings-

undersökning utföras.
Bortledande av dräneringsvatten i kvarteren norr
och väster om planerat stadshus (figur 4.4.15)
tillåts inte, utan eventuellt källarplan måste
utformas med vattentät konstruktion. Med den
nu föreslagna höjdsättningen kan man bygga
normala källare (med 3 meter från ovansida av
källargolv till undersida av ovanliggande bjälklag)
och normal källardränering i inom större delen
av planområdet öster om planerat stadshus
utan risk för påverkan av grundvattennivån i
sandmagasinet.

förmåga (förmåga att binda föroreningar) har

Grundvatten - Åtgärder

Resultaten visar att påverkansområdet för

undersökts. Resultaten visar att sedimentens

Eventuellt källarplan i kvarteren 1, 2, 3 och 4 samt

torvschaktningen väster om stadshuset blir litet

utlakningsbenägenhet är väldigt liten och att

i del av kvarter 5, 6, 7, 8 och 9 måste utformas

och av ringa betydelse för omgivningen (figur

neutralisationspotentialen är c:a 35 gånger

med vattentät konstruktion.

4.4.14). Ingen påverkan beräknas uppkomma på

större än syrabildningspotentialen. Halterna av

grundvattennivåerna i gruvavfallsdammen till

arsenik, kobolt, kadmium och koppar (de mest

Inom planområdet anges till vilken lägsta nivå

följd av urschaktningen av torv. Norr och väster

utstickande parametrarna från tidigare total-

om schakten, d v s uppströms, beräknas ingen

haltsanalyser) var väldigt låga i utgående vatten

påverkan på grundvattennivån uppkomma. En

från laktester. Störst fastläggning i torven skedde

viss avsänkning beräknas uppstå öster och söder

för kalcium och magnesium. Viss frisättning

om schakten, d v s nedströms, eftersom schakt-

uppstod främst beträffande löst organiskt kol,

områdets vattenhållande förmåga försämras och

klor, natrium, sulfat, kisel, järn och aluminium.

avrinningen av grundvatten därmed påskyndas.

Sammanfattningsvis indikerar utförda testresultat

Dagvatten - Nulägesbeskrivning

En viktig faktor vid höjdsättningen av planom-

att risken för utlakning av arsenik, kadmium,

Det totala avrinningsområdet till nya Kiruna är

har dålig vattenhållande förmåga.

rådet har varit att undvika grundvattensänkningar
i sandmagasinet. Skulle den övre grundvattenytan
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kobolt och krom från aktuell plats är liten. För att
säkerställa uppkomna resultat bör dock en utökad

som dränering är tillåten. Dräneringsledningar
med mera får inte ligga under den nivån.
I linje med miljöbalkens försiktighetsprincip tillåts
inte bortledande av dräneringsvatten vid bebyggelse av källare under grundvattennivån i delar av
planområdet.

ca 325 ha. Detta är fördelat mellan 250 ha som
avrinner norrut via golfbanan mot Tuollujoki,
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samt 75 ha som avrinner mot sydost

geologisk synpunkt lämpliga områden för fördröj-

och Luossajokki (figur 4.4.16). Den

ningsmagasin identifierats (figur 4.4.18).

naturliga flödesriktningen för detaljpla-

Dagvatten - Påverkan och konsekvenser

nens avrinningsområde är mot sydost.
I och omkring planområdet finns idag

Nollalternativ

instängda områden där vatten blir

Nollalternativet kan medföra påverkan på dagvat-

stående (figur 4.4.17).

tenavrinningen beroende på hur den nya sträck-

I den Vattenmodell för området som
tagits fram (Sweco Environment
AB 2015-09-01) har ur bland annat

ningen av E10 utformas, bland annat om vägen
läggs på bank eller i skärning. Detta kommer att
utredas i samband med att nya E10:s utformning
bestäms.

Figur 4.4.16. Avrinningsområde för nya Kiruna, baserat
på naturliga höjdförhållanden. Flödesriktning för ytvatten
vid extremt intensiva regnhändelser redovisas med röda
pilar. Utvecklingsplanens gatu-struktur är inlagd med vita
områden. Lågpunkter i terrängen där vatten kan bli stående
är markerade med blå färg. Karta Sweco Environment AB.

Figur 4.4.17. Karta
över befintliga
instängda områden.
Utsnitt ur karta,
Sweco Environment Figur 4.4.18. Detaljplanområdet ingår i område 3 som i Vattenmodellen utpekats som
lämplig plats för fördröjningsmagasin för dagvatten. Karta Sweco Environment AB.
AB.
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Planalternativ

begränsas då det i dagsläget är högt belastat.

För att begränsa flödet till en naturlig belastning

För att beräkna dagvattenvolymerna har neder-

Luossajoki har otillfredsställande ekologisk status

är målsättningen att släppa ut ett flöde motsva-

och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Utsläpp

rande naturmarksavrinningen vid en tioårssitu-

efter vattenrening av suspenderande substans får

ation från den kommande bebyggelsen (15 l/s/

inte överstiga 15 mg/l (delegationsbeslut Kiruna

ha). Därför finns det ett behov av fördröjning

kommun 2016-04-15).

av dagvatten från detaljplaneområdet med en

börd med 30 års återkomsttid och en klimatfaktor
på 25 % använts (PM Dagvattenutredning till
detaljplan för centrumområdet i nya Kiruna,
Sweco Environment AB 2015-10-05 rev.
2016-04-15).

effektiv volym om ca 1 720 m3. Fördröjning kan

Planområdet är ca 9 ha stort och består av 9
kvarter i nya Kiruna centrum. Större delen av
dagvattnet från området kommer att ledas till
ett öppet dagvattensystem som börjar söder om
Malmvägen mellan kvarter 9 och 10. En mindre
del av planområdet avvattnas till ett öppet dike
som återfinns utmed Malmvägen. Vattnet i dessa
avledningsstråk sammanstrålar vid nuvarande
väg E10 och leds via trummor till en slutsedimenteringsdamm innan det släpps ut mot Luossajoki
(se systemskiss i figur 4.4.19). Bebyggelsen är
relativt sluten men med inslag av grönytor. Den
genomsnittliga avrinningsfaktorn för detaljplaneområdet har därför ansatts till 0,8. Detta ger 7,2
ha reducerad area. Planområdet belastas också
med dagvatten från ytterligare 15 ha som kommer
att exploateras i framtiden.
Allt vatten som avleds från nya Kiruna centrum
går till Luossajoki, ett naturligt oreglerat
vattendrag söder om området. Det är viktigt att
mängden föroreningar som når vattendraget
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Figur 4.4.19. Principlösningar för dagvattenhantering inom nya Kiruna centrum. Reviderat
planområde enligt orange avgränsning. Karta Sweco Environment AB.
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erhållas inom planområdet med hjälp av trög

samt ytterligare yta för att skapa slänter och extra

till gatorna. Malmvägen har identifierats som en

avledning och infiltration samt med torra och våta

volym för att utjämna höga flöden.

primär ytvattenväg som är nödvändig att anpassa

dammar och trög avledning utanför planområdet
på kommunal mark. Föreslagna principlösningar
med infiltrationsmagasin, nedsänkta växtbäddar
och ytlig avledning i grönstråk bidrar till sedimentation och rening av dagvatten.

I södra delen av kvarter 8 och 9 har kommunen
bedömt att ett område om c:a 2200 m2 kan utgöra

för att hantera extremflöden. Här kommer större
mängder vatten att rinna vid ett 100-årsregn.

ett vattenområde. Grävning och uppfyllnad i

Nivån för färdigt golv kommer att säkerställas

området kan därmed bedömas som vattenverk-

så att tillräcklig säkerhet mot översvämning från

samhet. Det område som kan bedömas som vatte-

allmän platsmark skapas.

För öppna dagvattenlösningar som växtbäddar

nområde är litet och ligger i anslutning till tidigare

behövs en yta motsvarande ca 2 – 6 % av avrin-

industriområde och gocartbana. Kommunen avser

ningsområdet för att rena dagvattnet. Växtbäddar

lämna in anmälan om vattenverksamhet.

ska placeras i strategiska lågpunkter. I planom-

Dagvatten - Åtgärder

är att här kommer uppfyllnad av marken att ske i

Det kan antas att en exploatering kan genomföras

större omfattning och om detta utförs med grövre

rådet har ca 3 000 m2 grönstråk pekats ut, vilket
motsvarar 4 % av den totala ytan (figur 4.4.19).
För rening i dagvattendammar behövs ca 150 –
200 m2 per reducerad ha av avrinningsområdet

med en höjdsättning som placerar husen högre än
gatorna. På så sätt kan extremflödena lokaliseras

Två områden i kvarteren öster om torget har
bedömts ha lämpliga förutsättningar för infiltration av dagvatten (se figur 4.4.18). Skälet till detta

fraktioner går det att skapa förutsättningar för
infiltration på platsen. För området som i figuren

Figur 4.4.20-22. Exempel på gestaltad ytavledning och fördröjning av dagvatten på kvartersmark; damm, ytavledning och nedsänkt växtbädd. Foton
Sweco.
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är numrerat med en trea kommer torv att grävas

infiltrationsytor . Exempel på detta visas i figur

bort och området numrerat med en fyra behöver

4.4.20-22.

marken höjas för att harmonisera mot framtida
väg E10. I utvecklingsplanen har 3200 m2 yta
utpekats för dagvattenhantering längsmed gatan
öster om kvarter 7 och 8. Som ett exempel kan
anläggandet av ett infiltrationsmagasin med ett
djup om 1 m där generera en infiltrationsvolym
om 640 m . Gatan öster om kvarter 7 och 8 avses
3

utformas med trög dagvattenhantering med
fördröjning och möjlig infiltration. Takvatten från
närliggande fastigheter kan med fördel ledas till
detta område.
Inom kvartersmark måste fastighetsägaren säkerställa att ytvatten kan avledas från fastigheten
fram till förbindelsepunkten för dagvatten samt
säkerställa en god ytavrinning från kvarteret vid
större regnhändelser. Placering av byggnader eller
öppningar där vattnet kan ta sig ut bör ses över.
Det är i dagsläget svårt att i detaljplanen ställa
några ytterligare krav på privata fastighetsägare
och exploatörer gällande fördröjning och rening av
dagvatten. Det går inte heller att tillgodoräkna sig
att eventuella lösningar underhålls och att funktionen i anläggningen upprätthålls. Däremot är
det bra att lyfta dagvattnets fördelar ur ett gestaltningsperspektiv. Exempel på gestaltningsmässigt
goda lösningar inom kvartersmark är medvetet
användande av växtbäddar, dammar, kanaler och
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Luft - Nulägesbeskrivning
Tidigare mätningar inom nuvarande Kiruna

Dagvatten inom detaljplan betraktas som avlopps-

centrum har inte visat på risker för överskridande

vatten enligt 9 kap. 2 § Miljöbalken. Utsläpp av

av miljökvalitetsnormerna för luft.

avloppsvatten är enligt 9 kap. 1 § Miljöbalken

Luft - Påverkan och konsekvenser

en miljöfarlig verksamhet och skall anmälas till
kommunen. I och med att utbyggnaden av dagvat-

Nollalternativ

tenanläggningarna kommer att göras etappvis

Ny sträckning för väg E10 kommer att gå öster

så kommer utsläppspunkten att förflyttas och

om detaljplanens läge, vilket ger ökad trafik intill

därmed anmälan att behöva ske i olika steg.

området. Ingen risk för överskridande av miljök-

Vid anläggning av dammen före utloppet till

valitetsnormerna för luft bedöms dock föreligga.

Luossajoki erfordras troligen tillstånd om vatten-

Planalternativ

verksamhet enligt 11 kap. 9 § Miljöbalken. Även

Ingen risk för överskridande bedöms föreligga för

dagvattenlösningar som kan påverka grundvatten-

den nya centrumbebyggelsen.

nivån kan behöva tillstånd för vattenverksamhet,

Luft - Åtgärder

exempelvis om grävarbeten genomförs i områden
där grundvattennivån är hög.
Vid nederbördshändelser med högre återkomsttid
än 30 år kommer dagvattensystemet att gå
fullt och vatten behöva avledas på ytan. Allmän
platsmark utformas så att ett vattendjup av 10
cm, framför allt på gatorna, inte medför risk för
översvämning på angränsade fastigheter.

Inga skyddsåtgärder planeras.
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4.5 Hälsa och säkerhet
Industrier och verksamheter i närområdet - Nulägesbeskrivning
Tekniska Verken i Kiruna har på uppdrag av stadsomvandlingsorganisationen gjort en inventering

•

Verksamheter inom zon 2, 50-100 meter

Likriktaren 1. Verksamheten kommer att

från utvecklingsplaneområdet: Norrbottens

avvecklas under 2018.

Slit- och Korrosionsskydd AB (SOKAB) har två
tillstånd och är en anmälningspliktig verksamhet. Kiruna kommun har köpt fastigheten

•

Verksamheter inom zon 3, 100-150 meter från
utvecklingsplaneområdet: En verksamhet som
utgör C-verksamhet.

av närliggande verksamheter, inom 250 meter
från utvecklingsplaneområdet, och därefter utfört
en översiktlig bedömning av potentiella risker för
omgivningen, kopplat till brand/explosion och
miljö-/hälsoaspekter. 79 verksamheter/fastigheter har studerats. För verksamheter i närheten
av utvecklingsplaneområdet är det intressant
vilka skydds-, risk- eller säkerhetsavstånd som
gäller till bostäder. Detta skiljer sig mellan olika
verksamheter.
Samtliga fastigheter inom 250 meter från
utvecklingsplaneområdet har inventerats med
en uppdelning i fem zoner, se figur 4.5.1. Det nu
aktuella planområdet utgör en mindre del av det
totala utvecklingsområdet, se röd markering i
figur 4.5.1.
Inventerade verksamheter som ligger inom 250 m
från det nu aktuella planområdet:
•

Verksamheter inom zon 1, 0-50 meter från
utvecklingsplaneområdet: Inga verksamheter
där det kan tänkas finnas risk för påverkan på
människors hälsa och miljön har anträffats.

Figur 4.5.1. Buffertzoner för utvecklingsplanens område mot omgivande verksamheter. Karta
Tekniska Verken i Kiruna AB. Detaljplanens utbredning är inlagd med röd linje.
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•

•

Verksamheter zon 4, 150-200 meter från

En utredning pågår om hanteringen av latrin-

deponin och latriner kommer att mellanlagras

utvecklingsplaneområdet: Inga verksamheter

tunnor. Avsikten är att kunna att kunna tömma

inför tömning.

där det kan tänkas finnas risk för påverkan på

dessa med en maskin på avloppsreningsverket.

människors hälsa och miljön har anträffats.

Fram tills juni månad 2016 kommer latriner

Verksamheter inom zon 5, 200-250 meter
från utvecklingsplaneområdet: En verksamhet
som innehar tillstånd enligt Lagen om brand-

att grävas ned i anslutning till inert deponi på
avfallsanläggningen. Luktstörningar bedöms inte
kunna uppstå vid denna hantering. Därefter täcks

Djurkroppar och slaktavfall tas inte emot på
anläggningen sedan årsskiftet 2015/2016.
Arbete pågår som kommer att innebära förändrad
hantering av det brännbara hushållsavfallet med

farliga och explosiva varor och även bedriver
C-verksamhet.
Det finns två verksamheter som innehar tillstånd
för miljöfarlig verksamhet (B-anläggning):
Kiruna avfallsanläggning (KAA) ligger ca 1300
meter norr om planområdet, se figur 4.5.2.
KAA innehar tillstånd enligt miljöprövningsförordningen, och klassas som en B-verksamhet.
Maximalt 50 500 ton avfall får hanteras vid
anläggningen. Verksamheterna medför normalt
inga utsläpp till mark. Buller uppstår främst
från transporter samt i form av maskinljud från
till exempel sorteringsverk eller krossverk. Lukt
kan främst kopplas till hanteringen av icke balat
hushållsavfall i anslutning till tid för förebyggande underhållsstopp under 6-7 veckor per
år. På årsbasis dominerar sydliga - sydvästliga
vindar, men andelen nordliga vindar ökar under
sommaren då risken för luktspridning är störst.
Fortfarande är dock en stor andel från syd-sydväst
även på sommaren (statistik från SMHI).
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Figur 4.5.2. Kiruna avfallsanläggning. Karta Tekniska Verken i Kiruna AB.
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kombinerat med alternativa skyddsåtgärder.

Industrier och verksamheter - Påverkan
och konsekvenser

Nedskräpning kan förekomma genom vind- eller

Nollalternativ

syfte att begränsa behovet av mellanlagring,

fågelspridning och transporter av avfall med låg
vikt. Den största risken vid sortering och mellanlagring av brännbart avfall utgörs av brandtillbud,
driftstörning eller haveri avseende systemet för
lakvattenhantering samt transporter till och från
anläggningen.
•

Stena Recycling AB ligger ca 300 m väster om
detaljplaneområdet. Verksamheten innehar
tillstånd för mellanlagring av avfall enligt
miljöprövningsförordningen, och klassas

Nollalternativet innebär att Kiruna stad förlorar
sin centrumbebyggelse och att stadsfunktionerna
på sikt minskar eller försvinner. Detta kan
medföra att nuvarande verksamheter på platsen
upphör.

Industrier och verksamheter - Åtgärder
SOKAB:s verksamhet kommer att flyttas.
Från och med sommaren 2017 får mellanlagringen
av avfall inom Kiruna avfallsanläggning inte
medföra olägenheter för bebyggelse i nya centrum.
Tekniska Verken arbetar med denna fråga och
den första åtgärden är att upphöra med nedgrävningen av slaktavfall, djurkroppar och latrin inom

Planalternativ

avfallsanläggningen. Arbete pågår även med att

Norrbottens Slit- och Korrosionsskydd ABs

minimera lukt som kan härledas till hanteringen

(SOKAB) verksamhet kommer att ha flyttats då
inflyttning sker i den nya centrumbebyggelsen.

av icke balat hushållsavfall som sker under några
veckors tid under sommarens förebyggande
underhållsstopp i Värmeverket.

som en B-verksamhet. Även skrotverksamhet

De främsta källorna till risker från Kiruna

samt affärsverksamhet med stålprodukter

avfallsanläggning (KAA) är buller, lukt, utsläpp

Förorenad mark - Nulägesbeskrivning

(Stena Stål AB) bedrivs på fastigheten. Idag

till luft och transportrelaterade olyckor. Vid

Inom planområdet har metallhalter och halter av

gällande tillstånd begränsar mängden farligt

olyckshändelser så som brand/explosion eller

organiska föroreningar över riktvärdet för känslig

avfall till maximalt 500 ton vid samma tillfälle.

spill kan hälso- och miljöskada ske. Allvarligheten

markanvändning (KM) och för mindre känslig

Verksamheten innehar tillstånd för hantering

av detta beror på vilken typ av material som

markanvändning (MKM) påträffats, se avsnitt 3.3

av brandfarlig vara (cisterner inomhus) samt

brinner/ämne som läcker ut. Risk för förorening

Mark, vatten och luft. Kobolt, koppar och kvick-

lagring av osanerade skrotbilar. Vid till-

av vatten föreligger också, men antas inte påverka

silver är de metaller som i de flesta fall överskrider

ståndsansökningen bedömde länsstyrelsen att

utvecklingsplaneområdet.

KM för metaller. De organiska föroreningar som

verksamheten inte antas medföra betydande

Främsta riskkällorna för hälsa och miljö avseende

miljöpåverkan. Främsta riskkällorna för hälsa
och miljö bedöms vara brand- och explosionsrisk (på grund av avfallshantering, transport
och eventuella reaktioner mellan ämnen) samt
buller och utsläpp till luft.

överskrider KM domineras av alifater.

verksamheten vid Stena bedöms bero på brandoch explosionsrisk kopplat till avfallshantering,
transport och eventuella reaktioner mellan ämnen
samt buller och utsläpp till luft (avfallstyp avgör
utsläppens skadlighet vid eventuell brand).

35 (45)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Detaljplan för Torg och handelsgata, kv Linbanan 1 m.fl., Kiruna kommun

Farligt gods - Nulägesbeskrivning
När ny bebyggelse eller annan markanvändning
planeras intill stråk där farligt gods transporteras,
behöver särskilda säkerhetsrisker beaktas för att

markanvändning, uppdelade med utgångspunkt i

Farligt gods - Påverkan och konsekvenser

olika grader av känslighet. Till känslig verksamhet

Nollalternativ

Riktlinjerna redovisas för fyra kategorier av

(zon D) räknas bland annat bostäder i flera plan,

Ny sträckning för väg E10 kommer att gå öster

undvika att människor och egendom kommer

vård och skola.

till skada vid en eventuell olycka. Länsstyrelsen i

Ort med gruvdrift som har vägtransporter av

primär transportled för farligt gods ökar riskerna

Norrbotten har utarbetat riktlinjer (Länsstyrelsen

massexplosiva ämnen (ADR-klass 1.1) är särskilt

för eventuella olyckor med farligt gods i närom-

Norrbotten Rapportserie nr 11/2015) med syftet

reglerat och särskild hänsyn behöver tas till dessa

rådet. Inga bostäder eller annan känslig markan-

att ge vägledning när det gäller bebyggelseutveck-

transporter i den kommunala planeringen. Väg

vändning berörs dock i området.

ling intill rekommenderade transportleder för

E10 är primär transportled för farligt gods och

farligt gods både på väg och järnväg.

berörs av dessa bestämmelser.

om detaljplanens läge (figur 4.5.3). Då E10 är en

Planalternativ
Den nya sträckningen av E10 öster om detaljplaneområdet är primär transportled för farligt
gods. Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram
riktlinjer för transporter av farligt gods, där
”uppmärksamhetsavstånd” och ”skyddsavstånd”
(se figur 4.5.4) definieras. Riktlinjerna redovisas
för fyra kategorier av markanvändning, uppdelade
med utgångspunkt i olika grader av känslighet.
Zon C (normalkänslig verksamhet) innefattar
bland annat bostäder i småhusbebyggelse, handel,
kontor och hotell. Zon D (känslig verksamhet)
innefattar bostäder i flera plan, vård, skola, samt
idrotts- och sportanläggningar med betydande
åskådarplats. För explosivämnen på väg i ort med
gruvdrift, vilket gäller E10 i Kiruna, är uppmärksamhetsavståndet 120 m. För Kirunas del innebär

Figur 4.5.3. Ny sträckning för väg E10 förbi Kirunas nya centrum. 120 m uppmärksamhetsavstånd
från E10 markerat med ljusröd ton.

36 (45)

skyddsavståndet att normalkänslig verksamhet
(zon C) inte får lokaliseras närmare E10 än 30 m
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och att känslig verksamhet (zon D) inte får lokaliseras närmare E10 än 120 m.

Översvämningsrisk - Nulägesbeskrivning
Det är hög grundvattennivå i området, varför

Med föreslagen ny sträckning för E10 som redo-

översvämningsrisken har utretts i den vattenmo-

visas i figur 4.5.3, ligger planområdet utanför

dell som har tagits fram (Vattenmodell Kiruna nya

detta uppmärksamhetsavstånd. Dock är inte

C, Sweco Environment AB 2015-09-01 reviderad

den exakta nya sträckningen för E10 fastslagen

2016-03-15). Se även kapitel 4.4 Mark, vatten och

varför begränsningar i markanvändningen enligt

luft.

nämnda skyddsavstånd kan bli nödvändiga.

Farligt gods - Åtgärder

Översvämningsrisk - Påverkan, konsekvenser och åtgärder

Lokalisering av normalkänslig respektive känslig

Se kapitel 4.4 Mark, vatten och luft. För

verksamhet anpassas till gällande skyddsavstånd
till ny sträckning för väg E10.

fördjupning se Vattenmodell Kiruna nya C,
Sweco Environment AB 2015-09-01 reviderad
2016-03-15.

Figur 4.5.4. Uppmärksamhetsavstånd intill transpotrleder för farligt gods. Figur ur “Riktlinjer
Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods”, Länsstyrelsen Norrbotten.
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Skuggning - Nulägesbeskrivning

Skuggning - Påverkan och konsekvenser

Under vinterhalvåret står solen mycket lågt på

Skuggstudier har genomförts av LTU (Luleå

Kirunas breddgrader, varför större delen av

Tekniska Universitet) för i markanvisningen

centrum kommer att ligga i skugga i stort sett hela

föreslagen bebyggelse i nya Kiruna centrum, se

dagen. Under perioden 11 till 31 december når inte

figur 4.5.5. Syftet är att säkerställa goda boende-

solen över horisonten. Eftersom solinstrålningen

och vistelsemiljöer samt att förhindra en negativ

är låg under vintern är platser med tidig vårsol

miljöpåverkan.

extra viktiga för befolkningens välbefinnande.
Kiruna har midnattssol från slutet av maj till
mitten av juli.

Skuggdiagram, som exemplen i figurer 4.4.6 4.5.8, har tagits fram för de centrala kvarteren i

Kirunas nya centrum. Minst skuggutbredning är
det mitt på dagen vid midsommar (kl 12 den 21
juni, se figur 4.5.6). Då är solförhållandena goda
på alla gårdar och i de flesta gaturum med i markanvisningen föreslagen byggnadshöjd och bebyggelsestruktur. Skuggdiagrammet i figur 4.5.7 visar
att solförhållandena vår och höst är mindre goda i
några kvarter. Främst är det kvarter 4 och kvarter
6 som har dåliga solförhållanden vid dessa tider.
Figur 4.5.8 som illustrerar hur skuggan vandrar

Figur 4.5.5. I markanvisningen föreslagen bebyggelse med byggnadshöjder markerade. Dessa byggnadsvolymer och höjder har varit
utgångspunk för genomförda skugg- och vindstudier.
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under dagen den 21 april och den 21 augusti visar
på samma problematik, del av kvarter 1, kvarter
4 och kvarter 6 har gårdar som ligger mer eller

2

3

4
5

1

10

midre helt i skugga under dessa perioder.

7

6

Skuggning - Åtgärder
Höjderna på bebyggelsen inom varje kvarter

8

9

regleras i avtal. Hänsyn ska tas till skuggning av
omkringliggande kvarter.

Figur 4.5.6. Skuggning i de centrala kvarteren av nya Kiruna
21 juni kl 12, när solen står som högst. Figur LTU. Detaljplanens
kvartersnummer markerade med röda siffror.
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Figur 4.5.7. Skuggning i de centrala kvarteren av nya Kiruna kl 12
under vår- och höstdagjämning (21 mars och 21 september). Figur
LTU. Detaljplanens kvartersnummer markerade med röda siffror.

Figur 4.5.8. Skuggning i de centrala kvarteren av nya Kiruna mellan kl 09 och
15 den 21 april och den 21 augusti. Gråtonerna visar hur skuggan vandrar.
Svarta områden är skuggade hela tiden kl 9-15. Figur LTU. Detaljplanens
kvartersnummer markerade med röda siffror.
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Vind - Nulägesbeskrivning
Förhärskande vindriktningar i Kiruna är sydsydvästlig (SSV) och nordlig (N) vind.

Vind - Påverkan och konsekvenser
Gatorna inom detaljplanen är till övervägande del
riktade så att de förhärskande vindarna ska brytas
och ett gynnsamt klimat skapas. De mer eller
mindre slutna gårdsrummen inom kvarteren ger
också gott vindskydd, med förutsättningar för ett
gott lokalklimat inne på gårdarna. En vindstudie
har utförts (LTU september 2015) där påverkan
av de förhärskande vindriktningarna (SSV och
N) har studerats. Beräkningarna har baserats
på medelvindhastigheten 4,15 m/s, som är den

Figur 4.5.9 Vindstudie som visar vindhastigheten 1,75 m över marken vid vind från SSV.
Gul färg motsvarar utgångsvindhastigheten 4,15 m/s, mörkast blå motsvarar vindstilla.

genomsnittliga vindhastigheten vid sydsydvästlig
vind i Kiruna. Se figur 4.5.9 och figur 4.5.10.

Vind - Åtgärder
Träd kommer att planteras i gaturummen. Gatan
väster om kvarter 1 kan vindskyddas genom
åtgärder i parken norr om gatan.

Figur 4.5.10. Vindstudie som visar vindhastigheten 1,75 m över marken vid vind från N.
Gul färg motsvarar utgångsvindhastigheten 4,15 m/s, mörkast blå motsvarar vindstilla.
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Buller - Nulägesbeskrivning
Buller beskrivs vanligen som dygnsekvivalent ljudnivå (Leq), den genomsnittliga ljudnivån under ett
dygn, eller maximal ljudnivå (Lmax), den högsta

för omgivningsbuller vid bostadsbyggnader och

10 000 och 13 000 fordon, varav 7% tung trafik,

ska från och med 2015-06-01 tillämpas både

och hastighetsbegränsning 40 km/h.

vid bedömningar enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken. Riktvärden för buller från trafik

förekommande ljudnivån under en viss period.

enligt förordningen framgår av figur 4.5.11.

Dygnsekvivalent ljudnivå fungerar relativt bra som

Bullerutredningar har gjorts för Malmvägen

mått om bullerkällan är en starkt trafikerad väg

förbi planområdet (Bullerutredning Malmvägen,

med någorlunda jämnt flöde. Maximal nivå ger ett

Reinertsen, 2015-02-09) samt gällande nio

bättre mått på bullerpåverkan där enstaka fordon,

centrala kvarter inför den kommande flytten

ofta tung trafik som lastbilar och bussar, kan ge

av Kiruna centrum (Sweco Environment AB

en avsevärd störning.

2016-04-26).

2015-04-09 utfärdade regeringen en ny förord-

Bullerberäkningarna för Malmvägen är gjorda för

ning om trafikbuller vid bostadsbyggande, SFS

prognosticerade trafikmängder utifrån tre scena-

2015:216. Förordningen innehåller riktvärden

rier; ÅDT (medeltrafik per dygn på årsbasis) 7000,

Ekvivalent ljudnivå,

Maximal ljudnivå,

dB(A

dB(A)

Ljudnivå utomhus vid fasad
551
(frifältsvärde)
Ljudnivå utomhus vid uteplats i
50
702
anslutning till bostad
Om värdet 55 dB(A) vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent
ljudnivå3 och 70 dB(A) maximal ljudnivå3 inte överskrids vid fasaden
1 För bostäder om högst 35 m är riktvärdet vid fasad 60 dB(A).
2 Värdet får överskridas fem gånger per timme mellan kl. 06-22, dock aldrig
med mer än 10 dB(A).
3 Gäller nattetid (22-06)
Figur 4.5.11 Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnad av bostäder. SFS 2015:216.

Bullerberäkningarna för de nio kvarteren i
Kirunas nya centrum har utgått från simulerade
trafikförhållanden för år 2035.

Buller - Påverkan och konsekvenser
Bullerutredningen för Malmvägen (Reinertsen
2015) visar att årsmedeldygnstrafiken har liten
betydelse för exploateringen runt Malmvägen ur
bullerperspektiv. Avståndet mellan väg och planerade byggnader är den parameter som är av störst
betydelse.
Den låga hastigheten (40 km/h) gör att bullernivåerna snabbt klingar av. Endast för de delar av
byggnad som ligger närmast Malmvägen överstigs
55 dBA ekvivalent ljudnivå eller 70 dBA maximal
ljudnivå.
Bullerutredningen för centrala kvarter i nya
Kiruna centrum (Sweco 2016) visar att större
delen av gårdsytorna på innergårdarna klarar riktvärden gällande ekvivalent ljudnivå och maximal
ljudnivå för uteplats (figur 4.5.12). Den bullerkälla
som främst påverkar planområdet är Malmvägen.
Väg E10 som också har en stor trafikmängd
påverkar mindre. Bullerutredningen baseras på att
ny E10 ligger i det läge kommunen önskar och är
nedsänkt i marken.
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Stora delar av fasaderna mot Malmvägen får

minst hälften av rummen i en lägenhet vetter mot

Beräkningarna visar att de maximala ljudnivåerna

ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 55 dB(A)

en ljuddämpad sida där den ekvivalenta ljudnivån

på fasader som vetter mot innergårdar alltid är

som gäller för nyproduktion av bostäder. Detta

högst är 55 dB(A) och den maximala ljudnivån

under 70 dB(A).

gäller också delar av fasaderna på sidogator till

högst är 70 dB(A). Övriga lägenheter kan utformas

Malmvägen. Bostäder kan trots detta byggas om

utan hänsyn till trafikbuller.

De prognostiserade trafikflödena på gatan mellan
kv 9 och 10, på gatan väster om kv 1 samt på gatan
norr om kv 6 och 7 verkar orimligt höga. Det kan
finnas skäl att beräkna flödena på nytt när bland
annat antalet parkeringsplatser inom kvarteren
har utretts närmare. Trafikmängderna påverkar
bullernivåerna.

Buller - Åtgärder
De högsta beräknade ekvivalenta ljudnivåerna
uppstår på markplan på de fasader som vetter mot

3
2
1

4
5
10

Malmvägen, se figur 4.5.12. Om bostäder planeras

7

6

i dessa delar av kvarteren är det aktuellt att
åberopa avstegsprincipen om tyst och ljuddämpad
sida för att uppfylla riktvärdet.

9

8

Figur 4.5.12 Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark, prognosår 2035. Rött och lila visar nivåer över 65
dB(A), orange 60-65 dB(A), gult 55-60 dB(A), grönt 50-55 dB(A). Blått och vitt visar bullernivåer
under 50 dB(A). Karta Sweco Environment AB.
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5. SAMLAD BEDÖMNING
Riksintressen

Nationella mål

Påverkan på
mark, vatten
och luft

Påverkan på
människors
hälsa och
säkerhet

Nollalternativ

Utredningsalternativ

Rennäring

Riksintresset påverkas inte

Riksintresset påverkas inte

Kulturmiljö

Påverkar inte riksintressets värden

Påverkar inte riksintressets värden

Värdefulla ämnen

Innebär inte betydande miljöpåverkan på
riksintresset

Innebär inte betydande miljöpåverkan på riksintresset

Kommunikation

E10 får ny sträckning. Ny järnvägsstation byggs

Maximal byggnadshöjd anpassas till flygets verksamhet. Ny E10 och järnväg ansluts till
centrum

Miljömål ”God
bebyggd miljö”

Kiruna stad förlorar sin centrumbebyggelse. På
sikt minskar eller försvinner stadsfunktionerna

Skadlig industriverksamhet flyttas. Goda/acceptabla vind-, skugg- och bullerförhållanden
uppnås i bebyggelsen

Folkhälsomål ”Miljöer och produkter”

Befintlig industriverksamhet påverkar inte
bostadsbebyggelse

Skadlig industriverksamhet flyttas.

Mark

Stadsfunktionerna minskar eller försvinner.
Nuvarande verksamheter på platsen upphör.
Före detta industrimark växer igen.

Landskaps- och stadsbilden förändras radikalt då området utvecklas från industrilandskap till stadslandskap. Marken saneras till känslig markanvändning eller till platsspecifika riktvärden. Förlorad naturmark ersätts delvis av anlagda grönytor

Grundvatten

Inga förändringar av nuläget med högt
grundvatten.

Påverkansområdet från Grundvattensänkningen blir av ringa betydelse för omgivningen.
Ingen påverkan på grundvattennivåerna i sandmagasinet.

Dagvatten

Inga förändringar av nuläget. Stående
dagvatten förekommer.

Dagvatten från planområdet leds till Luossajoki som redan är belastad. Malmvägen identifierats som nödvändig att anpassa för att hantera extremflöden av dagvatten. Möjlighet
finns att fördröja avrinningen genom trög avledning och infiltration inom planområdet.
Diken samt torra och våta dammar utanför planområdet bidrar också till fördröjning och
rening.

Luft

Inga risker för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft.

Inga risker för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft.

Industriverksamheter

Inga förändringar av nuläget.

SOKAB flyttas. Utredningar pågår avseende verksamheten på Kiruna återvinningscentral.

Farligt gods

Ny sträckning av E10 längre från bebyggelse.

Avstånd till transportled för farligt gods (E10) är längre än relevant
uppmärksamhetsavstånd

Förorenad mark

Föroreningar över riktvärdet för mindre känslig Föroreningar över riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) har påträffats.
markanvändning (MKM) har påträffats.
Marken saneras enligt platsspecifika riktvärden, delvis till känslig markanvändning (KM).

Skuggning

Ingen skuggningskänslig verksamhet i området

Bebyggelsen bör utformas så att skuggning begränsas.

Vind

Ingen vindkänslig verksamhet i området

Kvartersutformningen, trädplanteringar och åtgärder i parken norr om planområdet ger
gott skydd för förhärskande vindar.

Buller

Ingen bullerkänslig verksamhet i området

Planen möjliggör att normer uppfylls.

Översvämning

Instängda områden med risk för översvämning
åtgärdas inte

Höjdsättningen är viktig för att undvika att skapa instängda områden och därmed risk för
översvämning.

Figur 5. Matris över påverkan/konsekvenser för behandlade aspekter. Röd färg = negativa konsekvenser. Grön färg = positiva konsekvenser. Gul färg =
Inga, obetydliga eller neutrala kosekvenser.
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6. KONTROLL OCH 		
UPPFÖLJNING

•

Detaljplanens utformning ska grunda sig på

•

Dispens har medgivits av länsstyrelsen
för påverkan på revlummer, plattlummer,
riplummer samt groddlummer.
Allmän platsmark utformas så att ett vatten-

miljöbedömningen. Planbestämmelsernas syfte

djup av 10 cm, framför allt på gatorna, inte

ska tydligt beskrivas.

medför risk för översvämning på angränsade

•

avloppsvatten enligt 9 kap. 2 § Miljöbalken.

•

Nivån för färdigt golv säkerställs så att

Utsläpp av avloppsvatten är en enligt 9 kap.

tillräcklig säkerhet mot översvämning från

1 § Miljöbalken en miljöfarlig verksamhet

allmän platsmark skapas.

och skall anmälas till kommunen. I och med

•

Anmälan om vattenverksamhet lämnas in för

att utbyggnaden av dagvattenanläggning-

grävning och uppfyllnad inom ett område i

arna kommer att göras etappvis så kommer

kvarter 8 och 9 som bedöms kunna utgöra

utsläppspunkten att förflyttas och därmed

vattenområde.

anmälan att ske i olika steg. I det skedet då
sista dammen innan Luossajoki byggs kan
tillstånd för vattenverksamhet komma att
krävas då större såväl gräv- som fyllarbeten
kommer att utföras i områden som kan antas
vara vattenområden.
•

fastigheter.

Dagvatten inom detaljplan betraktas som

Om dagvattenlösningar påverkar grundvattennivån kan tillstånd för markavvattning
behövas enligt 11 kap, 13 § Miljöbalken. Detta
bedöms inte bli aktuellt då utformning av
fördröjningsmagasin kan anpassas till rådande
grundvattennivåer.
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